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Abstract 

 

The purpose of this study is to describe and analyze the private use of social 
media during working hours. 

 
The purpose of the study will be answered with the following questions: 

• Is the private use widespread? 
• Are managers aware of the scope of the private use? 
• Are there methods for clarifying the boundary between work-related and 

private use during working hours? 

 

In the survey, I have chosen to examine four companies in different industries 
through a quantitative preliminary study of corporate employees in the form of 
a questionnaire. The quantified results are then applied in the qualitative 
interviews with the heads of the four companies. The quantitative survey shows 
how much the private use of the social media is during working hours while the 
qualitative study investigates on how successful the methods are for clarifying 
the boundary between work-related and private use during working hours  

The results that I have achieved show that the private use of social media during 
working hours can be over 50 percent if the company has not introduced some 
methods and it can be quite costly for the employer. Two of the companies have 
introduced successful methods and these methods can of course be applied in 
those companies that have a high private use during working hours.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den privata användningen 
av sociala medierna under arbetstid. 

 
Studiens syfte besvaras med följande frågeställningar: 

• Är den privata användningen utbredd? 
• Är cheferna medvetna om omfattningen av den privata användningen? 
• Finns det metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och 

privat användning under arbetstid? 
 

I undersökningen har jag valt att undersöka fyra företag i olika branscher genom 
en kvantitativ förstudie riktad till företagens anställda i form av en enkät. Det 
kvantifierade resultatet har sedan tillämpats vid de kvalitativa intervjuerna med 
cheferna vid de fyra företagen. Den kvantitativa undersökningen visar hur stor 
den privata användningen av sociala medier är under arbetstid medan den 
kvalitativa undersökningen utreder hur framgångsrika metoderna är för att 
tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under 
arbetstid.  

Det resultat som jag har kommit fram till visar att den privata användningen av 
sociala medier under arbetstid kan vara över 50 procent om arbetsgivaren inte 
har infört några metoder och att det kan vara rätt så kostsamt för arbetsgivaren. 
Två av företagen har däremot infört framgångsrika metoder och dessa metoder 
kan naturligtvis tillämpas vid de företag som har en hög privat användning under 
arbetstid. 
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Förord 
 

 

Denna uppsats har skrivits under läsåret 2016-2017 

Jag vill tacka alla medverkande företag och respondenter som har deltagit i 
studien och bidragit med värdefull information. Med hjälp av informationen har 
jag kunnat genomföra analysen och dragit mina slutsatser. 

Jag vill även tacka handledare Erika Lokatt som har bidragit med tips och råd 
under arbetet med uppsatsen. 

 

 

Täby den 6 maj 2018 

Mika Lindfors 
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1 Inledning 

“Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, 
men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa 
kontakter och bilda nätverk med andra. Exempel på tidiga tjänster som hör till utvecklingen 
inom den sociala webben är kommentarsfunktionerna efter artiklar i tidningarnas 
nätupplagor, bloggar där läsare kan kommentera inläggen och wikitjänster där flera kan 
samarbeta för att bygga upp uppslagsverk i olika ämnen (till exempel Wikipedia eller Kolla 
källans wiki). Andra exempel är Twitter och stora mötesplatser som Facebook, Google+ eller 
Linkedin.” 

(Skolverket 2015) 

 
Ovanstående citat beskriver vad som avses med sociala medier och i följande kapitel kommer 
användare av sociala medier vid små och medelstora privata företag att få ta del av resultatet 
av den privata användningen under arbetstid i fyra företag. Olika metoder för att tydliggöra 
gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid kommer även att 
redovisas i teoriavsnittet, som slutligen kommer att jämföras med de tillämpade metoderna 
vid de fyra företag som medverkar i studien. 

 

1.1 Bakgrund  

I rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige konstateras att hela 
70 procent av internetanvändarna använder Facebook åtminstone någon gång och nästan alla 
som besöker sociala nätverk besöker också Facebook. Vidare konstaterar man att Instagram 
används av 40 procent av internetanvändarna medan Snapchat används främst av tonåringar. 
Både Twitter och LinkedIn används av 20 procent av internetanvändarna. 
 
“Användarna har privata och/eller yrkesrelaterade syften med sin närvaro i sociala medier, där 
nyttan och användningsområdena är många. Privat är det ett sätt att umgås med vänner och 
släktingar, professionellt är det ett sätt att bygga kontakter, sprida och ta del av information 
från det egna yrkesfältet.”  
 

(Skolverket 2015) 
 
För att kunna använda de sociala medierna som berörs i denna studie krävs en tillgång till 
internet via en dator, surfplatta eller en mobiltelefon och enligt en rapport från Statistiska 
centralbyrån (SCB) år 2015 hade 89 procent av svenskarna mellan 16-85 år tillgång till internet 
i hemmet, vilket motsvarade 6,9 miljoner personer.  
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Med hänvisning till rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige 
har 93 procent av befolkningen i Sverige tillgång till internet och 91 procent använder internet. 
I ålder 8 - 55 år används internet av mer än 95 procent. Den dagliga användningen av internet 
ökar i alla åldrar. 92 procent av befolkningen har en dator vilket är 1 procent lägre än tillgången 
till internet. 90 procent av befolkningen har bredband hemma och 59 procent har en surfplatta 
medan 97 procent har en mobiltelefon. I genomsnitt använder vi internet totalt 21 timmar i 
veckan, varav drygt åtta timmar spenderas på internet i mobilen. 
 
Tillgången till internet är med andra ord mycket hög i Sverige och enligt rapporten har 77 
procent av befolkningen en smartmobil. 76 procent använder internet i mobilen, 62 procent 
gör det dagligen. En smartmobil möjliggör användning av de sociala medierna som beskrivs i 
denna uppsats, vilket innebär att 77 procent av den svenska befolkningen år 2015 redan har 
en möjlighet att använda sociala medier i mobiltelefonen. Det ökar naturligtvis 
tillgängligheten oberoende av tid och plats, så länge som mobilen har en internetanslutning. 
 
Vidare konstateras i rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige 
att besökarna på de sociala nätverken har ökat från 53 procent av internetanvändarna år 2010 
till hela 77 procent år 2015. 70 procent av internetanvändarna använder Facebook och nästan 
hälften gör det dagligen. Instagram har ökat från 28 procent år 2014 till 40 procent år 2015 
medan 22 procent använder Twitter och LinkedIn. Som en nyhet i rapporten bekräftar man 
även att Snapchat används av 21 procent och de flitigaste användarna är 12-15 åriga flickor. 
Det är däremot sällsynt med snapchattare över 35 år. 
 
Rapporten från Internetstiftelsen i Sverige är intressant och den visar tydligt att 
internettillgången är hög i Sverige och att användningen av de sociala medierna ökar. De 
sociala medierna Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat och Pinterest används 
däremot på varierande sätt och attraherar olika åldersgrupper. Då LinkedIn till exempel riktar 
sig till yrkesverksamma så riktar sig Snapchat mer till yngre privata personer. Rapporten visar 
att användningen ökar och att det finns något bland de sociala medierna som tilltalar 
befolkningen i Sverige. 
 
I en undersökning från 2013 som utfördes av Infact AS på uppdrag av PEAK IT & Office genom 
telefonintervjuer med 1013 yrkesverksamma svenskar över 18 år visar att 35 procent av 
svenskarna fortfarande inte har arbetsgivarens tillåtelse att surfa på jobbet och många saknar 
dessutom riktlinjer för den digitala närvaron. Undersökningen visar till exempel att 
vårdpersonal inom offentlig sektor ges minst möjligheter att logga in på sociala media och det 
omfattar även många anställda i bank- och finanssektorn. Däremot är det relativt vanligt att 
personalen inom IT- och telekomsektorn tillåts använda social medier under arbetstid. 

 
I en debattartikel från 2012 på www.lag-avtal.se konstaterar advokat Martin Agell att varken 
arbetsgivare eller anställda är betjänta av att ägna arbetsdagen åt privat surfande. Enligt Agell 
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(2012) kan en arbetsgivare bestämma över de anställdas användning av internet på till 
exempel Facebook, Twitter, Linkedin utifrån tre parametrar: användning på arbetstid, 
användning på arbetsplatsen och användning av arbetsgivarens arbetsredskap datorn. Ett 
förbud för anställda skulle innebära att privat surfande endast får ske med egen mobiltelefon 
och på raster, som inte är arbetstid. Agell (2012) konstaterar även att en arbetsgivare som vill 
reducera privat surfande på arbetstid till ett minimum bör inte ha dåligt samvete för detta och 
att till exempel sex minuters privat surfande per timme motsvarar omkring 22 arbetsdagar per 
år. 
 

1.2 Problemformulering 

Alna Sverige AB (ALNA) - www.alna.se - är expert på skadligt bruk i arbetslivet och arbetar med 
företag och organisationer över hela Sverige. ALNA ägs av de centrala organisationerna på 
arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Skadligt bruk 
fokuserar på beteende och enligt ALNA är det vilken inverkan en persons beteende får på den 
egna hälsan, sociala relationer och ekonomin för arbetslaget och arbetsgivaren. Det kan 
handla om exempelvis alkohol, läkemedel, droger, spel, sociala medier, shopping eller sex. 
 
År 2015 gjorde ALNA en undersökning om privat användning av sociala medier under 
arbetstid. Undersökningen utfördes i mars 2015 av undersökningsföretagen Cint och Netigate 
varvid 1000 yrkesverksamma personer mellan 18 – 65 år tillfrågades via en webbenkät. 
Urvalet av respondenter skedde så att en representativ fördelning vad gäller ålder, kön, 
arbetsgivare, befattning och geografisk hemvist erhölls. (ALNA 2015) 
 
Av de tillfrågade männen använde 47 procent sociala medier för privat bruk under 
arbetstiden, medan kvinnorna låg på 41 procent. Av samtliga tillfrågade i undersökningen 
ansåg 34 procent att det är okej att använda sociala medier för privat bruk under arbetstiden 
och 22 procent av de tillfrågade använde sociala medier för privat bruk upp till 30 minuter per 
dag. 11 procent av de tillfrågade använde sociala medier upp till en timme eller mer för 
privatbruk under arbetstiden. Endast två procent av de tillfrågade använder inte alls de sociala 
medierna för privat bruk under arbetstid. (ALNA 2015) 
 
14 procent av de svarande i undersökningen från ALNA uppger att arbetet har blivit lidande 
på grund av den privata användningen av sociala medier under arbetstid. Andelen var 
väsentligt högre bland männen. 19 procent av männen upplevde att arbetet har blivit lidande 
jämfört med 10 procent av kvinnorna. Samma förhållande gällde även mellan chefer och 
medarbetare. 19 procent av cheferna uppgav att deras arbete hade blivit lidande medan 10 
procent av medarbetare upplevda detta problem. Fem procent av cheferna uppgav också att 
det händer ofta. (ALNA 2015) 
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21 procent av de tillfrågade i undersökningen säger att det själva har velat begränsa sitt 
användande av sociala medier på arbetstid under det senaste året. 27 procent av cheferna 
uppger att de velat begränsa sitt användande medan 21 procent av medarbetarna uppger det. 
(ALNA 2015) 
 
I undersökningen svarade 23 procent av de tillfrågade att det är svårt att dra gränsen mellan 
arbetsrelaterat och privat användande av sociala medier. Det visade sig också att 39 procent 
av cheferna hade svårt att dra gränsen mellan arbetsrelaterat och privat användande, jämfört 
med 22 procent av medarbetarna. 27 procent av männen hade svårt att dra gränsen medan 
20 procent gällde för kvinnorna. (ALNA 2015) 
 
Enligt ALNA var det oväntat att cheferna skulle vara den grupp som använde sociala medier 
för privat bruk mest på arbetstid och det att dessutom är cheferna som har svårast att hantera 
situationen. 
 
”Detta är en ny typ av skadligt bruk som vi ser växer, helt enkelt för att det är så lättillgängligt, 
och chefer som har datorn som huvudsakligt arbetsredskap, är uppenbarligen extra utsatta.” 
 

(ALNA 2015) 
 
ALNA skriver på deras hemsida att skadligt bruk är allt som är roligt men som kan bli för mycket 
och vad priset är för skadligt bruk vet ingen men genom att öka kunskapen i första hand hos 
chefer kan sannolikt betydande summor sparas hos företaget. (ALNA 2018) 
 
Med hänvisning till undersökningen från 2015 skriver ALNA på hemsidan att svenska chefer 
lägger i genomsnitt en halvtimme per dag på privat användande av sociala medier på arbetstid 
och det skulle motsvarar en kostnad på i genomsnitt 50 000 kr per år och chef. Men hela 15 
procent av cheferna lägger en timme eller mer på att använda sociala medier för privat bruk 
under arbetstid. (ALNA 2015) 
 
Som ALNA skriver är det ingen som vet vad priset är för skadligt bruk men att betydande 
summor kan sparas hos företaget genom att öka kunskapen i första hand hos chefer. 
Paradoxalt visade däremot undersökningen från ALNA att det är cheferna som har lättare att 
hamna i skadligt bruk av sociala medier. Det finns ett klart problem med det skadliga bruket 
av sociala medier som ALNA beskriver och frågan är hur arbetsgivare skall agera för att minska 
skadan. Många av de tillfrågade uppger att det är svårt att dra gränsen mellan privat- och 
arbetsrelaterad användning cheferna verkar ha svårare än medarbetarna. ALNA genomförde 
undersökningen för att utreda hur man använder sociala medier för privat bruk under 
arbetstiden men i min undersökning har jag valt ett annat perspektiv som beaktar 
arbetsgivarens svårigheter att värna om arbetstiden, förhindra läckage av information och 
spridning av negativ eller skadlig information. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den privata användningen av sociala 
medierna under arbetstid. 

 

1.4 Frågeställningar 

Studiens syfte besvaras med följande frågeställningar: 
• Är den privata användningen utbredd? 
• Är cheferna medvetna om omfattningen av den privata användningen? 
• Finns det metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 

användning under arbetstid? 
 

1.5 Bidrag och avgränsningar  

Om studien kan bidra med framgångsrika metoder för att tydliggöra gränsen mellan 
arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid kommer naturligtvis företagen med en 
hög privat användning av sociala medier under arbetstiden att dra nytta av studien. Samtidigt 
kan studiens resultat vara en väckarklocka för vissa företag eftersom de kanske inte ens har 
reflekterat över hur vanligt det är med den privata användningen under arbetstid. 
 
På en arbetsplats finns det naturligtvis risk för att arbetstiden försummas av många olika 
privata aktiviteter som till exempel privata telefonsamtal, surfande och mailande, men denna 
studie avgränsas huvudsakligen till de sociala medierna Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, Snapchat och Pinterest och de medverkande företagen finns i Stockholms län. 
Företagen som medverkar i undersökningen representerar fyra olika branscher. 

 

1.6 Definitioner 

Nedan beskrivs begrepp eller termer som kommer att användas i uppsatsen. 
 
App är en förkortning av ordet applikation som är ett program som till exempel körs på en 
hemsida, dator eller telefon. Applikationen kan vara ett spel, en kalender, ordbehandlare eller 
nästan vad som helst. (Carlsson 2010). 
 
Blogg kommer från engelskans ”blog” som är en kortform av ”weblog” eller med andra ord en 
loggbok på nätet. Bloggen är en webbplats med mer eller mindre regelbundet publicerade 
inlägg som vanligtvis presenteras i tidsordning. (Carlsson 2010) 
 
SMS står för Short Message Services och är ett kort textmeddelande mellan mobiltelefoner. 
(Fill 2013) 
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Sociala medier är webbaserade tjänster för nätverkande där användarna är medproducenter. 
Aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. 
(Carlsson 2010) 
 
Facebook är en kostnadsfri social nätverkstjänst som grundades av Mark Zuckerberg år 2004 
och har omkring 500 miljoner användare.  Som medlem väljer man själv vilket språk man vill 
skriva på och för somliga har Facebook blivit en viktig del av vardagen och ett sätt att hänga 
med i omgivningen. Facebook ger många möjligheter till förströelse men kan också användas 
till att väcka debatt och skapa opinion. Företag kan använda Facebook för olika typer av 
marknadsföring och kommunikation med sina kunder. (Carlsson 2010) 
 
Instagram är en kostnadsfri social nätverkstjänst som ger användaren möjlighet att dela med 
sig av livet genom bildströmmar. Instagram grundades år 2010 av Kevin Systrom and Mike 
Krieger. Instagram togs över av Facebook år 2012. Innan grundandet var Kevin Systrom 
delaktig i företaget Odeo som senare blev Twitter. Instagram har idag mer än 500 miljoner 
användare. Med Instagram kan man dela med sig av sina bilder som man enkelt kan ta med 
sin mobiltelefon. Genom att välja ett filter kan man omvandla bilden till ett minne för evigt. 
Instagram föreställer sig en värld mer omsluten via bilder. (Surfalugnt 2012) 
 
LinkedIn är precis som Facebook en kostnadsfri mötesplats på nätet som grundades av Reid 
Hoffman, Allen Blue, Jean-Luc Vaillant, Eric Ly och Konstantin Guericke år 2003. LinkedIn har 
idag över 80 miljoner medlemmar i fler än 200 länder och nätverkandet är i huvudsak inriktat 
på karriär, arbetsliv och affärsrelationer. LinkedIn ger användaren möjlighet att ha kontakt 
med befintliga kollegor, tidigare arbetskamrater och andra affärsbekanta. Tjänsten kan även 
vara till stor nytta när man söker kontakt med nya personer som till exempel blivande 
arbetsgivare, samarbetspartner och leverantörer. För arbetsgivare kan LinkedIn användas för 
att hitta rätt personer med passande profil inför en rekrytering. (Carlsson 2010) 
 
Twitter är en kostnadsfri mikrobloggtjänst som grundades av Jack Dorsey år 2007 men började 
som ett experiment år 2006. All information finns på engelska och några andra språk (inte 
svenska) men man väljer själv på vilket språk man vill skriva sin presentationstext och 
twittermeddelanden. Twitter ha cirka 100 miljoner användare men uppgifterna är inte 
offentliga från Twitter utan är endast uppskattade av externa experter. Twitter är en 
kortvariant av blogg där varje meddelande är begränsat till 140 tecken. Det fungerar som 
meddelanden man skriver på statusraden på Facebook och skulle också kunna ses som en 
form av ”sms” tillgängliga för vem som helst att läsa. På Twitter kan man följa vänner, bekanta 
och experter inom dina intresseområden och på så sätt bygger du upp ett intressant flöde av 
meddelanden, ett ständigt uppdaterat nyhetsflöde och har alltid någon att ”prata” med. 
(Carlsson 2010) 
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Snapchat är en app för smarta mobiltelefoner som skapades av Evan Spiegel, Bobby Murphy 
och Frank Reginald Brown år 2011. Användare kan ta bilder eller spela in videoklipp och sedan 
lägga på filter, stickers, text eller rita på dem. Dessa kallas "Snaps" och kan sedan skickas till 
vänner eller läggas upp på användarens "Story". Användaren kan välja hur länge mottagare 
kan visa deras snaps, mellan 3 och 10 sekunder, varefter bilden försvinner från mottagarens 
skärm såvida denna inte valt att ta en skärmdump. (Surfalugnt 2015) 
 
Pinterest fungerar som ett socialt nätverk där bilder finns i fokus. Användarnas ”pinnar” (på 
engelska pins) är bilder inom ämnen de är intresserade av och Pinterest kan ses som en 
sammanbindning av just pins och interest. Pinterest grundades av Ben Silbermann, Evan Sharp 
och Paul Sciarra i mars 2010. Med dessa bilder kan användare skapa sina anslagstavlor. Den 
huvudsakliga funktionen i Pinterest liknar alltså att skapa bokmärken i en webbläsare. Till 
detta tillkommer det som ett socialt nätverk för med sig genom att användare kan ta del av 
vad andra delar med sig. Pinterest är helt bildorienterat och följer därmed en allmän trend där 
kommunikation sker alltmer via bilder på textens bekostnad. Man kan pinna bilder från 
internet eller från sin dator/surfplatta/mobil. (Surfalugnt 2012) 
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2 Metod 
Följande kapitel behandlar det metodologiska tillvägagångssättet som kommer att användas 
i studien. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) finns det olika vetenskapliga angreppssätt för att skapa kunskap om 
verkligheten. De tre nivåerna ontologi, kunskapsteori och metodik hänger nära samman. 
Metodiken anger vilket tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga verkligheten och 
för att få grepp om verkligheten när gäller det att välja den strategi som är bäst lämpad.  

Den ena strategin kallas deduktiv ansats eller från teori till empiri. Anhängare av denna 
strategi hävdar att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur 
världen ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna 
överensstämmer med verkligheten. 

Den andra strategin kallas induktiv ansats och här går forskaren i motsatt riktning, nämligen 
från empiri till teori. Forskaren går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar, samlar in 
relevant information och till slut slår sig ner och systematiserar de data som har insamlats. 

Enligt Jacobsen (2002) råder det en stor oenighet mellan anhängare av den ena eller andra 
metoden och dessa meningsskiljaktigheter har gett utslag i en debatt mellan vad vi kan kalla 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Den kvantitativa metoden har som grundläggande 
utgångspunkt att den sociala verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument 
som ger oss information i form av siffror. Den kvalitativa metoden kan ses som en reaktion på 
det naturvetenskapliga sättet att angrip sociala fenomen. För att verkligen förstå sociala 
fenomen bör vi få fram hur människor tolkar den sociala verkligheten och det görs genom att 
observera dem och låta dem tala med egna ord. 

Denscombe (2009) beskriver uttrycket metodkombination som innebär att man använder 
både kvalitativa och kvantitativa metoder. Metodkombinationen ger forskaren möjlighet att 
kontrollera resultaten från en metod med resultaten från en annan metod. När olika metoder 
ger data som är mer eller mindre överensstämmande kan forskaren känna sig mer övertygad 
i sitt antagande om att resultaten är riktiga. 

I denna studie kommer jag att välja en metodkombination eftersom en kvantitativ studie ger 
tydliga kvantifierbara resultat som kan öppna upp frågor och diskussioner i en efterföljande 
kvalitativ studie. Undersökningen kommer att inledas med en kvantitativ studie i form av en 
webbenkät som kommer att sändas ut till de anställda bland de valda företaget. Det empiriska 
data kommer att sammanställas och presenteras i samband med intervjuerna med cheferna i 
de valda företagen. Under intervjuerna kommer även frågor kring metoder för att tydliggöra 
gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid att diskuteras med de 
berörda cheferna. 



 

Sida 15 av 57 
 

2.2 Metodansats 

Jacobson (2002) beskriver som sagt två typer av metodansatser – den induktiva och den 
deduktiva.  

Kvantitativa metoder måste i stor utsträckning vara deduktiva eftersom de bygger på att 
forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in, att frågorna är fasta och 
svarsalternativen givna. Fördelen är att forskaren tvingas explicit formulera sina 
förutsättningar i fråga om vilken information som är relevant. 

Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information eller för det överraskande som inte var 
förväntat. Av den anledningen är dessa metoder ofta förenade med mer induktiva ansatser. 
Problemet är att ingen forskare kan vara helt öppen och att alla har sina skygglappar. Det är 
också särskilt vanskligt eftersom dessa skygglappar ofta inte är explicit formulerade. 

Induktiva och deduktiva strategier skiljer sig alltså mest från varandras i fråga om hur öppna 
de är för ny information, enligt Jacobsen (2002). 

Genom att inleda med enkätstudie kommer kvantitativa data att samlas in från fyra företag 
för att skapa en realistisk bild av användningen av de sociala medierna. Resultatet av 
enkäterna kan sedan användas som ett gemensamt referensmaterial vid samtalet med 
cheferna vid företagen. Resultatet av enkäterna kommer även att styra samtalet och få 
cheferna att reflektera över användningen. Cheferna kan själv utveckla egna uppfattningar 
och kanske finna bristerna i den egna verksamheten då det gäller att dra gränsen och 
synliggöra gränsen och förklara gränsen mellan privat- och arbetsrelaterad användning för de 
anställda. 

 

2.3 Urvalsprocessen 

Enligt Denscombe (2009) behöver urvalet inte nödvändigtvis innehålla 1000 personer eller fall 
vid surveyundersökningar. Oavsett vilken den teoretiska frågan är, så är det ett faktum att 
urval ofta används vid småskaliga undersökningar som omfattar mellan 30 och 250 personer 
eller fall. Denscombe (2009) konstaterar däremot att fyra saker måste poängteras när det 
handlar om en mindre storlek på urvalet: 

• Man måste vara uppmärksam på hur representativt urvalet är och man måste vara 
särskilt försiktig att generalisera utifrån resultaten. 
 

• Ju mindre urvalet är, desto enklare ska analysen vara. 
 

• Urvalet bör inte innehålla färre än 30 personer eller fall. 
 

• För kvalitativa undersökningar gäller en annan logik för urvalets storlek och valet av de 
som ska ingå. 

I denna uppsats har jag valt ut fyra småföretag som verkar i olika branscher i Stockholms län. 
Syftet med att använda företag från olika branscher är att undvika alltför likvärdiga svar från 
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samma bransch. Jag har valt att fokusera på småföretag eftersom jag tror att dessa företag 
inte vet hur omfattande den privata användningen av sociala medier är och att den privata 
användningen kan vara rätt så hög. 

Nedanstående företag kommer att medverka i studien och 102 personer kommer sammanlagt 
att tillfrågas i enkäten. Liksom ALNA (2015) beskriver kan användningen var mycket hög även 
bland chefer och av den anledningen kommer de tillfrågade personerna att vara både chefer 
och anställda. Flera av cheferna representerar arbetsgivaren men har inget ägarintresse alls 
inom företagen. 

 

# Företaget Bransch 

1 Företaget A Bank 

2 Företaget B IT 

3 Företaget C Resebyrå 

4 Företaget D Partihandel med övriga insatsvaror 

 

Efter enkäterna kommer intervjuerna att ske med arbetsgivare, VD eller personalchef, varvid 
syftet är att undersöka om företaget har infört några metoder för ett tydliggöra gränsen 
mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid. Eftersom endast fyra företag 
och 102 personer berörs är det inte möjligt att göra en generalisering av resultaten. 

Då studien endast omfattar fyra små företag och endast 102 personer kan studien beskrivas 
som en jämförande fallstudie mellan företagen. Istället för att vända sig till den stora massan 
kan denna studie istället undersöka forskningsfrågorna på djupet i samband med intervjuerna 
vilket troligtvis kan förklara resultatet från enkäterna på deras arbetsplatser. 

 

2.4 Datainsamling 

Kvantitativ studie 

För att utreda hur vanligt det är med den privata användningen av sociala medier under 
arbetstid kommer en enkät att skickas ut till fyra privata företag i olika branscher.  

Nedanstående företag med beteckningarna A till D kommer att medverka i studien. 

# Företaget Bransch 

1 Företaget A Bank 

2 Företaget B IT 

3 Företaget C Resebyrå 

4 Företaget D Partihandel med övriga insatsvaror 
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Samtliga tillfrågade kommer att vara anonyma och svaren lämnas via en webbenkät. Enkäten 
som består av 8 frågor enligt bilaga 1 kommer att skickas ut via e-post.  

Nedanstående rubrik och beskrivning av enkäten kommer att användas. 

 

Undersökning av privat användning av sociala medier under 
arbetstid.  
 
Undersökningen består av 8 frågor och ingår som en kvantitativ studie en i kandidatexamen vid 
Högskolan Dalarna av Mika Lindfors. Alla frågor besvaras anonymt. 
 
Med privat användning avses läsning eller publiceringar av kommentarer, profiler, aviseringar, gillande, 
bilder, filmer, animeringar och kontaktförfrågningar bland ens vänner som inte har något med arbetet 
att göra. 
 
Resultatet av enkäten har ett stort värde för den kvalitativa studien eftersom det 
sammanställda resultatet för respektive företag är av stort värde för intervjuerna med VD, 
personalchef eller annan chef.  
 
Resultatet bör delvis även bekräfta det resultat som ALNA fick fram i sin undersökning år 2015, 
men det kan naturligtvis finnas avvikelser. I rapporten från ALNA tillfrågades 1000 
yrkesverksamma personer mellan 18 och 65 år via en webbenkät och urvalet av respondenter 
skedde så att en representativ fördelning vad gäller ålder, kön, arbetsgivare, befattning och 
geografisk hemvist kunde erhållas.  
 
I enkäten i denna studie finns delvis likartade frågor, men det finns ett större fokus på olika 
branscher och åldrar jämfört med undersökningen från ALNA. Utifrån de inkomna svaren i 
enkäten kommer resultatet att sammanställas grafiskt så att man tydligt kan se hur många av 
de svarande som använder sociala medier privat under arbetstid per dag.  
 
I enkäten kommer jag även att undersöka om respondenterna använder de sociala medierna 
i sitt arbete och om det finns en högre eller lägre privat användning för dessa personer. I en 
av frågorna undersöker man även var den privata användningen sker, vilket naturligtvis kan 
vara av intresse för arbetsgivarna om den privata användningen är alltför hög. 
 
Då ALNA utförde undersökningen år 2015 såg man även en högre användning bland chefer, 
vilket verkade lite förvånande och av den anledningen tillfrågas även respondenterna i denna 
enkät om de har en chefsbefattning eller inte. 
 
Kvalitativ studie 

Efter att den empiriska informationsinsamlingen har skett genom den kvantitativa studien 
kommer resultatet att sammanställas för respektive företag. Med hjälp av resultatet kommer 
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öppna intervjuer att ske med berörda chefer för de olika företagen och intervjuerna kommer 
att följa den struktur som anges i bilaga 2. Som tidigare nämndes kan chefen vara VD, 
personalchef eller någon annan lämplig chef som har ansvar för personalen.  

Chefens reflexioner och reaktioner kommer att noteras och om den privata användningen av 
sociala medier under arbetstid är låg eller hög finns det naturligtvis ett intresse av att 
analysera hur det kan vara på detta sätt och om arbetsgivaren har infört någon metod för att 
tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid.  

 

2.5 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) måste upplysningarna från frågeformuläret fås in i en dator så att de 
kan analyseras med ett statistikprogram, vilket innebär alla svaren måste göras om till tal som 
kan förstås av en dator. Denna process kallas kodning. 

Kodning innebär enligt Jacobsen (2002) att vi ger varje enskilt svarsalternativ ett siffervärde 
så att formulären kan behandlas statistiskt med hjälp av en dator och statistikprogram. 

I denna studie används Google Formulär för webbenkäten, vilket ger en detaljerad grafisk 
presentation i form av diagram av alla svaren. I nedanstående bild visas ett exempel på ett 
diagram från Google Formulär där man tydligt kan se fördelningen mellan de olika sociala 
medierna. 

Alla svaren kommer även att sparas i Excel-format och kodas om till tal för egna analyser och 
presentationer. Detta behövs framförallt i den totala sammanställningen av alla företag. 

Den kvantitativa studien kommer att efterföljas av en kvalitativ studie i form av öppna 
intervjuer med chefer. Det kommer att resultera i anteckningar och inspelade intervjuer som 
struktureras och sammanställs. 
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Jacobsen (2002) beskriver analysen av kvalitativa data enligt följande vilket kommer att 
tillämpas i denna studie: 

a) Beskrivning 
 
Som undersökare ska vi försöka – utan att själv färga upplysningarna - få en så grundlig 
och detaljerad beskrivning som möjligt av våra data. Situationer, intervjuer och samtal ska 
registreras så noggrant som möjligt. 

 
b) Systematisering och kategorisering 

 
Nästa fas blir som regel att systematisera och reducera den oöverskådliga information som 
alltid föreligger före en analys. Systematisering är nödvändigt för att vi ska kunna förmedla 
vad vi funnit. 
 

c) Kombination 
 
När upplysningarna har systematiserats kan vi som regel börja tolka data, det vill säga leta 
efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller bringa viss ordning i data. Här går vi 
utöver vad vi sett och hört. Det är här vi kan få fram de mer dolda men kanske mest 
intressanta förhållandena. 

 
I samband med intervjuerna med cheferna kommer diagrammen från Google Formulär att 
presenteras eftersom det snabbt ger en tydlig sammanfattning av resultat för det berörda 
företaget.  

Som tidigare nämndes kommer intervjuerna att ske med öppna frågor och med hänvisning till 
Jacobsen (2002) kan de öppna frågorna fånga upp oväntade synpunkter eftersom den 
intervjuade helt öppet kan tala utan att känna sig låst till givna svarsalternativ. Syftet med 
intervjuerna är främst att presentera resultaten från enkäten och ta reda på om företaget har 
eller kommer att införa någon form av begränsning av den privata användningen av sociala 
medier under arbetstid. Intervjuerna kommer att variera mellan 30 och 90 minuter per företag 
och längden kommer att bero på resultatet av enkäten och beskrivningen av metoder som 
arbetsgivaren tillämpar för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 
användning under arbetstid. Intervjuerna kommer därefter att transkriberas, vilket 
uppskattningsvis tar en vecka för respektive företag eftersom eventuella oklarheter måste 
utredas och klargöras med de berörda företagen. Det väsentliga är att ta reda på vilka 
begränsningar som tillämpas och hur bra dessa begränsningar fungerar i praktiken. 
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2.6 Validitet 

Enligt Denscombe (2009) innebär validitet i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. När 
det gäller forskningsdata handlar begreppet validitet om huruvida data reflekterar sanningen, 
reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna. När det gäller 
forskningsmetoderna för att skaffa fram data inriktar sig validiteten på frågan: ”Mäter vi 
begreppets lämpliga indikatorer och får vi exakta resultat?” Validitet handlar om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra. 

Samtliga åtta frågor i enkäten är noggrant utvalda för att undersöka den privata användningen 
av de sociala medierna under arbetstid. Vad som avses med privat användning har även 
definierats enligt följande: 

Med privat användning avses läsning eller publiceringar av kommentarer, profiler, aviseringar, gillande, 
bilder, filmer, animeringar och kontaktförfrågningar bland ens vänner som inte har något med arbetet 
att göra. 
 
Tre av åtta frågor berör den privata användningen under arbetstid, varav en fråga berör den 
totala tiden per arbetsdag, vilket är en väsentlig fråga eftersom tidsåtgången är en relevant 
faktor som kommer att presenteras i samband med intervjun. Fråga nummer två är även 
relevant eftersom den kommer att visa oss hur många i procent som använder de sociala 
medierna för privat bruk under arbetstiden. Likaså är fråga nummer 4 högst relevant eftersom 
den visar var den privata aktiviteten verkligen sker, vilket naturligtvis kan vara av värde för 
intervjun med chefen. 

Alla övriga frågor ger kanske inte några svar på den privata användningen, men det kan trots 
allt vara av intresse för studien att se om den privata användningen skiljer sig för olika 
åldersgrupper eller om till exempel chefers svar skiljer sig. Därtill är det även intressant att se 
om den privata användningen kan påverkas av yrkesmässig användning av de sociala 
medierna. 

I samband med att enkätens resultat presenteras för cheferna kommer chefernas synpunkter 
och reflexioner att noteras och spelas in. Då intervjuerna sker med öppna frågor behöver 
cheferna inte känna sig låsta till några givna svarsalternativ, utan de tillåts att öppet tala om 
resultatet och vilka eventuella åtgärder de har eller kommer att införa för att tydliggöra 
gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid.  

Sammanfattningsvis är syftet med denna studie är att undersöka hur stor den privata 
användningen av sociala medier är under arbetstid och om det finns några framgångsrika 
metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under 
arbetstid. Det kvantifierade resultatet kommer att besvara hur stor den privata användningen 
är under arbetstid, medan den kvalitativa studien kommer att utreda de framgångsrika 
metoderna för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under 
arbetstid. 
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2.7 Etik 

Enligt Denscombe (2009) ska forskare vara etiska. Vid insamling av data, i analysen och vid 
publiceringen av fynden förväntas forskare: 

• respektera deltagarnas rättigheter och värdighet 

• undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet 

• arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet 

Internetbaserad forskning involverar samma forskningsetiska principer som all annan 
forskning och avsevärd uppmärksamhet har ägnats följande frågor (Denscombe 2009): 

• Informerat samtycke; en översikt över forskningen kan skickas till deltagarna via e-post 
där de uppmanas att besöka en webbsida där informationen finns publicerad. I denna 
studie har deltagare fått ett meddelande via e-post som informerar om en frivillig 
webbenkät. Varje deltagare kan själv välja om han eller hon vill delta. 
 

• Personlig integritet och bedrägeri/falska förespeglingar; när det gäller forskning via 
internet finns det en risk att forskaren i hemlighet kan observera händelser genom att 
gömma sig i bakgrunden. En forskare som arbetar med hjälp av internet är moraliskt 
förpliktad att ange sin närvaro och förklara syftet med sina observationer. I denna 
studie har jag presenterat mig själv per e-post och förklarat syftet med webbenkäten. 
 

• Konfidentiell hantering av data; det är svårt att vid forskning via internet garantera 
respondenternas anonymitet och säkerställa att informationen inte går att spåra 
tillbaka till dem. Forskaren måste vara försiktig med att ge löften som den inte kan 
hålla och försäkra respondenterna om att alla rimliga försiktighetsåtgärder kommer 
att vidtas för att inte avslöja identiteter. I denna studie har alla respondenter svarat 
anonymt och de individuella svaren har inte avslöjats för arbetsgivaren. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en beskrivning av den teoretiska referensramen och inledningsvis 
presenteras tidigare forskning som har varit relevanta för denna uppsats. Därefter ges en 
beskrivning av de sociala mediernas utveckling och människans lust att interagera och 
slutligen presenteras tillämpliga teorier beträffande människans behov och beteende samt 
arbetsgivarens möjligheter att begränsa den privata användningen under arbetstid. 
 

3.1 Tidigare forskning om sociala medier på arbetsplatser 

Den 7 maj 2015 publicerade forskarna Hoh Kim, Jaram Park, Meeyoung Cha och Jaeseung 
Jeong artikeln The Effect of Bad News and CEO Apology of Corporate on User Responses in 
Social Media. Enligt forskarna har sociala medier nyligen ändrat spelplanen för moderna 
företag då användare av de sociala medierna snabbt kan publicera och sprida information och 
åsikter med andra. Kunderna kan snabbt uttrycka sina åsikter medan företagens anseende 
står på spel då dåliga nyheter och rykten snabbt sprids på de sociala medierna.  

Kim et al. (2015) utförde en studie som försökte besvara följande frågor: För det första, hur 
reagerar Twitter-användare på negativa nyheter vid en företagskris och offentliga ursäkter i 
sociala medier? För det andra, skiljer sig användarnas känslor vid en krissituation beroende på 
vilka samspel de engagerar sig i sociala medier? För det tredje, vilka typer av inlägg uppstår på 
sociala medier vid en företagskris och hur sprider de sig beroende på typ? För det fjärde, hur 
sprider sig olika inlägg (till exempel dåliga nyheter, ursäkter, kommentarer) på Twitter? För 
det femte, i en företagskris, i vilken utsträckning visar kunder i sociala medier negativa svar 
som kan påverka produktförsäljningen i framtiden? Slutligen, vad är betydelsen av ett 
företagskonto i sociala medier vid en kris och vem är det som ska kommunicerar med ett 
företagskonto? 

För att besvara studiens frågor genomfördes en djupgående och systematisk dataanalys på en 
riktig händelse – Dominos Pizzakris 2009 - som orsakade tunga reaktioner på Twitter. Krisen 
inleddes den 13 april 2009 då två anställda filmade och publicerade vulgära handlingar från 
pizzerians kök på YouTube. I filmen sätter en av de anställda ost i näsan och smetar sedan snor 
på smörgåsarna vilket strider mot alla hälsokoder. Inom två dagar hade filmen mer än 500 000 
visningar vilket resulterade i mycket chockade och argsinta kommentarer på de sociala 
medierna. Samtidigt publicerade Vd:n för Dominos Pizza en video på YouTube där han 
utryckte sin djupa ånger om händelsen. Därtill svarade Domino på allmänhetens inlägg och 
vidarebefordrade Vd:ns video genom att öppna ett nytt Twitter-konto. Krisen löstes slutligen 
då företaget stämde de två anställda som sedan dömdes till böter för att försöka leverera 
förbjuden mat till deras kunder. 

Enligt Kim et al. (2015) är incidenten vid Dominos Pizza en av de första händelserna på en 
storskalig kris som uppenbarade sig på de sociala medierna. Förutom att krisen spred sig som 
ett virus på de sociala medierna så ledde det även till negativa konsekvenser för företaget på 



 

Sida 23 av 57 
 

grund av skadorna av ryktesspridningen. Företagets varumärkesindex sjönk från 20 till 1 inom 
tre dagar och företagets börskurs sjönk med 10 % under den första veckan. För att fördjupa 
förståelsen av krisen som orsakades av användarna av de sociala medierna valde forskarna att 
analysera 20 773 inlägg av 15 513 användare.  

I bild 1 visas resultatet av analysen vilket besvarar den första frågan i forskarnas undersökning. 
Den gröna stapeln visar antalet inlägg på Twitter per dag under april 2009 och man kan tydligt 
se hur inläggen ökade efter den 13 april då de anställdas video publicerades på YouTube. Den 
blå grafen indikerar de positiva inläggen och den röda grafen de negativa inläggen. Innan 
Dominos Pizzakris fanns det väsentliga fler positiva inlägg än negativa men den 14 och 15 april 
överstiger de negativa inläggen. Vd:ns offentliga ursäkt på YouTube publicerades den 15 april 
vilket snabbt påverkade de negativa inläggen och den 17 april är de redan fler positiva inlägg 
igen. 

 

Bild 1 – (Källa: Kim et al., The Effect of Bad News and CEO Apology of Corporate on User Responses in 
Social Media, sid 6, 2015) 

Ovanstående diagram visar hur snabbt antalet inlägg ökade på Twitter efter att två anställda 
publicerade en video på YouTube. Studien visar även att Vd:ns offentliga ursäkt på YouTube 
snabbt reducerade andelen negativa inlägg. Enligt forskarna Kim et al. (2015) är 
konversationer ett bättre kommunikationsverktyg vid kriser än tystnad eller 
envägskommunikation. 

Forskarna Kim et al. (2015) betonar att de gjorde flera viktiga observationer i Dominos 
pizzakris år 2009. För det första, sänker företagsledningens offentliga ursäkt omedelbart de 
negativa inläggen på Twitter och ökar andelen sakliga inlägg istället för de åsiktsbaserade 
inläggen även om andelen positiva inlägg fortfarande var marginella. För det andra är de nya 
inläggen mest positiva medan de vidarebefordrade inläggen är mest negativa vilket indikerar 
att användarna engagerar sig i konversationer med mer positiva känslor än när det 
vidarebefordrar informationen till andra. För det tredje sänker företagsledningens offentliga 
ursäkt de negativa köpintentionerna på Twitter vilket är en viktig säljindikator. 
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I mars 2015 publicerade forskarna Kimberly W. O’Connor och Gordon B. Schmidt artikeln 
Facebook Fired. Den ökade användningen av sociala medier som till exempel Facebook har 
påverkat de anställa då deras användning av sociala medier har varit olämplig för deras 
arbetsgivare. Detta har lett till ett fenomen som den populära pressen idag kallar for 
”Facebook Fire”, det vill säga då en anställd blir avskedad på grund av personlig användning 
av sociala medier (O’Connor och Schmidt 2015). 

I artikeln undersöker forskarna de aktuella lagar som är relaterade till avskedande på grund 
av sociala medier inom en offentlig grundskola (1-12) i USA. I studien analyseras först gällande 
rättspraxis beträffande yttrandefrihet som gäller för de offentligt anställda. Sedan diskuteras 
legala fall relaterade till grundskollärares avskedande på grund av inlägg på de sociala 
medierna och slutligen lämnas juridiska och praktiska förslag till lärare om hur man undviker 
liknande situationer och hur man skyddar sig om sådana situationer uppstår. 

Arbetstagarens privata användning av sociala medier sker ofta under arbetstid och enligt en 
undersökning använder en tredjedel av arbetstagarna de sociala medierna för privatbruk 
minst en timme per arbetsdag. Då arbetstagarnas användning är så pass hög kan de sociala 
medierna ha en betydande inverkan på företagens personalaktiviteter som rekrytering, urval 
och uppsägningar. De offentligt anställdas rätt till yttrandefrihet är ytterst begränsad och det 
är först då en offentlig medarbetares yttrande omfattar en fråga om ”allmänhetens intresse” 
som skyddet gäller. Eventuella privata klagomål erkänns inte av domstolarna (O’Connor och 
Schmidt 2015). 

En fast anställd lärare Jennifer O’Brien hade mer än 10 års erfarenhet i en grundskola och i 
början av 2010-2011 skulle hon undervisa i klass ett. O’Brien blev besvärad av flera elever med 
disciplinära brister. En elev slog henne, en annan stal pengar från henne och andra elever och 
vissa elever var våldsamma mot andra i klassrummet. O’Brien skickade flera anmälningar till 
skolans ledning men hon ansåg att anmälningarna adresserades till fel mottagare. I sin 
frustration gjorde hon istället ett inlägg på Facebook, ”I’m not a teacher – I’m a warden for 
future criminals”. Inlägget spreds mycket snabbt på Facebook och många arga föräldrar krävde 
hennes avgång och hävdade att det var ett rasistiskt uttalande. Skolans vicerektor åtalade 
O’Brien eftersom hon hade agerat olämpligt som lärare och O’Brien blev entledigad från sin 
tjänst (O’Connor och Schmidt 2015). 

Utbildningskommissarien för staten New Jersey hänsköt ärendet till administrativ lag, vilket 
är det typiska förfarandet när en förvaltningsbyrå blir involverad i en fråga. Istället för att gå 
direkt till en domstol skulle en förvaltningsdomare genomföra en utfrågning i ärendet. O’Brien 
argumenterade att hennes inlägg på Facebook var skyddat av yttrandefriheten eftersom det 
berörde ett beteende i ett klassrum som var av allmänhetens intresse. Trots hennes argument 
ansåg förvaltningsdomaren att hennes inlägg beskrev mer ett missnöje med arbetet vilket inte 
beviljade ett skydd enligt lagen om yttrandefriheten. Baserat på resultatet avslutades O’Briens 
anställning. O’Brien överklagade domarens beslut till hovrätten som konstaterade att även 
om hennes inlägg berörde ett allmänt intresse så var samhällets intresse av den effektiva 
driften av dess skolor större än hennes egna inlägg. Avskedandet bekräftades därmed med 
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hänvisning till lagen. Forskarnas råd var att lärare bör undvika inlägg på sociala medier om 
deras tankar och kommentarer om elever. Gränsen mellan offentligt forum och personlig 
kommunikation måste följas av lärare (O’Connor och Schmidt 2015). 

I ett annat fall blev en lärare avskedad på grund olämplig kommunikation med elever via 
sociala medier och forskarna ansåg att lärarna uttryckligen måste följa skolans policy för 
sociala medier för att undvika obekväma situationer. Lärare måste också veta vad deras 
arbetsgivare anser som ett lämpligt beteende på sociala medier för att undvika uppsägning 
och forskarna konstaterar även att ett tillägg i anställningsavtalet om användningen av de 
sociala medierna vore ett värdefullt tillägg (O’Connor och Schmidt 2015). 

Eftersom uppsägningarna relaterade till sociala medier fortsätter att växa ställer sig forskarna 
Kimberly W. O’Connor och Gordon B. Schmidt frågan; ”Var är gränsen mellan lämpliga och 
olämpliga interaktioner mellan lärare och elever?” Det är snarare en fråga för skolan, staten 
eller konstitutionen att dra denna gräns. Många jurister hävdar även att en policy ska vara 
obligatorisk för hela nationens skolor och att policyn bör innehålla en etisk kod som anger 
specifika riktlinjer för vad anses som olämpligt.  

Forskarna Kimberly W. O’Connor och Gordon B. Schmidt förespråkar även att om en lärares 
online-aktivitet har ifrågasatts så bör man fråga om aktiveten var jobbrelaterad. Om den är 
jobbrelaterad ska en etablerad analys baserad på ett prejudikat tillämpas och om den är av 
privat karaktär ska federal eller statlig lag gälla. Därtill förespråkar forskarna att en 
motsvarande lag som Louisiana Act 214 ska införas i alla stater med en förtydligande policy 
som även skulle skydda lärarna. Slutligen rekommenderar forskarna att sanktioner skulle 
införas mot skolarna om de skulle bryta med denna lag. Dessa åtgärder skulle skydda lärarna 
från att bli avskedade på ett orättvist sätt medan man fortsättningsvis upprätthåller 
mekanismer för att hantera oegentligt eller olagligt beteende som kan avslöjas på de sociala 
medierna. 
 
Naveenraj Xavier och J. Reeves Wesley publicerade artikeln Social networking sites in the 
workplace år 2017 och enligt forskarna är internetanvändningen mycket utbredd och dess 
syfte har ändrats från informationssökning till social interaktion. Millenniegenerationen eller 
generation Y, som berör barn som är födda under 80- och 90-talet, använder sociala 
nätverkssidor eller medier som en plattform för att antingen bygga nya eller upprätthålla 
gamla relationer. Genom att använda mobiler och surfplattor har användningen av de sociala 
nätverken blivit konsekvent och i viss mån lite störande för vissa människor i omgivningen. I 
artikeln ger författarna teoretiskt stöd för de sociala nätverken på arbetsplatser samt påvisar 
hur de sociala nätverken förhindrar stress och ökar välbefinnandet. 
 
Enligt Xavier och Wesley (2017) använder många organisationer de sociala nätverken för att 
dela information, bygga relationer och säkerställa support från varandra. På de personliga 
planet har organisationerna sakta börjat acceptera det faktum att de sociala nätverken skapar 
en samarbetsmiljö som följaktligen kan bygga och stärka sammanhållningen bland 
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medarbetarna. Den här typen av samarbetsmiljöer kan leda till att de anställda avsiktligt eller 
oavsiktligt delar med sig av de negativa känslorna som vid en spårning skulle främja ett bättre 
utbyte mellan arbetsgivaren och den anställde. Det virtuella utbytet skulle enligt författarna 
skapa en trivsam social miljö på jobbet som hjälper de anställda att hantera stress och 
därigenom förbättra sitt välbefinnande.  
 
Genom att låta de anställda ha tillgång till de sociala nätverken på arbetstid uppstår både 
positiva och negativa konsekvenser. De positiva effekterna är enligt författarna många men 
de finns även flera negativa konsekvenser som till exempel: 

 Försämrad produktivitet bland arbetskraften 
 Läckage av data genom den öppna virtuella miljön 
 Hot mot organisationens varumärke och rykte 
 Bedrägerier som utövas av ”nätskurkar” 
 Öppen tillgång till de anställdas personliga information 

 
För att kontrollera oavsiktliga konsekvenser av de sociala nätverken är det nödvändigt att 
organisationerna tilldelar specifika nätverk för hela organisationens sociala nätverk och skapar 
policyn som behandlar frågor om online-användningen (Xavier och Wesley 2017). 
En tydlig och noggrann uppsättning av policyn för användning av de sociala nätverken bör 
enligt författarna inkludera: 

 En tvåfaldig policy som inkluderar en för privat och en för professionellt nätverkande 
 Riktlinjer för säkerhet på internet för de anställda 
 Sidspecifik policy med riktlinjer om gränserna och spårhistoriken för att använda olika 

sociala nätverk 
 Innovativ kulturpolicy för att dela kreativa, innovativa och problemlösande idéer 
 Välbefinnande policy som uppmuntrar de anställda att dela sina psykiska såväl som fysiska 

tillstånd så att organisationen kan upptäcka oönskade tillstånd bland de anställda och 
aktivera åtgärder i förväg för att kontrollera dem 

 
Xavier och Wesley (2017) konstaterar att millenniegenerationen inte kan hålla sig borta från 
de sociala nätverken men att de ovanstående policyerna säkerställer att medarbetarna är 
medvetna om vad som är tillåtet då de använder de sociala medierna samt förstår riskerna ur 
en professionell och personlig synvinkel. Organisationen kunde lämpligen starta upp ett 
internt socialt nätverk eller installera en programvara som inte skulle blockera de sociala 
nätverken utan snarare övervaka hur mycket tid som används på de sociala nätverken. På det 
sättet skulle arbetsgivaren hålla de anställda ansvariga och även ge dem ett begränsat ansvar. 
Forskarna uppmanar arbetsgivarna att granska sina policyer för de sociala medierna eftersom 
millenniegenerationen snart kommer att dominera arbetsplatserna.  
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3.2 Begreppet sociala medier och dess utveckling 

 
I boken Sociala? Medier? : – en antologi om en ny tid från 2011 skriver författaren Lovisa Åblad 
att begreppet ”sociala medier” introducerades under 2000-talets första tio år som ett 
samlingsnamn för de fenomen som började få allt större uppmärksamhet i vår vardag, som till 
exempel bloggar, Facebook och diverse mikrobloggar. Åblad (2011) nämner även att de 
sociala medierna också har en gemensam nämnare - de handlar alla om relationer - och att 
drivkraften bakom sociala medier är viljan och möjligheten att kunna skapa och bibehålla 
relationer med varandra oberoende av tid och rum.  
 
Åblad (2011) skriver vidare att det digitala relationsskapandet uttrycker sig i olika former och 
att det mest framträdande är digitala nätverk som Facebook, LinkedIn, Twitter och andra 
plattformar där människor blir medlemmar, skapar sig en profil och börjar bygga sitt 
kontaktnät av vänner. Människors möjligheter till att kommunicera med varandra är numera 
oändliga och detta har ruckat på fasta principer i samhället som företag i allra högsta grad bör 
uppmärksamma. 
 

• Vi söker aktivt information och hittar den 
• Vi delar med oss av det vi vet till andra 
• Vi skapar vårt eget innehåll 
• Vi tror inte längre på (traditionell) reklam 

 
 

”Nätet är ett forum för mig. Ett torg där massor av aktörer möts kring olika behov. Det är 
precis som ett torg år 1750, strax innan den industriella revolutionen påbörjas. Det handlar om 
människor.” 

 
(Christian Rudolf, disruptive.nu) 

 
För ett företag innebär de sociala medierna en förändring i marknadsföringen eftersom 
människan idag enkelt kan söka efter produkter och tjänster på nätet utan påverkan av 
traditionell reklam och som Åblad (2011) ovan konstaterar tror vi inte längre på traditionell 
reklam. Liksom citatet från Christian Rudolf uttrycker är nätet ett forum, det handlar om 
människor. 
 
Åblad (2011) skriver i sin artikel att det är av yttersta vikt att tänka om i fråga om att 
kommunicera med målgruppen. Då man förr satte upp anslag och flygblad på torget där 
människor rörde sig, bör man idag leta efter ”digitala torg” och bli en del av nätverket som 
ens målgrupp finns med i. 
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3.3 Människans behov och beteende 

Hawthornestudien är en omfattande studie av organisering som utfördes i USA mellan åren 
1926 och 1932. Ett resultat från studien handlade om hur en anställd kan motiveras att arbeta 
effektivare och därigenom producera mer. Detta blev inledningen till forskningsområdet som 
handlar om motivation i arbetslivet vilket bland annat blev en del av forskningen inom human 
relations vid Harvard Business School efter 1951. Trots att det inte kan visas i 
forskningsresultatet har forskarna som utgångspunkt att motivation och tillfredsställelse som 
kommer av arbetet påverkar människors handling och beteende i organisationer. Det antas 
helt enkelt att motivation och tillfredsställelse är viktiga för organisationen. 
Motivationsstudier kan delas upp i innehållsorienterade och processorienterade varav 
Maslows behovshierarki och McGregors X-och Y-teori tillhör de innehållsorienterade 
motivationsteorierna (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2006). 
 

3.4 Maslows behovshierarki 

Psykologen Abraham H. Maslow (1954) lade grunden för motivationsteorin. Maslow utgick 
från att människan av naturen var god. Han vände sig mot den behavioristiska psykologin och 
strävade efter att använda andra vetenskapsideal än de naturvetenskapliga. Maslow vände 
sig även mot Freuds teorier som baserades på neurotiska människor och ville istället utgå från 
friska personer. Maslows behovshierarki delar in en människas behov i fem steg: fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov av 
självförverkligande. Dessa är medfödda och instinktliknande. Behovshierarkin kan även 
illustreras enligt nedanstående bilder. När de lägre behoven är tillfredsställda och individen 
har utvecklats och befinner sig i en gynnsam miljö kommer de högre behoven att eftersträvas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 – Maslows behovshierarki (egna bilder) 
 
Enligt Maslow strävar alla människor efter att nå den högsta nivån och när de lägre behoven 
är tillfredsställda kan en människa motiveras genom att vilja tillfredsställa de kommande 
behoven i trappan. Maslow menar att man vid organisering kan inrätta sociala institutioner 
för att utveckla den anställda. I de sociala institutionerna i formen av ett team, grupp eller 
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företag uppmuntras de anställda att samverka med varandra och på det viset kan individens 
mål så småningom sammansmältas med företagets. Individen och organisationen måste 
integreras för att individen ska bli en bättre människa och för att den ideala arbetssituationen 
ska uppstå. I den ideala arbetssituationen har varje anställd identifierat sig med företagets 
uppgift (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2006). 
 
Ronald Inglehart vid Princeton-universitetet konstaterar i sin bok The Silent Revolution från 
1977 att efterkrigsgenerationen inte värdesätter materiellt välstånd och trygghet lika mycket 
som tidigare generationer. De yngre vill istället uttrycka en individuell identitet och söker 
självförverkligande. Ingleharts teoretiska förklaring till värdeskjutningen utgjordes av Maslows 
behovstrappa. Den yngre generationen lever med andra ord i materiellt välstånd och 
prioriterar mindre basala behov (Tengblad 2003). 
 

3.5 Teori X och Teori Y 

Den amerikanska psykologen och organisationsteoretikern Douglas McGregor vidareutvecklar 
Maslows behovshierarki år 1960 i boken The human side of enterprise. McGregor menade att 
mycket av konventionella organisationsstrukturer präglades av en människosyn som såg 
genomsnittsmannen som lat av naturen, saknade ambitioner, inte ville ta ansvar utan 
föredrog att bli styrd av andra. Denna människa var självupptagen och såg inte 
organisationens behov. Av naturen var hon motståndare till förändringar och inte särskilt 
smart utan lättlurad och enkel att dupera. För att leda denna människa krävdes tvång, hot och 
direkt kontroll. Om man istället såg till människan i organisationen, så kunde hon motiveras 
genom att hennes olika behov tillfredsställdes. Det var däremot viktigt att tillfredsställa 
behoven högre upp i hierarkin. När till exempel de fysiologiska och säkerhetsmässiga behoven 
var tillfredsställda skulle hon annars bete sig enligt den modell som McGregor kallade Teori X. 
Med andra ord som lat, passiv och med oresonabla krav på ekonomisk ersättning (Eriksson-
Zetterquist, Kalling och Styhre 2006). 
 
En annan bild av människan ges med Teori Y. Enligt denna teori var människan inte av naturen 
passiv eller motståndare till organisationens behov, utan de hade snarare blivit det genom 
sina erfarenheter från organisationen. Alla människor hade kapaciteten och potentialen att 
utvecklas i linje med organisationens mål enligt teori Y. Ledningens främsta uppgift var därför 
att forma organisationen så att människor bäst kunde uppnå sina mål genom att styra sina 
egna mål mot organisationens (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2006). 
 
Teorin om X- och Y-människor bygger på tanken om att ”economic man” ska betraktas som 
”social man”. Det är de sociala drivkrafterna, istället för ekonomiska, som får människor att 
arbeta (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2006). 
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Under de senaste decennierna har arbetslivet omvandlats i snabb takt vilket karaktäriseras av 
flexibilitet, globalisering, nätverk, IT, decentralisering och självförverkligande. Enligt Daniel 
Bells bok The Coming of Post-Industrial Society från 1973 utgick Bell från att sysselsättningen 
inom tjänstesektorn blev alltmer dominerande i förhållande till industri- och 
jordbrukssektorn. Med inspiration från Bell och Inglehart tog Aspen-institutet i Colorado till 
en jämförande intervjustudie kring anställdas värderingar i sex länder, däribland Sverige. 
Totalt intervjuades 7000 personer under perioden 1980-1982 och de personer som hade 
anammat de post-materiella värderingarna kallades för inrevärldsmänniskor. För dessa 
människor var empati och personlig utveckling det grundläggande, att jämföra med 
industrisamhällets yttreväldsvärderingar kring hög lön och möjligheter till befordran 
(Tengblad 2003). 
 

3.6 Taylorismen och uppkomsten av Human Relation-rörelsen 

Frederick Winslow Taylor var en amerikansk ingenjör som stod bakom taylorismen som 
uppkom i början av 1900-talet. Enligt Taylor var medarbetare av naturen lata och tillsammans 
med andra försökte de vilseleda och lura sin uppdragsgivare. Lösningen var enligt Taylor att 
bygga ut arbetsledningsfunktionen och därigenom ta kontroll över arbetsprocesserna. 
Införandet av taylorismen ledde till att medarbetarrollen blev mer passiv. Psykologen George 
Elton Mayo ville omdefiniera synen på medarbetaren och Mayo lade grunden till Human 
Relations-rörelsen. Enligt Mayo var medarbetaren först och främst en social varelse och han 
ansåg att informella gruppnormer var den viktigaste faktorn bakom medarbetarnas 
produktivitet. Human Relations-rörelsen kan ses som välmenande och humanistisk, men den 
har också kritiserats för att vara manipulativ. Det internationellt mest kända 
forskningsbidraget från Skandinavien genomfördes av den norske sociologen Sverre Lysgaard 
i slutet av 50-talet. Lysgaard argumenterade för att solidariseringen bland arbetarna inte var 
uttryck för någon naturlig lathet eller grundmurad fientlighet mot ledningen, utan ett 
förhållandevis rationellt förhållningssätt i syfte att tillvarata de egna intressena. Gemensamt 
för Mayo och Lysgaard är att se medarbetares beteende som ett kollektivt fenomen och att 
informella gruppnormer avgör graden av maskande eller ansvarstagande (Tengblad 2003). 
 

3.7 Panopticon – En ny princip för inrättningar där personer övervakas 

Under flera decennier kring sekelskiftet 1800 ägnade den brittiske filosofen Jeremy Bentham 
mycket möda åt att försöka få till stånd ett fulländat fängelse som han kallade panopticon. 
Bentham ville även realisera idén i verkstäder, skolor och sjukhus. Panopticon är en språklig 
konstruktion som betyder ”det allseende ögat”. Det var ett arkitektoniskt schema för att 
fullständigt separera individer samt hålla dem under oavbruten och dold övervakning. 
Resultatet var en helt kontrollerad miljö där den som övervakade individerna kunde se allt 
som hände. Under de senaste decennierna har Benthams modell fått stor uppmärksamhet i 
historisk och samhällsvetenskaplig forskning, vilket först och främst beror på den franske 



 

Sida 31 av 57 
 

kulturhistorikern Michel Foucaults arbete Övervakning och straff: Fängelsets födelse (1976). I 
hans omfattande analys får panopticon emblematisk status för nya fängelser under 1800-
talet, men också för uppkomsten av nya maktrelationer i det moderna samhället, relationer 
som bygger upp det maktsystem han kallar disciplin. Foucault menar att panopticon var en 
innovation av lika stor historisk betydelse som den teknik inkvisitionen skapade, det vi känner 
som rättsundersökningen. Enligt Foucault har rättsundersökningens betydelse för 
naturvetenskapernas metodutveckling kring den vetenskapliga revolutionen i disciplinens fall 
sin motsvarighet i 1800-talets utveckling av vetenskaper som psykologi, pedagogik och 
kriminologi. Foucaults uppvärdering av panopticons historiska signifikans har stått sig även 
om hans analys också är omdiskuterad. Bland historiker har de exempelvis handlat om 
huruvida Benthams modellinstitution är en rimlig utgångspunkt för att analysera de nya 
fängelserna i Europa under 1800-talet, medan sociologer diskuterat om panoptismen 
fortfarande är en rådande teknologi i de post-industriella samhällena. Panopticon används 
som ett allmänt kodord och är i dessa fall en synonym till de senare termerna 
”kontrollövervakning” eller ”övervakningssamhälle” (Lundgren 2002). 
 

3.8 Arbetsgivarens möjlighet att motivera 

Teorierna och modellerna i avsnitt 3.3 – 3.7 ger en viss vägledning till hur människans behov 
och beteende kan förändras då de grundläggande behoven kring materiellt välstånd och 
trygghet är uppfyllda. Ronald Inglehart konstaterar bland annat att det sker en värdeskjutning 
i Maslows behovstrappa då de yngre istället vill uttrycka en individuell identitet och söker 
självförverkligande. Donald McGregor konstaterar därtill att de konventionella 
organisationsstrukturerna präglas av en människosyn som betraktar genomsnittsmannen som 
lat av naturen och att ledningens främsta uppgift är att forma organisationen så att människor 
bäst kan uppnå sina mål genom att styra sina egna mål mot organisationen. I avsnitt 3.3 
konstaterades även att forskarnas utgångspunkt är att motivation och tillfredsställelse som 
kommer av arbete påverkar människors handling och beteende. För en arbetsgivare är det 
kanske inte alltför enkelt att säkerställa att alla medarbetare är motiverade och tillfredsställda.  
 

3.9 Avtal 

Om en arbetsgivare idag ska kunna begränsa den privata användningen av sociala medier 
under arbetstid måste det ske inom lagens ram och av den anledningen är det motiverat att 
beskriva arbetsgivarens rättsliga möjligheter.  
 
Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare tecknar parterna normalt ett anställningsavtal 
varvid parterna åtar sig rättigheter och skyldigheter (Andersson, Edström och Zanderin 2010). 
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Schematiskt kan anställningsavtalet beskrivas på följande sätt. 
 
Arbetsgivare    Arbetstagare 
Vederlag    Arbete 
Arbetsledningsrätten   Arbetsskyldigheten 

Bild 3 – (Källa: ARBETSRÄTT, Andersson et al., sid 75, 2010) 

 
Enligt bild 3 upprättas ett avtal mellan parterna arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren 
utför ett arbete och erhåller ett vederlag. Arbetstagaren har en skyldighet att arbeta medan 
arbetsgivaren har en rättighet att leda arbetstagaren (Andersson, Edström och Zanderin 
2010).  
 
Det finns ingen generell lagstiftning som reglerar hur ett anställningsavtal ska se ut eller vad 
det ska innehålla, utan grunderna får istället hämtas från den allmänna avtalsrätten. En part 
kan inte heller ensidigt förändra ett avtals innehåll utan överenskommelse om det med 
motparten (Andersson, Edström och Zanderin 2010).  
 
Anställningsskyddslagen LAS utgår från att den ska gälla varje arbetstagare i allmän (offentlig) 
eller enskild tjänst vare sig man är ansluten till en arbetstagarorganisation eller inte. Vissa 
undantag görs om arbetstagaren till exempel tillhör arbetsgivarens familj och om 
arbetstagaren anses ha en företagsledande ställning (Andersson, Edström och Zanderin 2010). 
 
Vem som tar initiativ till anställningens upphörande och vilka grunderna är kan vara skiftande. 
LAS regler utgår främst från att arbetsgivaren avbryter en anställning. Enligt 7 § LAS ska en 
uppsägning från arbetsgivaren vara sakligt grundad och en uppsägning är inte sakligt grundad 
om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
Begreppet ”saklig grund” har inte getts en preciserad bestämning i lagtexten, men av 
lagtexten kan man indirekt utläsa att saklig grund föreligger i två situationer. Den ena är där 
frågan hänför sig till arbetstagaren personliga förhållande och den andra är där arbetsbrist 
utgör grund för uppsägning (Andersson, Edström och Zanderin 2010). 
 
Om anställningen upphör på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren 
personligen är det frågan om situationer där arbetstagaren i något avseende inte utför eller 
bristfälligt fullgör den i anställningsavtalet avtalade arbetspresentationen. Kravet på ”saklig 
grund” förutsätter en brist i prestationsutbyte och det kan röra sig om allt från att 
arbetstagaren inte utför något arbete till att han eller hon har bristande yrkesskicklighet, 
misskötsamhet, olovlig frånvaro, sena ankomster, samarbetsproblem m.m. Om arbetstagaren 
grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren kan anställningen omedelbart avbrytas 
utan föregående uppsägningstid genom ett avskedande (18 § LAS). Om det istället rör sig om 
annan misskötsamhet kan den leda till uppsägning med iakttagande av uppsägningstid (11 § 
LAS). Misskötsamhet är en samlingsbeteckning för de situationer där en arbetstagare 
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medvetet eller genom slarv på olika sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 
anställningsavtalet (Andersson, Edström och Zanderin 2010). 
 

3.10 Personalansvar och medarbetarskap 

I boken Den myndige medarbetaren från 2003 beskriver författaren Stefan Tengblad hur 
påverkad han är av alla böcker och kommentatorer som beskrev alla nya faktorer och 
organisationslösningar som med stor kraft höll på att omvandla arbetslivet. Tengblad (2003) 
nämner individualisering, nätverksorganisationer, flexibla arbets- och anställningsformer, täta 
karriär- och kompetensbyten och så vidare. Enligt Tengblad (2003) gav däremot 
fältundersökningarna en annan bild av ett arbetsliv som var mer präglat av stabilitet och 
traditioner trots de ständiga förändringsförsöken. 
 
”I boken argumenterar jag för ett arbetsliv där medarbetarnas olikheter tas tillvara på ett 
konstruktivt sätt och där det skapas utrymme för medarbetare att specialisera sig genom att 
utveckla sina starka sidor. Att de, i samverkan med chefer och andra medarbetare, kan 
utveckla ett myndigt medarbetarskap baserat på kunskap, eftertanke och en ömsesidig 
respekt.” 

(Den myndige medarbetaren, Stefan Tengblad 2003) 

Tengblads (2003) argument vilar på undersökningar i 13 organisationer inom 
forskningsprojektet Effekter av decentraliserat personalansvar (EDEPA) och omfattar mer än 
200 intervjuer och nästan 2000 enkätsvar. Beskrivningen om det nya arbetslivets snabba intåg 
erhöll ett mycket litet stöd i undersökningarna. Ett syfte med boken är också att lämna ett 
bidrag till debatten om det moderna arbetslivets utveckling. Enligt Tengblad (2003) finns det 
kommentatorer som beskriver ett arbetsliv i revolution där nyckelord som flexibilitet, nätverk, 
IT, globalisering och konkurrens leder till snabba och omvälvande förändringar men å andra 
sidan beskrivs trögheter i arbetslivet så som könsstrukturer, byråkratiska regelverk, 
etablerade professionsgränser och regionala arbetsmarknader. I stora delar av Sverige präglas 
näringslivets utveckling snarare av stagnation än en snabb utveckling. 

Tengblad (2003) kritiserar den postmoderna organisationsfilosofin eftersom den har en svag 
täckning till de verkliga förhållandena samt för att införande av dess principer kan leda till ett 
sämre ekonomiskt och socialt utfall. I boken prövar Tengblad (2003) fem hypoteser som 
sammantaget beskriver ett annat utvecklingsförlopp än den postmoderna 
föreställningsvärlden. 

1. Arbetslivet är till sin karaktär en förhållandevis stabil institution 
2. Arbetslivet domineras av vanliga människor med vanliga arbeten 
3. Förändringar i arbetslivet är ofta cykliska till sin karaktär 
4. Den postmoderna vågen kan ha börjat ebba ut 
5. Medarbetarskap kan utgöra en viktig del i ett ”nymodernt” arbetsliv 
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Tengblad (2003) anser att ju mer betonat och uttalat medarbetaransvaret är, desto högre blir 
behovet av förtroende och ansvarsfullt beteende inom en organisation. En utveckling av ett 
självständigt och ansvarstagande medarbetarskap förutsätter organisatorisk och individuell 
mognad och ömsesidig tillit.  

Inom EDEPA-projektet identifierades fem former av medarbetarskap vilket illustreras i 
nedanstående figur. 

Hög organisatorisk tillit 
     Chefslöst medarbetarskap 
    Individorienterat medarbetarskap 
   Grupporienterat medarbetarskap 
  Organisatoriskt medarbetarskap 
 Traditionellt medarbetarskap 
             Hög förmåga till ansvarstagande 
 
Bild 4 – Medarbetarskapstrappan (Källa: Den myndige medarbetaren, Tengblad, sid 155, 2003) 
 
I det traditionella medarbetarskapet har arbetsledarfunktionen hållits intakt och 
medarbetarrollen har förblivit förhållandevis passiv men i de organisatoriska 
medarbetarskapet är medarbetarnas ansvarstagande tydligt definierat och kontrollerat av 
ledningsfunktioner och organisationsgemensamma rutiner. I det grupporganiserade 
medarbetarskapet har arbetsgrupper getts relativt stor frihet och i det individorienterade 
medarbetarskapet har den enskilde medarbetaren ett stort ansvar och självständigt arbete. 
Den femte formen, ett chefslöst medarbetarskap, är när chefsrollen helt eller delvis har 
avvecklats. Enligt Tengblad (2003) ökar medarbetarskapet gradvis mot trappans topp i det 
högre hörnet. 
 
I samband med EDEPA-projektet genomfördes en enkätundersökning där medarbetare i sex 
organisationer fick svara på frågor om hur de upplevde att personalansvaret och 
medarbetarskapet upplevdes på den egna arbetsplatsen. I enkätundersökningen ingick ett 
antal frågor som även var med i Professor Hans Zetterbergs undersökning 1981 i syfte att 
undersöka huruvida det osynliga kontraktet hade förändrats under 20 år. Med de osynliga 
kontraktet avsåg Zetterberg det ömsesidiga förtroendet mellan medarbetare och 
arbetsgivare. Zetterberg konstaterade år 1981 att de relativt förtroendefulla relationerna 
mellan arbetsgivare och medarbetare är mycket värdefulla och något som alla arbetslivets 
aktörer bör slå vakt om och fortsätta utveckla vidare. I jämförelsen mellan de båda 
undersökningarna var medarbetarna mer lojala till deras arbetsgivare år 2001 men däremot 
ansåg fler medarbetare att arbetsgivaren inte var lika lojal som tidigare. Enligt Tengblad (2003) 
förklaras resultatet av att svenska arbetsgivare och personalchefer har anammat den 
postmoderna myten att medarbetare i allt mindre grad vill vara lojala mot sin arbetsgivare 
och att arbetsgivarna själva hellre värdesätter flexibel och rörlig arbetskraft än lojala 
medarbetare som kan ses som alltför mycket av trotjänare. Enkätundersökningen motsäger 
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sammantaget föreställningen om att det pågår en värderingsförskjutning i postmodern 
riktning (Tengblad 2003). 
 
Enligt Tengblad (2003) är det värt att notera att ord som slutar på ”skap” i det svenska språket 
vanligtvis är kopplade till ansvarstagande och dygdigt beteende. I medarbetarskapet ingår 
grad av ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt. Därtill sker en gränsdragning 
mellan arbete och fritid och i det goda medarbetarskapet försöker medarbetaren finna en 
balans mellan att vara lojal mot sin arbetsgivare, mot arbetskollegorna men också mot sig själv 
som individ och sin familj. Relationen mellan personalansvar och medarbetarskap är av central 
betydelse då det berikar eller motverkar chefers och medarbetares ansvarstagande, lojalitet 
och engagemang. En personalansvarig chef kan däremot inte behärska alla arbetsrättsliga 
ärenden, terapeutiska samtal, utarbeta medicinskt och fysiologiskt genomtänkta 
rehabiliteringsplaner eller genomföra professionella rekryteringar på egen hand. De behöver 
istället HR-specialister i vissa situationer då den egna kompetensen är otillräcklig. Därtill finns 
det ett behov av gemensam policy och riktlinjer för hur personalarbetet bör bedrivas och 
regelverket bör vara så pass tänjbart och grovmaskigt att det ger utrymme för ett aktivt 
ansvarstagande och utvecklande av ett dygdigt personalansvar (Tengblad 2003). 
 

3.11 Sociala medier – risk eller möjlighet 

 
”Vår ökade användning av sociala medier skapar nya förutsättningar, risker och möjligheter 

– både för oss som individer, men även för företag och omvärld.” 
 

(Social medier – en lathund, Lena Carlsson 2010) 
 
Carlsson (2010) skriver i sin bok Sociala medier – en lathund från 2010 att det inte är alltför 
enkelt för företagen att veta hur de ska agera för att begränsa den privata användningen av 
de sociala medierna under arbetstid. I vissa situationer kan de sociala medierna vara ett 
kraftfullt verktyg för att hämta information och även sprida information som gynnar 
företagets verksamhet så att enbart blockera användningen av de sociala medierna är kanske 
inte en metod att föredra. De anställda kan trots allt nå de sociala medierna genom sina 
privata mobiltelefoner under arbetstiden (Carlsson 2010). 
 
I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier från 2010 skriver författaren 
Lena Carlsson att man bör rådgöra med företags jurist om det uppstår frågor kring företagets 
aktiviteter på webben och i sociala medier. Några av de lagar som är relevanta för information 
publicerad i sociala medier är yttrandefrihetsgrundlagen, personuppgiftslagen, lagen om 
elektroniska anslagstavlor, lagen om upphovsrätt, marknadsföringslagen och 
varumärkeslagen.  
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Enligt Carlsson (2010) handlar det mycket om sunt förnuft och det som publiceras får till 
exempel inte: 
 

• Innehålla kränkning eller förolämpning av andra personer 
• Kränka rättigheter tillhörande tredje man 
• Vilseleda konsumenter eller allmänheten rörande företagets produkter och tjänster 
• Vara hotfullt, obscent eller av stötande karaktär 
• Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi 
• Uppmana till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 
• Innebära att tystnadsplikt bryts 
• Strida mot upphovsrätten 
• Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt och/eller sexistiskt 

innehåll 
• Innehålla hets mot någon på grund av sexuell läggning 

 
Utöver de juridiska riktlinjerna kan det enligt Carlsson (2010) även vara lämpligt med en intern 
vägledning för företagets användning av sociala medier, t.ex. beskrivning av hur företaget ska 
bemöta negativa och positiva kommentarer, vägledning för språkbruk för en gemensam ton i 
språket och ett dialogfrämjande och relationsbyggande agerande från företagets sida. 
 
Carlsson (2010) skriver även att det blir allt vanligare att företag väljer att formulera en så 
kallad bloggpolicy. Den kan vara ansedd för internt eller externt bruk och kan omfatta de egna 
företagsbloggen och anställdas företagsrelaterade bloggar – men även anställdas privata 
bloggar. Att i förebyggande syfte formulera en bloggpolicy eller hellre än policy som omfattar 
sociala medier och online-närvaro i stort kan vara till god hjälp.  
 

”Genom att informera företagets medarbetare om vad som gäller minskar risken för 
obekväma situationer längre fram”. 

 
(Marknadsföring och kommunikation i Sociala medier, Lena Carlsson 2010) 

 
Som Carlsson (2010) beskriver finns det många lagar att följa vid användning av de sociala 
medierna och för både företaget och dess medarbete finns det goda skäl att upprätta en policy 
som både ger vägledning och regler vid användning av de sociala medierna under arbetstid 
och fritid. 
 
I boken The Social Media Handbook från 2011 skriver författaren Chris Boudreaux att idag har 
företagens anställda en möjlighet att verka som en talesman för sin arbetsgivare antingen 
avsiktligt eller oavsiktligt. Således är en stark policy för social media avgörande för att hjälpa 
anställda att förstå gränserna för deras sociala medieaktiviteter i förhållande till sin 
arbetsgivare. Enligt Boudreaux (2011) kommer varje organisation sannolikt att behöva flera 
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policydokument för sociala medier med olika ändamål och målgrupper. Däremot bör dessa 
dokument undvika att fokusera enbart på att skydda företaget från risk - med andra ord bara 
förklara vad som är förbjudet - och istället finna en balans mellan delaktighet och ansvar så 
att de anställda uppmuntras att använda sociala medier på rätt sätt i syfte att främja och 
differentiera företaget på marknaden. 
 
”Varje medarbetare är en potentiell kontaktpunkt till marknaden, en talesman som påtagligt 

kan skada och även kraftigt öka organisationens rykte. Sociala medier ger dessa 
medarbetare en möjlighet att uttrycka sig när de är på kontoret eller när de är hemma.” 

 
(The Social Media Handbook, Chris Boudreaux 2011) 

 
Boudreaux (2011) skriver vidare att förutom att sätta sitt rykte på spel, kan företag som ger 
medarbetarna möjlighet att använda sociala medier utsätta sig för skadliga program (program 
som kan invadera ett företags datasystem) och varumärkeskapning. De kan också förlora 
kontrollen över sin webbplats innehåll samt bryta mot landets sekretesslagar, regler och krav 
på registrering. Även om ett företag inte använder sociala medier för sina egna syften, kan de 
anställda som använder dem privat göra stor skada. Det är därför som varje organisation 
måste implementera effektiva policys som omfattar sociala medier för de anställda. 
 
Boudreaux (2011) hävdar även att bannlysning inte är en policy även om företag i vissa länder 
till och med kan avskeda en anställd om den anställde använder de sociala medierna på 
arbetsplatsen eller i hemmet. Enligt Boudreaux (2011) går det inte att implementera denna 
typ av policy eftersom de anställda trots allt kan nå de sociala medierna via sina privata 
mobiltelefoner som arbetsgivaren inte kan kontrollera under arbetstiden. Därtill kan de 
anställda även använda de sociala medierna under sin fritid och det blir helt enkelt omöjligt 
för arbetsgivaren att kontrollera vad varje medarbetare skriver på de sociala medierna under 
fritiden. 
 
Tengblad (2003) betonar att ett decentraliserat personalansvar skapar ett större 
ansvarstagande och lojalitet bland medarbetare eftersom en del av ansvaret tilldelas 
medarbetarna. Det finns även olika former av medarbetarskap som är beroende av 
verksamhetens art. Tengblad (2003) ger ett exempel på en affärsbanks framgång som till stora 
delar berodde på ett enhetligt och datoriserat affärskoncept vilket satte ramar för 
medarbetarnas självständighet. Därtill betonar Tengblad (2003) behovet av en gemensam 
policy och riktlinjer för hur personalarbetet bör bedrivas. Med hjälp iakttagelser i 
forskningsarbetet konstaterar Tengblad (2003) att det finns flera positiva aspekter med ett 
decentraliserat personalansvar och att det baseras på tre faktorer; (1) Att decentraliseringen 
möjliggör ett aktivt ansvarstagande från de personalansvariga cheferna, (2) att 
personalansvarsfrågor har fått en större vikt och utbredning i det svenska arbetslivet och (3) 
att den förändrade chefsrollen underlättar framväxten av ett myndigt medarbetarskap. 
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Genom att sammanfatta den tidigare forskningen och litteraturen som har presenterats i 
denna teoretiska referensram, kan jag formulera fyra olika metoder som kanske skulle kunna 
tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privata användningen av sociala medier under 
arbetstid.  
 
O’Connor och Schmidt (2015) förespråkar en förtydligande policy som skulle skydda lärarna 
och Xavier och Wesley (2017) konstaterar att millenniegenerationen inte kan hålla sig borta 
från de sociala nätverken och att policyer säkerställer att medarbetarna är medvetna om vad 
som är tillåtet då de använder de sociala medierna. Carlsson (2010) beskriver att finns det 
många lagar att följa vid användning av de sociala medierna och för både företaget och dess 
medarbete finns det goda skäl att upprätta en policy som både ger vägledning och regler vid 
användning av de sociala medierna under arbetstid och fritid. Boudreaux (2011) betonar att 
en stark policy för social media är avgörande för att hjälpa anställda att förstå gränserna för 
deras sociala medieaktiviteter i förhållande till sin arbetsgivare.  Ovanstående 
sammanfattningar kan formuleras som den första metoden: Genom att tydliggöra 
gränsdragningen i form av en policy 
 
Boudreaux (2011) hävdar att en bannlysning av sociala medier inte är en policy även om 
företag i vissa länder till och med kan avskeda en anställd om den anställde använder de 
sociala medierna på arbetsplatsen eller i hemmet. Då en arbetsgivare anställer en 
arbetstagare tecknar parterna normalt ett anställningsavtal varvid parterna åtar sig 
rättigheter och skyldigheter. Arbetstagaren har en skyldighet att arbeta medan arbetsgivaren 
har en rättighet att leda arbetstagaren (Andersson, Edström och Zanderin 2010). Enligt 7 § LAS 
ska en uppsägning från arbetsgivaren vara sakligt grundad och kravet på ”saklig grund” 
förutsätter en brist i prestationsutbyte och det kan röra sig om allt från att arbetstagaren inte 
utför något arbete (Andersson, Edström och Zanderin 2010).  Ovanstående kan formuleras 
som den andra metoden: Genom att förbjuda användningen av de sociala medierna 

 
Xavier och Wesley (2017) konstaterar att det uppstår både positiva och negativa konsekvenser 
genom att låta de anställda ha tillgång till de sociala nätverken på arbetstid. De positiva 
effekterna är många men de finns även flera negativa konsekvenser som till exempel 
försämrad produktivitet bland arbetskraften. Arbetsgivaren kan däremot installera en 
programvara som övervakar hur mycket tid som används på de sociala nätverken. 
Ovanstående kan formuleras som den tredje metoden: Genom att övervaka de anställdas 
arbete 

 
Tengblad (2003) betonar att ett decentraliserat personalansvar skapar ett större 
ansvarstagande och lojalitet bland medarbetare eftersom en del av ansvaret tilldelas 
medarbetarna. För att medarbetare skall kunna utveckla sin förmåga att ta ansvar och att 
använda sitt förnuft bör de behandlas som ansvarstagande och förnuftiga varelser som har en 
ambition att göra ett gott arbete. Att vara en myndig medarbetare förutsätter att man besitter 
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förmågan att ta ansvar, att man tillåts ta ansvar och att man får bekräftelse på sitt 
ansvarstagande, såväl av chefer som kollegor.  
 
Tengblad (2003) anser att ju mer betonat och uttalat medarbetaransvaret är, desto högre blir 
behovet av förtroende och ansvarsfullt beteende inom en organisation. En utveckling av ett 
självständigt och ansvarstagande medarbetarskap förutsätter organisatorisk och individuell 
mognad och ömsesidig tillit.  
 
Inom EDEPA-projektet identifierades fem former av medarbetarskap vilket illustreras i 
nedanstående figur och enligt Tengblad (2003) ökar medarbetarskapet gradvis mot trappans 
topp i det högre hörnet. 
 
Hög organisatorisk tillit 
     Chefslöst medarbetarskap 
    Individorienterat medarbetarskap 
   Grupporienterat medarbetarskap 
  Organisatoriskt medarbetarskap 
 Traditionellt medarbetarskap 
             Hög förmåga till ansvarstagande 
 
Ovanstående kan slutligen formuleras som den fjärde metoden: Genom att decentralisera 
personalansvaret och skapa ett myndigt medarbetskap 
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4 Empiri 

I detta kapital kommer insamlad data från enkäterna och intervjuerna att presenteras för de 
olika företagen. 
 

4.1 Kvantitativ undersökning 

Fyra företag deltog i undersökning och nedan presenteras först en sammanfattning av 
enkäterna. 

• 102 personer tillfrågades varav 41 personer svarade vilket motsvarar ett bortfall på 61 
personer. Trots upprepade påminnelser via e-post lyckades jag inte reducera 
bortfallet. Svarsfrekvensen för respektive företag redovisas längre fram. 

• 36 av respondenterna använder sociala medier i allmänhet och av dessa respondenter 
använder 31 personer Facebook, 19 personer LinkedIn, 18 personer Instagram, 4 
personer Snapchat, 3 personer Pinterest och 2 personer Twitter. 

• 16 – 20 personer använder de sociala medierna för privat bruk under sin arbetstid 
vilket illustreras i diagrammen nedan. Märkligt nog har 16 personer svarat att de 
använder de sociala medierna för privat bruk i det övre diagrammet medan 20 
personer bekräftar deras privata användningstid av sociala medier under arbetstid i 
det nedre diagrammet. Den privata användningen ligger någonstans mellan 16 – 20 
personer (39 – 49 %) vilket ligger i linje med resultatet i ALNAS rapport från 2015. 
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Den totala arbetstiden per dag ligger på 19 680 minuter för 41 respondenter med en 8 
timmars arbetsdag och totalt spenderar respondenterna 275 – 555 minuter per dag på de 
sociala medierna för privat bruk under arbetstid vilket, motsvarar cirka 1 – 3 procent av 
arbetstiden. 

Åldersfördelningen bland de 41 respondenterna illustreras i nedanstående diagram och 30 
personer är över 39 år. 

 

 

 

Användningen av de sociala medierna för privat bruk under arbetstid sker i praktiskt taget alla 
åldrar och i nedanstående diagram kan man tydligt se att åldersgruppen 40 - 44 år är de 
flitigaste användarna bland respondenterna. 
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15 personer uppger att de har en chefsposition och av dessa 15 chefer uppger 5 personer att 
de använder sociala medier för privat bruk under arbetstiden. Dessa 5 chefer använder 20 – 
90 minuter per dag av sin arbetstid och den privata användningen sker enbart på företagens 
datorer eller mobiltelefoner.  
 
I nedanstående avsnitt kommer insamlad data från enkäterna att presenteras för de enskilda 
företagen och slutligen kommer en sammanfattning av alla intervjuer att presenteras. 

 

# Företagsnamn Bransch 

1 Företaget A Bank 

2 Företaget B IT 

3 Företaget C Resebyrå 

4 Företaget D Partihandel med övriga insatsvaror 

 

4.1.1 Företaget A 
 
Företaget är en av de största bankerna i Norden och i denna undersökning har ett 
lokalt bankkontor medverkat.  
 
Insamlad data från enkäten på företaget A 
 
Av 15 tillfrågade lämnade 11 svar, vilket motsvarar 73 procent av de tillfrågade. Ingen 
av respondenterna använder de sociala medierna för privat bruk under arbetstid. 
Däremot har en person svarat att han/hon använder de sociala medierna för privat 
bruk under arbetstid i 31-45 minuter och att användningen skulle ske på den privata 
mobilen och surfplattan. Trots allt är den privata användningen obefintlig på företaget, 
vilket naturligtvis kommer att redovisas under intervjuavsnittet längre ner. 
 

4.1.2 Företaget B 
 
Företaget tillhandahåller verktyg för verksamhetsstyrning och är en världsledande 
leverantör av olika kund- och kundflödessystem. Företaget grundades 1978 och har 
idag 30 anställda. Företaget finns representerat i mer än 60 länder över hela världen 
och levererar till cirka 75 procent av den skandinaviska marknaden. 
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Insamlad data från enkäten på företaget B 
 
Av 30 tillfrågade lämnade 8 svar, det vill säga nästan 27 procent av de tillfrågade. 87,50 
procent av respondenterna använder de sociala medierna för privat bruk under 
arbetstid och 37,50 procent under 16 – 30 minuter per dag. Ingen av respondenterna 
har en arbetsuppgift som omfattar sociala medier.  
 

4.1.3 Företaget C 
 
Företaget är en personlig affärsresebyrå med 7 anställda vars verksamhet omfattar 
affärsresor för näringslivet och offentlig förvaltning, gruppresor, konferenser samt 
privatresor för affärsresenärer. Företaget är en privatägd resebyrå som sedan starten 
1981 finns utanför Stockholm. Resebyråns kunder finns såväl i Stockholm som övriga 
Sverige och Norden.  
 
Insamlad data från enkäten på företaget C 
 
Av de 7 tillfråga lämnade 4 svar, det vill säga 57 procent av de tillfrågade. Ingen av de 
svarande använder sociala medier alls för privat bruk under arbetstiden, vilket är rätt 
så överraskande med tanke på att alla 4 personer använder de sociala medierna under 
sin fritid. Av de 4 personerna är 3 medarbetare och 1 chef. Åldern är i övrigt relativt 
hög jämfört med övriga företag och bland de 4 personerna är 1 person mellan 45 – 49 
år och 3 personer mellan 50 – 54 år. 
 

4.1.4 Företaget D 
 
Företaget erbjuder ett brett sortiment av kul- och rullningslager. Företaget erbjuder 
även transmissionsprodukter, kuggväxlar, tätningar, specialunderhållsprodukter och 
tjänster. Huvudkontoret ligger norr om Stockholm och har idag cirka 50 anställda vid 
huvudkontoret. 
 
Insamlad data från enkäten på företaget D 
 
Av 50 tillfrågade inkom 18 svar, vilket motsvarar 36 procent. På den andra frågan 
svarade 50 procent att de använder sociala medier för privat bruk under arbetstid men 
på fråga 3 svarade 67 procent att de spenderar tid för privat användning av sociala 
medier under arbetstid. Svaren är lite förbryllande, men man kan anta att treans svar 
är mer troligt och att svaret på fråga 2 kan ha valts fel i misstag eftersom valet är endast 
JA eller NEJ. Av respondenterna använder 44,4 procent de sociala medierna för privat 
bruk under arbetstid medan 22,2 procent använder de sociala medierna för privat bruk 
under 16 – 60 minuter per dag. Endast 11,1 procent av respondenterna har en 
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arbetsuppgift som innefattar sociala medier i sitt arbete och 44,4 procent av 
respondenterna har en chefsposition. 
 

4.2 Kvalitativ undersökning 

 
Samtliga intervjuer genomfördes med öppna frågor tillsammans med företagens VD eller 
personalchef. Vid varje intervjutillfälle presenterades en sammanfattning av enkäten vid 
företaget och intervjuns struktur följde bilaga 2 i denna uppsats. I företag A (bank) och C 
(resebyrå) var svarsfrekvensen mycket hög och ingen av respondenterna använder de sociala 
medierna för privat bruk. I företagen B (IT) och D (partihandel) var den privata användningen 
över 50 procent. 
 
Cheferna vid företag B (IT) och D (partihandel) konstaterade att personalens privata aktiviteter 
enbart gäller de sociala medierna och att övrig tid för privata telefonsamtal, mailande och 
surfande på internet inte ens är medräknade. Chefen vid företag B (IT) blev väldigt överraskad 
över den höga användningen och sade att det var helt oacceptabelt. Chefen för företag B (IT) 
säger:  
 

Vi är ett litet företag och vi är väldigt beroende av att de sköter sitt arbete på sin 
arbetstid. Ett litet företag kan inte kompensera för något bortfall alls så det här är 
ett bortfall, det här är ju betydligt större än sjukfrånvaron, så det här blir värdefullt 
vid en presentation för personalen […] 

 
Chefen vid företag C (resebyrå) kunde inte med säkerhet förklara varför den privata 
användningen under arbetstid kunde vara så låg. Chefen konstaterar:  
 

[…] jag är där hela tiden, vi jobbar så mycket med informationsteknik, allting går 
så fort, de hinner inte, de sitter jättemycket i telefon, vi har köer att plocka upp 
hela tiden för de som bokar på internet […] de har egna arbetsplatser, vi har inga 
stängda dörrar även om vi har rum men när de blev rum, då ville de ha hål i väggen, 
så vi har typ korvkioskshål, alltså de jobbar med medhörning, till exempel så hör 
en person vad de andra säger […] 

 
Bland de chefer som kommer att införa åtgärder för att tydliggöra gränsen mellan 
arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid tror man inte riktigt på blockeringar av 
de sociala medierna, utan man kommer troligen att informera personalen i form av möten 
och diskussioner. Ramar, policyn eller liknade regelverk kommer att upprättas för att beskriva 
fenomenet och förtydliga vad som är tillåtet respektive otillåtet på arbetsplatsen. Man vill helt 
enkelt att personalen ska vara medveten om vilka kostnaderna blir för företaget om 
arbetstiden används till privata aktiviteter.  
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Chefen för företag B (IT) fastslår: 
 

Målet är att göra var och en medvetna om vad det kostar för företaget, man måste 
omvandla allting till kronor och ören för att folk ska ta till sig vad det kostar, det 
svider mer än tid […] med de här procenttalen är det ungefär som att ha två 
anställda […]  

 
Chefen för företag D (partihandel) säger:  

 
[…] det är ju jättemycket pengar om man ser siffran […] vi har inte diskuterat 
användningen av sociala medier där jag har varit med […] jag kommer att ta upp 
det på ledningsgruppsmötet och titta på det […] 

 
Några av företagen i undersökningen är redan etablerade på de sociala medierna och några 
planerar att göra något. I dessa fall är det naturligtvis ett värde om de anställda kan verka som 
ambassadörer för företaget och sprida företagets information och budskap vidare bland de 
anställdas nätverk. Dessutom inser man även att de sociala medierna kan vara användbara vid 
rekryteringar eftersom man relativt enkelt kan nå lämpliga kandidater. På ett företag 
konstaterade man även att de anställda i vissa situationer till och med kunde hitta värdefull 
information för företaget genom de sociala medierna. 
 
Vid företag A (bank) var resultatet av enkäten imponerande eftersom ingen av 
respondenterna använder de sociala medierna för privat bruk under arbetstiden. 
Svarsfrekvensen var dessutom 73 procent, vilket var högst bland alla fyra företag. Företag A 
skiljer sig däremot från alla övriga företag i eftersom det är de enda företaget som har ett 
öppet kontorslandskap. Kontorschefen kan enkelt se vad varje medarbetare gör på sina 
datorer eftersom alla dataskärmar är riktade mot chefens rum som har glasväggar. Dessutom 
tar företaget regelbundet emot kunder som även kan se vad de anställda har på sina 
datorskärmar. Däremot konstaterade chefen vid företaget att kundbesöken idag har 
reducerats eftersom många bankärenden sköts vid internet av kunderna själva.  
 
Utöver att företag A (bank) har ett öppet kontorslandskap håller man årliga 
säkerhetsgenomgångar som innefattar etik, moral, beteenden, IT och sociala medier. Företag 
A har valt att fokusera på bankens interna riktlinjer och enligt riktlinjerna är det förbjudet att 
ladda ner något från internet på företagens datorer och det är naturligtvis förbjudet att 
använda de sociala medierna under arbetstid. Företag A gör även slumpmässiga mätningar av 
enskilda datorer under året för att kontrollera hur medarbetarna använder sina datorer. 
Chefen förklarar:  
 

I de årliga säkerhetsgenomgångarna pratar vi om vad vi gör på dagarna […] Banken 
mäter exakt vad man gör, vad människor gör i burken, det mäts ju varje månad […] 
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Jag som chef mäter inte, men banken mäter exakt vad som görs. Man gör ett 
slumpvist urval av olika kontor och arbetsplatser i banken, tillräckligt mycket för 
att man ska kunna dra slutsatser […] 
 

Enligt chefen vid företaget är det naturligtvis mycket viktigt att bankens anseende och 
förtroende ska sitta i benmärgen hos varje medarbetare så att ingen på något vis kan skada 
banken. Om en anställd bryter mot företagets interna policys och riktlinjer kommer ärendet 
naturligtvis att tas upp med närmaste chef, vilket i sin tur kan leda till varning eller i 
förlängningen till uppsägning. 
 
Även om den privata användningen av de sociala medierna är obefintlig i företag A (bank) så 
använder trots allt 10 av 11 personer de sociala medierna under sin fritid, vilket är högre en 
genomsnittet på 85 procent för alla fyra företag. Trots en hög användning under fritiden har 
företaget lyckats mycket väl med att begränsa den privata användningen under arbetstiden, 
vilket naturligtvis är imponerande och kan vara värt att beakta i de företag som har en hög 
användning. Enligt chefen vid företag A är det kanske svårt att veta vilken av åtgärderna som 
står för den största begränsningen men att kombinationen med ett öppet kontorslandskap, 
säkerhetsgenomgångar och slumpmässiga mätningar fungerar bra. 
 
På basen av enkäterna och intervjuerna av fyra företag är den privata användningen av de 
sociala medierna hög i två företag och obefintlig i två företag. Även om endast 41 
respondenter har deltagit i enkäten är resultaten på liknande nivåer som ALNA fick fram i sin 
undersökning 2015. ALNA hade däremot inte några uppgifter om olika branscher och åldrar 
bland de tillfrågade, vilket även finns med i denna studie. 
 
I studien har endast fyra företag ingått och det är naturligtvis ett stort värde att ta del av de 
metoder som företaget A (bank) och C (resebyrån) tillämpar i sin organisation eftersom 
begränsningen tycks fungera mycket bra. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av det empiriska data att presenteras och 
analyseras för de fyra företagen.  
 
Studien är indelad två delar och den första delen inleds med en enkät riktad till alla anställda 
vid de fyra företagen. Genom att samla in kvantitativa data erhålls en realistisk bild av den 
privata användningen av sociala medier på arbetstid vid de fyra företagen. Del två utgörs av 
intervjuer med cheferna vid de fyra företagen varvid cheferna får ta del av resultaten från 
enkäterna. Cheferna blir därmed medvetna om den privata användningen och kan själva 
förklara vilka metoder de eventuellt använder för att skapa en tydlig gräns mellan privat och 
arbetsrelaterad användning. 
 
I nedanstående tabell visas en sammanställning av enkäterna för alla företagen och resultaten 
är rätt så överraskande. Vid banken och resebyrån existerar ingen privat användning 
överhuvudtaget medan den är relativt hög vid IT- och partihandelsföretaget.  
 

Företaget Bransch Anställda Svarsfrekvens Privat användning under arbetstid 

A Bank 15 73 % 0 % 

B IT 30 27 % 87,5 % 

C Resebyrå 7 57 % 0 % 

D Partihandel 50 36 % 50 – 67 % 

 
Banken har infört en metod som omfattar årliga säkerhetsgenomgångar och slumpmässiga 
mätningar av enskilda datorer för att kontrollera de anställdas arbete. De slumpmässiga 
mätningarna är mycket lik den kontroll som forskarna Xavier och Wesley (2017) förespråkar; 
en programvara som skulle mäta användningen av de sociala nätverken.  Utöver de årliga 
kontrollerna har banken även infört interna riktlinjer som förbjuder nedladdning från internet 
på företagens datorer och det är naturligtvis förbjudet att använda de sociala medierna under 
arbetstid. De interna riktlinjer kan i detta fall betraktas som en policy och banken förbjuder 
samtidigt de anställda att använda de sociala medierna under arbetstid.  
 
Resebyrån har rätt så få anställda och har inte infört någon policy eller förbud. Vid resebyrån 
är Vd:n däremot ägare av företaget vilket säkerligen inger viss respekt bland de anställda. Då 
ägaren ständigt är närvarande vid en liten arbetsplats kan ägarens närvaro upplevas som en 
övervakning bland de anställda och de anställda kanske undviker privata aktiviteter under 
arbetstid. Även om ägaren enkelt kan övervaka de anställda, arbetar de anställda väldigt 
självständigt och de har en förmåga att ta ansvar. I det fallet liknar det även här ett 
individorienterat medarbetarskap enligt Tengblad (2003).  
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IT- och Partihandelsföretaget har inte infört några mätningar eller kontroller av enskilda 
datorer på arbetsplatsen för att kontrollera de anställdas arbete. Dessa företag har också fler 
anställda än banken och resebyrån vilket sänker chefernas närvaro bland de anställda. 
Dessutom sker en del av arbetet ibland utanför arbetsplatsen vid IT- och partihandelsföretaget 
vilket ytterligare sänker chefens närvaro. Varken IT- eller partihandelsföretaget har inför en 
policy eller förbud för de sociala medierna och ett myndigt medarbetarskap har inte heller 
skapats utifrån Tenglads (2003) definition. 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den privata användningen av sociala 
medierna under arbetstid. Om man sammanfattar resultaten från enkäterna kan vi se att den 
privata användningen är hög i två företag och obefintlig i två företag. Ingen av cheferna var 
medvetna om den privata användningen under arbetstid eftersom man aldrig hade undersökt 
det tidigare. Ingen kunde heller påstå att de anställda skulle ha spridit olämplig eller negativ 
information. De som har använt sociala medier för privatbruk under arbetstid har använt det 
i relationsskapande syfte med sina vänner. 

 

I den teoretiska referensramen kunde fyra metoder särskiljas som skapar en tydligare gräns 
mellan arbetsrelaterad och privatrelaterad användning under arbetstid.  

(1) genom att tydliggöra användningen i form av en policy 
(2) genom att förbjuda användningen 
(3) genom att övervaka de anställdas arbete 
(4) genom att decentralisera personalansvaret och skapa ett myndigt medarbetskap 

 
Vid IT- och partihandelsföretaget sker en privat användning under arbetstid eftersom 
företagen inte tillämpar några metoder alls för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterat 
och privat användning under arbetstid. Vid banken tillämpar man metoderna 1 – 3 medan 
resebyrån tillämpar metoderna 3 - 4. Inget av de medverkande företaget tillämpar någon 
annan metod än de ovanstående fyra som kunde särskiljas i den teoretiska referensramen.  

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av alla företagen.  

Företaget Bransch Anställda Svarsfrekvens Metodval Användning 

A Bank 15 73 % 1 – 3 0 % 

B IT 30 27 %  87,5 % 

C Resebyrå 7 57 % 3 - 4 0 % 

D Partihandel 50 36 %  50 – 67 % 
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6 Diskussion 

De sociala medierna som presenteras i denna studie har inte funnits i alltför många år och de 
fungerar genom att användarna själva publicerar innehållet. För många personer är det 
naturligtvis ett fantastiskt sätt att upprätthålla kontakten med sina vänner och släktingar som 
man annars inte har en möjlighet att träffas så enkelt på grund av geografiska avstånd. 

I vissa länder i världen ger det även människor en möjlighet att sprida information om 
missförhållande som råder på grund av regimer som inte tillåter yttrandefrihet eller i övrigt 
tillämpar ett förtryck av sina medborgare.  

Både privata personer och organisationer har intressen av att använda de sociala medierna 
idag. För organisationer handlar det trots allt om att nå sina målgrupper i sin marknadsföring 
och de traditionella marknadsföringsaktiviteterna blir mer digitala. Den traditionella 
marknadsföringen genom massiv reklam i form av annonser och postala utskick kommer 
förmodligen att minska i omfattning då de sociala medierna ger nya möjligheter att sprida 
marknadsföring digitalt inom de sociala nätverken. Omvandlingen sker relativt snabbt och 
vissa företag har kanske svårt att hinna med. Om annonseringen minskar i tidningar kan det 
naturligtvis få negativa effekter för tidningarna, som i sin tur även tvingas anpassa sig till det 
digitala samhället. Många tidningar finns redan idag i digitalform med digitala annonser. Om 
papperstidningar och utskick reduceras finns inte heller samma behov av papper och 
tryckpressar, vilket å andra sidan skapar en bättre miljö i vår värld. Färre reklamutskick i 
pappersform är säkert också välkommet för de privata hushållen. 

Övergången till de interaktiva sociala medierna ger naturligtvis många fördelar i världen 
eftersom en fri spridning av information trots allt är en människlig rättighet så länge som 
information är etiskt korrekt och håller sig inom lagens ramar.  

Det kan naturligtvis vara relativt svårt och kostsamt för ett mindre företag att införa den 
övervakning som banken tillämpar eller som Xavier och Wesley, (2017) förespråkar eftersom 
övervakningen kräver mycket kunskap kring säkerhet och kontroller av enskilda datorer. Av 
den anledningen skulle en policy kring IT och sociala medier kanske vara lämpligare eftersom 
en policy inte måste vara alltför komplicerad. Det hålls dessutom löpande kurser om policyn 
för IT och sociala medier vilket inte kostar alltför mycket. Vid dessa kurser får deltagarna god 
vägledning om vilka lagar som gäller och om hur policyn ska sammanställas. Om 
företagsledningen inte är intresserad av de sociala medierna och struntar i det nya fenomenet 
så betyder det inte att deras anställda gör det. Att utveckla ett självständigt och 
ansvarstagande medarbetarskap på en arbetsplats enligt Tengblad (2003) är däremot värt att 
beakta för en arbetsgivare. Ju mer betonat och uttalat medarbetarskapet är, desto högre blir 
behovet av förtroende och ansvarsfullt beteende. Om tilliten saknas bland medarbetarna 
finns inga goda förutsättningar för att åstadkomma ett mer utvecklat och myndigt 
medarbetarskap.  

 



 

Sida 50 av 57 
 

Medarbetarskapstrappan enligt Tengblad (2003) nedan visar tydligt sambandet mellan tillit 
och förmåga till ansvarsfullt beteende. 

Hög organisatorisk tillit 
     Chefslöst medarbetarskap 
    Individorienterat medarbetarskap 
   Grupporienterat medarbetarskap 
  Organisatoriskt medarbetarskap 
 Traditionellt medarbetarskap 
             Hög förmåga till ansvarstagande 

Om medarbetaren har en hög tillit till organisationen kommer de även enligt Tengblad (2003) 
att ha en hög förmåga till ansvarstagande. Tengblad (2003) ger ett exempel på en affärsbanks 
framgång som till stor del byggde på ett enhetligt och datoriserat affärskoncept vilket satte 
ramar för medarbetarnas självständighet vilket till stor del påminner om bankens koncept som 
deltog i min undersökning. Ett ansvarsfullt beteende bland medarbetarna är något som varje 
arbetsgivare bör eftersträva. 

Många av cheferna som deltog i intervjuerna trodde liksom jag att den privata användningen 
skulle vara högre bland de yngre medarbetarna, men på basen av det empiriska data visade 
det sig att 10 användare är från 40 år och uppåt. Åldersgruppen 18 – 24 år står endast för 3 
användare. En förklaring till resultatet kan naturligtvis bero på att 30 respondenter är från 40 
år och uppåt, medan endast 4 respondenter är mellan 18 och 24 år. Om man endast beaktar 
den privata användningen i åldersgruppen 18 – 24 år använder 3 av 4 personer (75 %) de 
sociala medierna under arbetstid medan 5 av 8 (63 %) använder de sociala medierna under 
arbetstid i åldersgruppen 40 – 44 år. 
 
På basen av det senaste exemplet kan man påvisa att användningen bland de yngre är högre 
än användningen i åldersgruppen 40 – 44 år, som trots allt visar högsta användningen i 
nedanstående diagram bland alla respondenter. 
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Resultatet av enkäterna var rätt så varierande för de olika företagen och vid ett av företagen 
konstaterade man att det är totalt oacceptabelt med den höga användningen och att 
företaget skulle kunna anställa en till två personer för de kostnader som den privata 
användningen skapar under arbetstid på deras företag. 
 
Man har aldrig tidigare diskuterat användningen av de sociala medierna med personalen i 
företag B (IT) och D (partihandel) men på basen av enkätens resultat kommer man att ta upp 
problemet med den privata användningen inom ledningsgruppen. På ett av företagen 
konstaterade man direkt att personalen skulle informeras och bli medvetna om vilka 
kostnader som företaget drabbas av. Ingen av företagen ansåg att det vore värt att blockera 
de sociala medierna eftersom risken för tvister eller missnöje skulle eskalera inom företaget. 
Samtidigt visade resultatet från enkäterna även att många använder de sociala medierna för 
privat bruk genom sina privata mobiltelefoner som arbetsgivarna trots allt inte kan blockera. 
I samband med intervjuerna anade cheferna även att resultatet i värsta fall kan vara värre i 
verkligheten eftersom de anställda kanske inte vågade visa hur mycket de använder de sociala 
medierna, samtidigt som storförbrukarna kanske valde att inte alls delta i enkäten. 
 
Företaget B verkar inom IT-branschen vilket naturligtvis kan ha stor inverkan på den höga 
privata användningen. Företaget har heller inte infört någon metod för att tydliggöra gränsen 
mellan arbetsrelaterad och privata användning, vilket man däremot kommer att tillämpa i 
efterhand då man nu vet hur hög den privata användningen är. Företaget B har även fler 
anställda än banken (lokalkontoret) och resebyrån, vilket kanske även bidrar till en ökad 
användning. En del av de anställda vid företaget B är även på tjänsteresor i form av försäljning 
och service, vilket ytterligare kan bidra till en ökad användning då arbetsgivaren inte kan 
kontrollera användningen. 
 
Den privata användningen vid företaget D (partihandel) varierar mellan 50 och 67 procent 
vilket tidigare förklarades i avsnittet empiri. Företaget är störst av alla fyra företag vilket gör 
det ännu svårare för chefer att kontrollera de privata aktiviteterna. Därtill har man inte heller 
infört någon framgångsrik metod för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 
användningen. Även här kommer man att ta upp den höga användningen inom 
ledningsgruppen och införa någon form av metod. 
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7 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den privata användningen av sociala 
medierna under arbetstid. 

 
Syftet skulle besvaras med följande frågeställningar: 

• Är den privata användningen utbredd? 
• Är cheferna medvetna om omfattningen av den privata användningen? 
• Finns det metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 

användning under arbetstid? 
 
Resultatet av enkäterna visar att den privata användningen av sociala medier under arbetstid 
var 50 - 67 procent i ett företagen och 87,50 procent i ett annat företag. Däremot var 
användningen obefintlig i de övriga två företagen som tillämpar olika metoder mycket 
framgångsrikt för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under 
arbetstid.  Ingen av cheferna var medvetna om den privata användningen av sociala medier 
under arbetstid eftersom man inte hade undersökt användningen tidigare. 

På basen av den teoretiska referensramen sammanställdes 4 olika metoder som kan 
tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användningen av sociala medier under 
arbetstid: 

(1)  genom att tydliggöra gränsdragningen i form av en policy 
(2)  genom att förbjuda användningen 
(3)  genom att övervaka de anställdas arbete 
(4)  genom att decentralisera personalansvaret och skapa ett myndigt medarbetarskap  

Banken tillämpar metoderna 1 - 3 och har mycket framgångsrikt lyckats eliminera all privat 
användning av de sociala medierna under arbetstid. Vid resebyrån har man lyckats lika bra 
genom att enbart tillämpa metoderna 3 - 4 men det är osäkert om detta skulle fungera lika 
bra i andra verksamheter med fler anställda. 

De medverkande företagens verksamhet skiljer sig rätt så mycket åt och av den anledningen 
skulle en kombination av alla fyra metoderna rekommenderas rent generellt för arbetsgivare 
för att framgångsrikt kunna tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 
användningen av de sociala medierna under arbetstid. I denna studie har fyra små företag 
medverkat och enkäten bidrog endast till 41 svar av 102 tillfrågade.  I den teoretiska 
referensramen kunde jag särskilja fyra olika metoder för att tydliggöra gränsen mellan 
arbetsrelaterad och privata användningen av sociala medier under arbetstid men jag kunde 
inte finna några andra metoder vid något av de medverkande företagen. I vidare forskning 
skulle det vara intressant analysera flera medelstora företag med fler respondenter som skulle 
kunna bekräfta resultat av denna studie och förhoppningsvis även bidra med nya 
framgångsrika metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat 
användning.  
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Bilaga 1 – Underlag till enkät, sida 1 av 2 
 

 

*) Obligatorisk 

Fråga 1(8) Vilka av dessa sociala medier använder du idag? * 

□ Facebook 

□ Instagram 

□ LinkedIn 

□ Twitter 

□ Snapchat 

□ Pinterest 

□ Övrigt: __________  

 

Fråga 2(8) Använder du själv sociala medier för privat bruk under arbetstiden? * 

○ Ja 

○ Nej 

 

Fråga 3(8) Hur lång tid per dag använder du de sociala medierna för privat bruk under din arbetstid? * 

○ inte alls 

○ 1-15 min 

○ 16-30 min 

○ 31-45 min 

○ 46-60 min 

○ 61-75 min 

○ 76-90 min 

○ mer 

 

Fråga 4 (8) Om du använder sociala medier för privat bruk under arbetstiden, var sker aktiviteten? 

□ På företagets dator 

□ På företagets mobiltelefon 

□ På företagets surfplatta 

□ På privat dator 

□ På privat mobiltelefon 

□ På privat surfplatta 
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Fråga 5(8) Har du en arbetsuppgift som innebär att du använder sociala medier i ditt arbete? * 

○ Ja 

○ Nej 

 

Fråga 6(8) Hur lång tid använder du sociala medier i ditt arbete per dag? * 

○ inte alls 

○ 1 - 15 min 

○ 16 - 30 min 

○ 31 - 45 min 

○ 46 - 60 min 

○ 61 - 75 min 

○ 76 - 90 min 

○ mer 

 

Fråga 7(8) Vilken åldersgrupp tillhör du? * 

○ 18 - 24 år 

○ 25 - 29 år 

○ 30 - 34 år 

○ 35 - 39 år 

○ 40 - 44 år 

○ 45 - 49 år 

○ 50 - 54 år 

○ 55 - 59 år 

○ 60 - 65 år 

○ äldre 

 

Fråga 8(8) Har du en chefsposition? * 

○ Ja 

○ Nej 
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Bilaga 2 – Underlag till intervjuerna 

 

Samtliga intervjuer gjordes huvudsakligen med öppna frågor men trots det så följde 
intervjuerna följande struktur och frågeställningar. 

 

1. Resultatet av företagets enkät presenteras för chefen. 
 

2. Hur upplever du resultatet? 
 

3. Om en privat användning av sociala medier sker under arbetstid kan förlusten/kostnaden beräknas 
för arbetsgivaren baserat på en bruttomånadslön på 25 000 kr. Fråga sedan om det är en 
acceptabel kostnad/förlust för företaget eller är det något som man kan acceptera? 

 

4. Har man diskuterat användningen av de sociala medierna för privat bruk på arbetsplatsen? 
 

5. Har man infört någon typ av policy eller motsvarande för att begränsa den privata användningen? 
 

6. Om ingenting har gjorts, kommer man att göra något i framtiden? 
 

7. Jämfört företagets resultat med sammanfattningen av de tre andra företagen och diskutera igen 
jämförelsen med chefen. Notera chefens kommenterar. 
  

8. Får era anställda använda företagets dator och mobil under privattid? 
(Om svaret är JA finns det naturligtvis en ökad risk för att de sociala plattformarna aktiveras och används under arbetstid.) 

 

9. Finns företaget exponerat på något av de sociala medierna? 
 

10. Är ert företag verksam i branschen X och har jag beskrivit ert företag korrekt? 
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