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Sammanfattning 
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I takt med att sociala medier och framför allt Facebook växer sig allt större förflyttas även 

företag ut på sociala forum i markandsföringssyfte. När företag får en inblick i arbetstagares 

privatliv genom aktivitet på Facebook innebär det allt oftare konsekvenser för dessa i 

arbetslivet.  

                  Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie av Företag X, hur arbetstagare och 

arbetsgivare tolkar relationen till varandra på Facebook. Detta för att få en klarhet i 

konsekvenserna av när arbetsliv blandas med privatliv. Sex stycken respondenter på olika 

nivåer inom Företag X intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Materialet 

analyserades med hjälp av bland annat Erwing Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

Michel Foucaults teori om Panoptikon. Under studiens gång upptäcktes att det sker en krock 

när arbetsgivare och arbetstagare definierar situationen på Facebook olika; arbetsgivare 

definierar Facebook som en offentlig och arbetsrelaterad miljö där alla som rör sig lyder 

under lojalitetsplikten gentemot sitt företag, medan arbetstagare definierar Facebook som 

privat, en plats där varje individ får göra och skriva vad denna vill. Vidare upptäcktes att 

Facebook fungerar som en typ av internaliserat övervakningssystem, där de anställda ständigt 

kände sig övervakade av sin arbetsgivare. Detta kunde i vissa fall föda ett motstånd från de 

anställda som menade att Facebook inte borde användas i detta syfte. Det upptäcktes även att 

de anställda via Facebook gavs möjligheten att övervaka arbetsgivare, vilket förminskade 

dennes auktoritet när privat information frigjordes. Detta skapade en kommunikation från en 

mellanregion där privat information blandades med arbetsrelaterad. I vissa fall var denna 

kommunikation positiv då anställda fick en närmare relation till varandra. Den bidrog dock 

till fara för varje individs integritet och personvärn när arbetsgivare fick tillgång till privat 

information om arbetstagarna.  

 

Nyckelord: Facebook, roller, övervakning, mellanregion, lojalitetsplikt 
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1. Inledning och bakgrund 

År 2009 fick barnskötaren Mats Mügge sparken från den förskola på vilken han arbetade. 

Anledningen till uppsägningen var profilbilden på Facebook där han bar mössan med texten 

”porn star”. Enligt förskolans VD var Mügge duktig på sitt arbete men texten var inte 

förenlig med verksamheten (Aftonblandet 2010). Även på Göteborgsoperan har man haft 

problem med anställdas aktiviteter på Facebook. Denna gång var det en så kallad tråd om 

operakritikern Gunilla Brodrej som stod i fokus. Brodrej hade i Expressen den 20 mars 2012 

kritiserat Göteborgsoperan för bristande genusmedvetenhet i samband med deras uppsättning 

av Lady Mcbeth från Mzensk varpå operans dramaturg, en solist i ensemblen samt tidskriften 

Operas chefredaktör i facebooktråden skriver att Brodrej ”behöver ett rejält kylskåpsknull”. 

Detta fick stor medial uppmärksamhet och Göteborgsoperans styrelseordförande Jan 

Hallberg kommenterade i ärendet: ”Man är aldrig privat. Man är det man är i andras ögon. Är 

jag anställd på en opera så ses jag som företrädare för den i alla offentliga sammanhang”. 

Ingen av de anställda förlorade dock sin anställning (GP 2012). Dessa historier är exempel på 

det reella problem som uppstått sedan alltfler människor och företag figurerar på ett av 

världens mest använda sociala medium; Facebook. Det är ur ett marknadsföringssyfte 

gynnsamt för företag att finnas på den plattform där 12,07% av jordens befolkning också 

befinner sig (Carlsson 2010: 33f och Facebookskolan.se 2012). Det är också där 

problematiken uppstår. Vad händer när företag tar sig in på forum där deras anställda finns 

privat?  

               Marknadsföring och PR handlar och har alltid handlat om att synas och bli 

uppmärksammad. Tiden före internet gjordes synligheten möjlig bland annat genom 

reklamkampanjer, annonser i tidningar samt i radio och teve. Marknadsföring präglades 

således av envägskommunikation utan utrymme för dialog (Scott 2011:3,8). Med internet 

som tillgång ser dagens klimat annorlunda ut. Marknadsföring och PR är inte längre bara 

reklam eller kommunikation till en bred publik med hoppet att alla ska tolka budskapet 

likadant. Reklam skräddarsys i större utsträckning till mindre målgrupper. Internet öppnar 

även upp företag och organisationer och gör dessa mer synliga och mottagliga för dialog och 

publik delaktighet (Scott 2011:23). Det är just denna delaktighet, från kunden men även från 

den anställda som privatperson, som kan skapa problem. Numera kan man interagera med sitt 

företag, kollegorna och arbetsgivare inte bara från arbetsplatsen, utan även från 
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vardagsrummet och mobiltelefonen. Privata aktiviteter kan komma att kopplas samman med 

företag när dessa utförs på samma offentliga platser som företag ägnar sig åt marknadsföring.  

                Enligt nätverket Facebook är deras uppdrag att ge människor makten att öppna upp 

världen och sammankoppla denna (Facebook 2012). Skillnaden mellan sociala medier och 

traditionella medier är därför öppenheten och tillgängligheten; vem som helst kan skapa, 

lägga till, dela och kommentera (Scott 2011:38). Denna öppenhet och tillgänglighet som 

sociala medier, i synnerhet Facebook, erbjuder innebär en utsatthet, dels för företaget men 

också för individen. För att skydda verksamheten inför allt fler företag styrdokument för 

deras anställdas aktiviteter på Facebook. Sidan utnyttjas även av många arbetsgivare för att 

övervaka och ”snoka” på anställda eller framtida arbetstagare (Jacobsson 2012). Detta bidrar 

till en utsatthet för den privata individen då många fortfarande hävdar att Facebook är ett 

privat forum och att aktiviteterna på sidan bör betraktas som sådana. 

            Problematiken är inte ny då privat och offentligt har kolliderat på grund av medierna 

under en lång tid. Vare sig man vill eller inte agerar många idag under ett 

samhällspanoptikon där internet, medier och sociala medier, användarna; alla är det osynliga 

allvetandet. Vad man skriver kan komma att kosta anställning och även förhindra nya. En 

anställd vid Volvo Powertrain i Skövde kallade 2011 sin arbetsplats för ”dårhus” på 

Facebook vilket resulterade i uppsägning och mannen hade efter händelsen inga fler 

jobberbjudanden från det bemanningsföretag denne var anställd (SvD 2011). Det faktum att 

nästan hälften av Sveriges befolkning idag har Facebook (Kreafonbloggen 2011) har bidragit 

till att forumet blivit en attraktiv och effektiv urvalsfunktion för rekryteringsansvariga när det 

kommer till kandidater för nyanställning (DN 2011). Men det innebär också en fara för den 

personliga integriteten när privatlivet i allt större utsträckning koloniseras av företagen, när 

privata aktiviteter ses ur en marknadsföringsaspekt och när varje anställds privata 

angelägenheter blir företagets angelägenheter. Får anställda lov att agera privat på Facebook 

eller har de alltid en skyldighet att agera i företags bästa?  

1.2 Problemformulering  

Problematiken som tas upp i denna uppsats är i grova drag att både privatpersoner och 

företag och/eller företagsrepresentanter finns på Facebook. Till en början var Facebook ett 

forum för privatliv. Efter hand har det utvecklats till att bli både ett socialt men även 

professionellt nätverk vilket har skapat en konflikt mellan personers privata roll och 

arbetsroll. Detta är ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv intressant då 

sociala medier och i synnerhet Facebook får en allt större betydelse, inte bara för individen 
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men även inom organisationer. Lagar och riktlinjer kring sociala medier är fortfarande 

aningen diffusa och det är därför av vikt att undersöka på vilka sätt såväl organisationen som 

individen påverkas. Att anställda gillar, delar, kommenterar och lägger upp bilder (se bilaga 

för begreppsförklaring) på fritiden kan ses som en oskyldig handling. Problematiskt blir det 

dock när facebookanvändare inte är medvetna om konsekvenserna av handlande och ingen 

vidare reflektion görs över huruvida aktiviteter på Facebook är privata eller offentliga. 

Frågan är om Facebook verkligen är privat eller om all aktivitet online är offentlig? Av 

uppsatsens inledning att döma är detta ett pågående problem som med största sannolikhet 

kommer att växa sig större.  

1.3 Avgränsningar 

Trots att problematiken om den diffusa gränsen mellan privat och offentligt präglar allt på 

internet och i synnerhet samtliga sociala medier fokuserar denna uppsats endast på Facebook. 

Detta därför att skapa en mer hanterbar empiri samt att kunna dyka djupare inom ett forum 

snarare än att skrapa flera på ytan.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av ett företags hantering och aktivitet på 

Facebook försöka förstå hur arbetstagare kontra arbetsgivare tolkar aktiviteter på Facebook 

och således behandlar de diffusa gränser som uppstår mellan privat och offentlig samt vad 

konsekvenserna blir av detta.  

 Då privat- och offentlighetsproblematiken i sociala medier är relativt utforskad 

kommer uppsatsen inriktas på Företag X och dess anställda. Med hjälp av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv samt Foucaults teori om Panoptikon ämnar studien besvara 

frågeställningarna: 

 

- Hur kan man förstå arbetsgivares och arbetstagares relation på Facebook? 

- Vad innebär det att både företag och anställda finns på Facebook? Vilka 

konsekvenser kan uppstå? 

- Hur ser det undersökta Företag X på Facebook som kommunikation- och 

marknadsförningsredskap? 

1.6 Tidigare forskning 

Institutionen NITA vid Uppsala Universitet publicerade 2012-10-14 rapporten ”Rapport om 

professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler” av Håkan Selg. I 
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rapporten diskuteras de nya kontaktmönstren som har tillkommit genom sociala medier och 

vad denna nya kommunikationsteknik kan få för betydelse för verksamheters organisation. 

Då tekniken är relativt ny saknas strategier för hur dessa processer skall hanteras vilket kan få 

konsekvenser för företagen. 

 Katherine Stater och Heather Richter Lipford publicerade 2008 en 

undersökning där deras mål var att undersöka hur medvetna Facebookanvändare var om 

deras privata information som cirkulerade på sidan. De kom där fram till att det fanns två sätt 

att kontrollera den information som finns om individers privatliv: dels genom vad som 

faktiskt läggs ut på sidan, men också genom att ställa in olika privata inställningar på 

Facebook (Stater & Lipford 2008:114). De såg även att de flesta av deras respondenter lärde 

sig över tid vad de ville behålla som privat och vad de kunde tillåta vara offentligt, men att 

många fortfarande inte var riktigt medvetna om hur offentligt Facebook kunde vara. De flesta 

av deras respondeter insåg detta först när de blev kontaktade av främlingar, alternativt själva 

kunde kontakta och ”se” helt främmande människor (ibid:117). Slutsatsen som drogs var att 

användarna är medvetna om den offentliga miljö i vilken de befinner sig på Facebook men 

överväger inte att reglera synligheten förrän skadan redan är skedd. Detta reflekteras inte 

heller över när de ägnar sig åt ”vardagssnack” med vänner. Ytterligare forskning bör därför 

göras på detta område enligt författarna då användarna fortfarande inte är fullt mevetna om 

hur offentliga de är på en sida som i deras ögon kan tyckas vara förhållandevis privat 

(ibid:118).   

 Jimmy Johansson (2011) behandlar i sin kandidatuppsats ”Vad får jag 

egentligen skriva om min arbetsgivare på Facebook och andra sociala medier?” hur 

yttrandefriheten ställs mot lojalitetsplikten på Facebook. I sin uppsats förklarar Johansson att 

varje anställning kommer med en plikt om lojalitet till sin arbetsgivare och arbetsplats 

(Johansson 2011:18). En arbetstagare får därmed inte utföra handlingar som på något sätt kan 

verka skadliga för arbetsplatsen i fråga. När lojalitetsplikten ställs mot yttrandefriheten, som i 

korta drag ger var man rätt att uttrycka och sprida åsikter, blir regler för vad en arbetstagare 

får göra och skriva på fritiden vaga (ibid.:7). Enligt lojalitetsplikten är en arbetstagare 

tvungen att utföra det arbete denne är ålagd att göra vilket i så fall betyder att lojalitetsplikten 

inte sträcker sig ut på fritiden och utmanar yttrandefriheten. Det blir däremot problematiskt 

när aktiviteter och utsagor på fritiden kan komma att äventyra företaget (ibid:35).  
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2. Teoretiskt ramverk 

I denna del kommer uppsatsens teorier presenteras vilka ligger till grund för analysen i del 4. 

2.1 Våra roller i mötet med andra människor 

I varje möte klär vi oss i en roll. Det kan vara rollen som arbetsgivare, vän, anställd eller 

företag emellan. Varje roll innebär vissa egenskaper vilka visas upp under möten med andra 

för att befästa en specifik roll (Goffman 2010:25). Den som spelar rollen måste i viss mån tro 

på sin roll, för att denna skall bli trovärdig även för publiken. All den aktivitet som en individ 

visar upp i mötet med andra människor kallar Goffman för framträdande. Människor (och 

företag) klär sig i roller vilket liknas vid en teater där dessa framträdanden utförs i enlighet 

med den roll som åtagits för att denna ska bli trovädrig. Framträdande varierar efter publiken, 

men i återkommande situationer är vissa delar av framträdanden och roller bestämda och 

regelbundna, för att tydligt definiera situationen för åskådarna. Denna typ av bestämt 

framträdande kallas för fasad (ibid:28). När en individ går in i en redan etablerad roll för att 

utföra en uppgift, exempelvis vid en anställning till ett arbete, kan individen finna att en 

redan fastställd fasad finns för denna roll. Det kommer då att gå upp för individen att fasaden 

måste upprätthållas, vare sig individen vill eller inte. Eftersom det dessutom är så att fasader 

egentligen oftast väljs och inte skapas kan det uppstå en del svårigheter när en individ 

”tvingas” upprätthålla en icke egenvald, redan färdig fasad för att i sin tur upprätthålla den 

nya roll denne har tagit på sig (ibid:33).  

 När många personer utför ett gemensamt framträdande, eller liknande 

framträdanden som kan länkas samman ägnar de sig åt vad Goffman kallar ett 

teamframträdande. Alla anställda på ett företag klär sig exempelvis i liknande roller och 

utför liknande framträdanden när de får besök av utomstående för att förmedla en gemensam 

framställning av deras företag (ibid:75f). Men varje individ inom ett team har också 

möjligheten att hjälpa eller stjälpa det tänka framträdandet genom att agera på ett antingen 

fördelaktigt eller icke fördelaktigt sätt. Medlemmarna inom ett team måste därför kunna lita 

på varandra och ett ömsesidigt beroende uppstår, då det är en vedertagen mening att 

framträdandet inte skall stjälpas. Dessutom är samarbetet mellan medlemmarna i ett team 

viktigt för att tillsammans kunna nå en gemensam definition av en situation som sedan skall 

uppfattas av publiken (ibid:77).  

 Den generella målsättningen för alla roller är att upprätthålla den tänkta 

definitionen av situationen. Men i varje situation finns det information som kan komma att 

förstöra det tänkta framträdandet om det skulle läcka ut. Det gäller alltså att få kontroll över 
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denna information, vilket Goffman kallar destruktiv information, för att undgå att den läcker 

ut till publiken (ibid: 126). Den destruktiva informationen är kopplad till olika regioner, de 

platser, man befinner sig i och när man är ”på scenen” eller ”bakom scenen”. Personer som 

framställer ett team eller en individ i dålig dager, det vill säga förstör det tilltänkta 

framträdandet genom att avslöja destruktiv information, får en diskrepant roll eller en 

motstridig roll (ibid: 128-130). Den diskrepanta rollinnehavaren avslöjar därmed fel 

information i fel region. En region är ett avgränsat område som begränsas av perceptions- 

eller varseblivinsbarriärer. Ett framträdande äger rum i det Goffman kallar den främre 

regionen, (ibid: 97) vilket även kan liknas vid scenen på en teater. Precis som en scen på en 

teater har kulisser har även den främre regionen en motsats, en bakre region. Det är här 

rollinnehavarna kan slappna av, ta en paus från framträdandet och ”vara sig själva”. Det är 

därför den destruktiva informationen återfinns i den bakre regionen (ibid: 101f).  

2.2 Privat och offentligt 

Dagens medier har för mänskligheten inneburit att en ny typ av synlighet har fötts. 

Synligheten har i sin tur medfört att en ny typ av människa har skapats: den offentliga 

människan. Den offentliga människan innebär en människa som öppet kan skådas av en stor 

massa, oftast genom och med hjälp av nya medier (Thompson 2001: 151). Denna synlighet 

och offentlighet innebär exempelvis att människor i maktpositioner på ett helt annat sätt än 

förr måste tänka på hur de framställer sig själv för allmänheten. Deras publik har förändrats, 

vilket i sin tur förändrar den offentliga människan. I och med att synligheten har förändrats 

har även dess motsats, det privata, fått en annan innebörd (ibid: 154). En offentlig människa 

är någon som finns till för alla att beskåda medan en privat människa enbart finns till för sig 

själv. Nya medier har således bidragit till att gränsen mellan den privata människan och den 

offentliga har blivit allt otydligare. Den nya medierade offentligeten har bidragit till att 

offentlighet inte längre är tid- och rumsberoende, vilket gjort att individer kan beskådas och 

synas i ett forum som tidigare varit privat (ibid: 159). Medier har bidragit med konsekvensen 

att misslyckanden och problem registreras direkt och dessutom noteras av en bredare massa 

än förut (ibid: 177). Sociala medier har gynnat ännu en byggsten i det stora bygget i from av 

synlighet och offentlighet. Människor som tidigare varit privata kan ge sig ut i offentliga 

medier och dela med sig av privata åsikter och liv som sedan kan beskådas offentligt. 

Facebook innebär för varje användare en möjlighet att dela med sig av vad denna person 

känner lämpligt. Anders Persson (2010: 4) behandlar i sin rapport ”Front- and backstage in 

social media” det han väljer att kalla överdelning, det vill säga den konsekvens som har 
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uppstått genom att personer exponerar sina liv på Facebook. Han menar bland annat att 

människor i allt större utsträckning delar med sig av för mycket personlig och vardaglig 

information på offentliga platser utan att tänka på konsekvenserna av detta. Sociala medier, 

exempelvis Facebook, är med och förflyttar samt suddar ut gränserna mellan det privata och 

det offentliga (ibid: 8). I Dagens Nyheter publiceras en artikel som visar att 17 % av 

Manpowers arbetsgivare kollar upp arbetssökande online för att se om deras personlighet 

stämmer överrens med företagens image (Jacobsson 2009). Slutledningen blir att information 

på sociala medier ska säga något om personen i fråga (Persson 2010: 8). Persson belyser 

vidare problematiken med att vara privat i ett offentligt rum. Det har skapats en privat 

paradox, där människor avslöjar privat information på sociala medier men blir förvånade när 

andra är medvetna om information i fråga (ibid:9). Kommunikation via sociala medier kan 

jämföras med två personer som genom varsitt fönster konverserar med varandra med ett stort 

torg emellan dem. En privat konversation mellan två vänner här därmed blivit offentlig (ibid: 

19-20). Bristen på medvetenhet om vart gränsen går mellan den bakre och den främre 

regionen leder till att många personer delar med sig av för mycket information om sig själva; 

de ”överdelar” (ibid:22).  

 De nya medierna har också inneburit en förflyttning av de personliga 

angelägenheterna och ingredienserna i den egna världsbilden. I takt med att teve och 

tidningar gjort människan uppmärksam på händelser utanför den egen direkta omgivningen 

förändrar det även vad som berör folk personligen (Meyrowitz 1985: 303). Alla dessa glimtar 

av outforskade platser och situationer bidrar till integration från ett mellanting, något som 

varken är den bakre- eller den främre regionen. Det bildas en mellanregion. Denna region 

innehåller delar av såväl det privata som det offentliga (ibid:311). Mellanregionen framkallas 

när privata aspekter kombineras med sådant som utmärker det offentliga framträdandet. 

(ibid:131). Denna nya typ av mellanregion innebär även en avmystifikation, det vill säga när 

information om individer avges får andra att betrakta dessa annorlunda. Detta kan i vissa fall 

innebära att individers auktoritet förminskas (ibid:63).  

2.3 Övervakning och makt 

Genom utveckling har dagens människa tillåtits leva i flera helt olika och separata miljöer. 

Exempelvis äger ett liv rum i hemmet, ett på arbetet och ett inom ett politiskt parti (Olsson 

2000:15). Integritetsfrågan har därför åter kommit på tal och Olsson diskuterar i sin bok 

Privatliv & Internet – som olja och vatten (2000:12) vad internet kan innebära för den privata 

integriteten i framtiden. Han väljer däremot att byta ut integritetsbegreppet mot begreppet 
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personvärn då denne menar att personvärn i större utsträckning täcker det som eftersöks: 

skydd för privatliv. Möjligheten att leva dessa olika sociala liv skapar flertalet potentiella 

personligheter (ibid:14f). Denna utvecklig innebär svagare personvärn för individer då dessa 

blir mer tillgängliga och således mer övervakade. Polis- och säkerhetsstyrkan benämns i 

boken som ”Storebror” vilken besitter utvecklade övervakningssystem vilka kan kontrollera 

och ”se” befolkningen.  I motsats till denna övervakande Storebroder kallar Olsson (2000:20) 

befolkningen för Lillebrodern. I takt med att internet integreras både i privatlivet och inom 

organisationer sprids information utanför de privata gränserna och blir åtkomlig för personer 

i maktposition. Däremot påpekas att en ”positiv” konsekvens av att information snabbt kan 

spridas är att kritik kan skapas, spridas och tas emot enklare. Detta att varje individ lämnar ett 

elektroniskt spår efter sin nätaktivitet har alltså både negativa och positiva konsekvenser. 

Vidare utreds hur synligheten och offentligheten på internet kan utnyttjas av storebröder 

(ibid.:20f).  

 Foucault beskriver begreppet Panoptikon som förenklat är ett 

övervakningssystem där få personer har möjlighet att övervaka många. Begreppet 

härstammar från ett fängelsesystem där fångvaktarna dygnet runt kunde se och därmed även 

vakta de fångar som satt fängslade (Mathiesen 1985:14). ”Han syns, men han ser inte; han är 

ett objekt om vilket information inhämtas, men han är aldrig subjekt i en kommunikation” 

(Foucault 2006:201).  Detta menar Foucault är vad som garanterar ordningen; känslan av att 

vara betraktad. Då fången är medveten om att denne ständigt kan bli sedd fungerar makten 

automatiskt och övervakningen behöver inte ske oavbrutet för att effekten skall bli permanent 

(Foucault 2006:202). Enligt Mathiesen är Panoptikon inte bara en ny typ av fängelsesystem 

utan även grunderna för ett nytt samhälle. Det har skett en förflyttning från samhället där 

massan kunnat beskåda de få med makt, till att de med makt fick översikt över massan 

(Mathiesen 1985:15). Detta utnyttjades då av de med makt för att skaffa sig kunskap om de 

övervakades beteende för att sedan kunna förändra eller styra detta beteende. ”Stenmurar gör 

folk fogliga och möjliga att lära känna” (Foucault 2006:173). Det blir dessutom ett 

ekonomiskt redskap för arbetsgivaren då denne kan hålla koll på vad dennes anställda har för 

sig, om de anställda verkligen förtjänar pengarna de ska tjäna. Denna nya typ av övervakning 

och makt framtvingar en typ av homogenitet där avvikelser är lätta att detektera och bestraffa 

(ibid.:176,185). Den ökade synligheten blir en typ av fälla för de som synliggörs. 

Synlighetens positiva effekter studsar tillbaka som något negativt när det utnyttjas av 

människor i maktposition (ibid.:201). Wikileaks grundare Julian Assange har i ett uttalande 

kallat Facebook för en ”spionmaskin”, något som de flesta inte tar någon större notis om 
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(Ström 2011: 6). Det är dessutom föga känt bland allmänheten att all den information som 

finns sparad kan tillgängliggöras för både polis och myndigheter, något som återigen 

äventyrar människors integritet på internet (ibid.:30). Enligt Foucault kan denna typ av 

maktmissbruk skapa missnöje hos dem på vilka makten utövas. Panoptikonfängelset kan 

således föda oordning, på samma sätt som de skapar ordning (Foucault: 2006:267f).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

3. Metod 

I denna del redogörs för hur studien och den empiriska insamlingen har gått tillväga. Under 

”Metodval” presenteras och motiveras metoden samt den vetenskapliga ansatsen. Därefter 

presenteras det studerade företaget. Detta följs av ”Urval” som uppger vem och vad som 

undersöks samt varför just dessa ansågs passande för studien. I ”Genomförande och 

Materialinsamling” kan läsaren följa studiens tillvägagångssätt. ”Kvalitet och 

allmängiltighet” diskuterar huruvida uppsatsen utifrån dess metoder är just valid, reliabel och 

ger ett generaliserbart resultat. Sist presenteras uppsatsens Etiska Överväganden.  

3.1 Metodval 

Utgångspunkten för denna uppsats är utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där en ansats om 

att tolka förhållanden och fenomen snarare än att beskriva dem efterstävas (Ekström & 

Larsson 2010: 15). Vidare grundas uppsatsen i kvalitativ forskning där den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten inriktas på förståelse för och tolkning av ett visst 

fenomen och dess kännetecken. En kvalitativ metod är ett användbart verktyg då man vill nå 

djupare förståelse för ett specifikt fenomen, för dess karaktärsdrag och påverkan (Trost 2010: 

27). Utifrån uppsatsens syfte och problemformulering har en fallstudie genomförts med 

inriktning på Företag Xs intåg på Facebook samt hur arbetsgivare och de anställda hanterar 

och förhåller sig till detta. En fallstudie var ett lämpligt val av metod då en specifik 

företeelse, ett fenomen, skulle undersökas (Merriam 1994: 24). Då situationerna om privat 

och offentligt i sociala medier är socialt komplexa är det varken möjligt, heller målet med 

studien, att finna endast en korrekt eller universal lösning och sanning (Solberg & Huber 

2006: 9, 32). Syftet är snarare att utifrån enstaka fall resonera kring problematiken i stort 

samt få en bättre förståelse av den företeelse man är intresserad av (Merriam 1994: 24). 

3.2 Kort presentation av företaget 

Företag X är en franchiseverksamhet i Svergie som idag är ett framgångsrikt företag med ett 

stort kundomlopp i alla åldrar. De har generösa öppettider och runt 100 anställda som 

varierar mellan timanställda och heltidsanställda i åldrarna 16 – 65 år. Här arbetar de 

anställda inom olika delar av företaget, där det oftast finns en eller två som ansvarar över 

separata områden, med anställda både under och över sig. 2011 skaffade Företag X en profil 

på Facebook efter påtryckningar från personal och övre instanser. Idag har sidan nästan 1500 

”likes”, det vill säga personer som ”gillar” sidan och därmed kontinuerligt får uppdateringar 

från företaget via Facebook. På sidan arrangerar och publicerar Företag X tävlingar, blandat 
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med erbjudanden, recept och bilder som läggs upp av Företag Xs två facebookansvariga. 

Dessa kan sedan ”delas” av privatpersoner på Facebook, vilket gör att de sprids. Företag Xs 

Facebook-konto är även sammankopplat med företagets hemsida. 

3.3 Urval 

Urvalet bör stå i relation till och representera uppsatsens syfte (Larsson 2010:56). 

Utgångspunkten till urvalet i denna studie var nätverket Facebook. Vad gäller både företaget 

och de anställda krävdes att det fanns erfarenhet av och aktivitet på det sociala mediet. Ett 

genuint intresse för Facebook efterfrågades även för att få ett givande samtal. När företaget 

för fallstudien valdes beaktades även aspekter som huruvida facebooksidan var uppdaterad, 

hur mycket och hur ofta. Många som arbetar där är dessutom unga (vilket togs reda på genom 

en stor bild av hela personalen på facebooksidan) av vilket förebådades en högfrekvent 

facebookanvändning bland de anställda. Respondenterna som eftersöktes var folk från olika 

positioner inom företaget; extrajobb (eller timanställd som denna post kallas), heltid, 

ansvariga och arbetsgivaren samt åldersvarierat. Detta för att fånga upp eventuella olikheter 

som kan vara generationsbetingade eller baserat på erfarenheter inom företaget. Sex stycken 

intervjuer genomfördes a 30 minuter.  

 En observation av aktivitet på facebooksidan genomfördes även för att till 

analysen eventuellt dryga ut, bekräfta eller ifrågasätta vad respondenterna sade.  

3.4 Genomförande och materialinsamling 

För att genomföra denna fallstudie har samtalsintervjuer tillämpats där samtal kring 

uppsatsens problematik har förts snarare än formaliserade frågor. I medie- och 

kommunikationsvetenskap används vanligen inte djupintervjuer utan öppnare 

samtalsintervjuer då studien inte ämnar fånga djupliggande känsloliv eller tankar, utan 

snarare uppfattningar om ett visst fenomen (Larsson 2010:56). Samtalsintervjuerna 

utformades till relativt öppna frågor för att locka till mer berättande svar samt stimulera 

samtal. Avsikten var inte att styra respondenterna, dock togs friheten att ställa följdfrågor och 

ge kommentarer för att fånga upp och bredda vissa resonemang (Trost 2010:42). 

Samtalsintervjuerna var så kallat semistrukturerade vilket innebär att intervjuerna inte styrdes 

enbart av manus, utan snarare av det samtal som löd (ibid:71). Ambitionen var att låta 

respondenterna tala fritt och berättande kring ämnet snarare än att svara på raka frågor och på 

så sätt komma åt respondenternas bild av situationen snarare än forskarens (Merriam 

1994:88). Ett på förhand författat intervjumanus fanns dock för att kvarhålla samtalen inom 

vissa ämnen och teman, men följdes som ovan nämnt inte slaviskt. Två olika intervjumanus 
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utformades, ett med frågor att ställa arbetstagarna och ett med frågor att ställa till 

arbetsgivaren (se Bilaga). Detta efter det förutfattade antagandet om att vissa svar och 

uppfattningar skulle skilja sig åt beroende på vart på företaget man var placerad. Exempelvis 

ställdes frågor till de ansvariga som förmodades inte kunde bli besvarade av en anställd och 

vice versa.  

 Intervjuerna skedde på arbetsplatsen, i ”naturlig” miljö. Detta genomfördes 

därför i personalens fikarum över en kopp kaffe för att skapa en avslappnad stämning. Alla 

samtal skedde ostört och utan press från andra anställda, ansvariga eller arbetsgivare. 

Anledningen till att intervjuerna hölls på plats var tillgången till intervjupersonerna vilka var 

svåra att nå på deras fritid. Tankar har förts kring huruvida samtalet till viss mån styrdes av 

omgivningen. Eventuell känslig information kan ha fallit bort då respondenterna befann sig 

på arbetsplatsen och inte i ett privat sammanhang.  

 Samtliga intervjuer spelades in då detta föll sig enklast och innebär minsta 

möjliga bortfall av information samt för att undvika distraktion från en glödande penna för de 

som blev intervjuade. En nackdel med detta kan vara att respondenten inte känner sig 

bekväm med att ”tala ut” då denne blir inspelad. Vidare transkriberades intervjuerna för att 

bli mer överskådliga. Trost (2010:75) rekommenderar dessutom att man skriver ut de 

transkriberade intervjuerna för att kunna analysera. På detta sätt kan man göra anteckningar 

och få en bättre överblick om vad som sägs, vilket efterliknades i denna undersökning. 

Genom transkribering och utskrifterna underlättades processen med att tematisera och 

kategorisera citat och uttalanden som sedan analyserades med hjälp av teorin och den 

vetenskapliga metoden.  

3.5 Kvalitet och allmängiltighet 

All forskning, kvalitativ som kvantitativ, syftar till att framställa hållbara och giltiga resultat 

samt att vara trovärdig och pålitlig (Merriam 1994:174). Fallstudier har genom åren fått 

mycket kritik på grund av att studier av denna sort inte utvecklar testbara generaliseringar 

utan är alltför smala och begränsar möjligheten till vetenskapligt generella slutsatser (Solberg 

Søilen & Huber 2006:31). Enligt Guba och Lincoln (1981:378 i Merriam 1994:175) kan en 

fallstudie hålla samma standard som vilken annan undersökning som helst givet att samma 

strikta vetenskapliga krav ställs. Genom att studera undersökningens komponenter och metod 

kan validiteten och reliabiliteten beprövas, likaså i en fallstudie. Med noga eftertanke på hur 

materialet har samlats in, analyssätt samt hur informationen har tolkats bör fallstudien 

betraktas som valid och reliabel (Merriam 1994:175). Enligt Merriam (1994:187) förbättras 
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en fallstudies möjligheter till att vara generell och överförbar genom att forskaren ger en 

detaljerad beskrivning av den kontext undersökningen genomfördes i. För att leva upp till 

detta visas studiens tillvägagångssätt samt skapa transparens genom rikligt med citat. Vidare 

introduceras Företag X i metoden, analysen inleds med ett avsnitt om företagets resonemang 

kring och förhållande till Facebook samt respondenterna presenteras i bilaga. 

3.6 Etiska överväganden 

Under intervjuerna utlovades anonymitet både till företaget i fråga och till samtliga 

respondenter. Detta för att mycket av det som diskuterades kunde betraktas som känsligt och 

kritiskt mot arbetsplatsen. Målet och förhoppningen om att få tillgång till intressant och 

användbar information till studien ansågs kunna uppnås genom anonymitet då 

respondenterna i regel inte känner sig hindrade eller lika begränsade i sina uttalanden (Trost 

2010: 61). Detta medförde dock att vissa citat var tvungna att ”behandlas” men enbart för att 

hålla löftet om anonymitet.  Exempelvis används ”Företag X” istället för företagets riktiga 

namn, även när det nämns i citaten. Orden ”han” och ”hon” samt personers namn byts ut till 

det könsneutrala ordet ”hen”.  
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4. Analys & empiri 

I kommande avsnitt följer en analys utifrån två teman. Det första temat är ”Kampen om att 

definiera situationen” där analysen lyder utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, en teori 

kring lojalitetsplikt om hur man förhåller sig till situationer utifrån olika roller samt 

kommunikation från en mellan-region. Denna del följs av ”Facebook – ett nytt 

övervakningssystem” där Facebook liknas vid ett modernt panoptikon då de anställdas fritid 

övervakas genom aktivitet på Facebook. Analysavsnittet inleds med en redogörelse för hur 

och varför Företag X arbetar med mediet Facebook för att på så sätt skapa tydlighet och 

förkunskap för de fortsatta citaten och resonemangen i analysen. 

4.1 Företag X på Facebook 

Fler företag letar sig idag ut på sociala medier. Enligt artikeln ”Vikten av social koll” av 

Torbjörn Isacsson (SvD 2012) syns en ökande trend bland företagen att närvara på sociala 

medier och Företag X utgör inget undantag. Under intervjuerna framgick det att Företaget Xs 

facebooksida till en början var en ”kul grej” men har efter hand utvecklats till en flitigt 

uppdaterad sida.  

 

”Vi tog upp det men cheferna, att vi skulle ha en facebooksida för att det var en kul grej. Då var de väldigt ”nä” 

till det liksom för de visste nog inte hur stort det var. Sedan såg de att alla företag har en facebooksida […] och 

då förstod de att det kan nog vara rätt så bra, gratis marknadsföring liksom […] Vi har ju ansvar för en del andra 

grejer också, så det blev liksom att vi fick ta facebooksidan. Det är vi som bestämmer helt själva vad som ska 

läggas upp” (heltidsanställd med ansvar, ip 2) 

 

Under intervjuerna framkom det av respondenterna att Företag X hade en väldigt avslappnad 

attityd gentemot Facebook och användandet av sidan. Detta skulle bland annat kunna bero på 

att chefen för företaget själv hade ett väldigt litet intresse för sidan. ”Ja, det är väl ett 

kommunikationsmedel, men jag använder inte Facebook själv” (Arbetsgivaren, ip 6).  Chefen 

för Företag X var inte särskilt införstådd med fenomenet och hade till en början varit kritisk 

till att Företag X skulle finnas på sidan. Det var först efter påtryckningar både under- och 

ovanifrån som Företag X bestämde sig för att starta en facebooksida. I samband med att 

Företag X tog sig ut på Facebook utsågs två av de anställda till officiella facebookansvariga 

vars uppgift är att utforma och lägga upp aktiviteter, tävlingar och kampanjer på sidan. Dessa 

två anställda är båda i 20års åldern och deras erfarenheter av mediet härstammade från egen 

användning. Ingen av dessa hade formell utbildning i kommunikation, marknadsföring eller 

sociala medier. Företagets val av dessa två som ansvariga för Facebook motiverades av 
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chefen: ”Vi valde ju de två därför att det fanns ett intresse. Båda två hade snackat mycket om 

Facebook innan, och de hade den teknikkunskapen om sidan, med olika hanteringar. Och så 

är de yngre också” (Arbetsgivaren, ip 6).  

 Under intervjuerna uppfattades en viss lättsamhet kring Facebook som 

kommunikationskanal vilket återigen härleds till arbetsgivarens ointresse i fenomenet: ”Jag 

tror inte vi kommer att fortsätta jobba för att göra vår facebooksida snyggare och bättre. Jag 

tror att i så fall tar det över från vår hemsida. I så fall är det bättre att vi kopplar Facebook till 

vår hemsida, så att man går in där” (Arbetsgivaren, ip 6). Trots ointresset och avslappnad 

attityd förs likväl en typ av kommunikation och marknadsföring via Facebook för Företag Xs 

räkning då räckvidden är enorm: ”Vi har 1400 som gillar sidan just nu” (Heltidsanställd med 

ansvar, ip 2). De som var ansvariga för facebooksidan var av åsikten att det är viktigt att 

finnas på Facebook: 

 

”Det är alltid viktigt att synas i media och på internet. Just nu är internet en trend ju, just nu är Facebook inne. 

Många ungdomar använder Facebook, eller alla gör det. På internet kan man uppdatera oftare och det kan bli 

mer personligt än i till exempel tidning och man kan uppdatera om just vårt företag” (Heltidsanställd med 

ansvar, ip 4) 

 

Förutom de två facebookansvariga drivs sidan framåt med hjälp av alla de individer som 

”gillar” sidan, ”delar” de tävlingar som läggs ut och som ”checkar in” på företaget. Alla 

dessa handlingar bidrar till att företags namn och produkter sprids. Det innebär också en 

spridning som ligger utanför företagets kontroll. Sociala medier erbjuder en marknads- och 

kommunikationsföringskanal som till skillnad från vanliga traditionella medier erbjuder en 

dialog med kund (Scott 2011:38). Kommunikationen med kunden blir därmed viktig när man 

bjuder in till dialog. Denna dialog var något som Företag X försökte begränsa. ”Vi har 

bestämt att vi inte ska svara på det folk skriver på sidan. Får man någon fråga så svarar vi 

inte utan hänvisar dem till vår e-post istället” (Heltidsanställd med ansvar, ip 4). Detta i den 

meningen att negativa åsikter hörs och registreras på ett helt annat sätt. ”Annars måste man 

liksom sitta där dygnet runt och skriva, för svarar vi inte kanske de blir sura och tycker att det 

är dålig hantering av oss” (ip 4). Att synas offentligt på Facebook och att till viss mån 

inbjuda till dialog med kunderna är inte enbart positivt då aktiviteterna på Facebook kan 

påverka företagets image (Scott 2011: 39). Detta fenomen, att outbildade anställda antar en 

form av expertroll och bakom den ger sig ut på ett relativt oreglerat och outforskat forum för 

att marknadsföra ett företag är således inte helt riskfritt. Utan direktiv från överordnade kan 
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sådan marknadsföring omedvetet skada företaget om informationen skulle visa sig vara 

destruktiv. Trots denna risk var Företag X aktiva på Facebook: ”Man kan nå ut till många på 

kort tid och snabbt, och sen vill man gärna prova på att vara med i de nya trenderna som 

finns […] Vi körde igång för att just hänga med, och vi såg även att det fanns ett reklamvärde 

i att finnas med där” (Arbetsgivaren, ip 6), ”Det är ju gratis marknadsföring” 

(Heltidsanställd, ip 4). Trots att chefen för Företag X var negativt inställd till Facebook 

generellt såg denne ett reklamvärde i att finnas i nätverket samt tyckte att det var viktigt att 

”hänga med”. Facebook är idag en av många företag erkänd marknadsföringskanal, även av 

Företag X av citatet att döma, vilket gör det problematiskt och paradoxalt att företaget inte 

ser allvarligt på vem som faktiskt sköter kontakten via detta medium. Ser man 

kommunikationen som en funktion av ett fungerande teamframträdande är just själva 

kommunikatörerna, de som sköter upprätthållandet av fasaden, av yttersta vikt för att 

framträdandet inte skall fallera (Goffman 2010: 77).   

4.2 Kampen om att definiera situationen 

Analysen av detta tema är uppdelat i tre underrubriker vilka är ”Tolkningar av 

lojalitetsplikten”, ”Definitionen av situationen” samt ”Kommunikationen från 

mellanregionen”. 

4.2.1 Tolkningar av lojalitetsplikten 

”Föreställ er livet som en teater”, säger Goffman (2010) i Jaget och maskerna. I denna analys 

föreställs företaget som en teater. I rollen som arbetsgivare är kunderna publiken och 

företaget är scenen. Fasaden för en arbetsgivare eller chef skulle kunna vara en människa 

med kontroll, auktoritet och säkerhet. Denne måste agera i enlighet med förväntningarna på 

rollen för att inte förstöra trovärdigheten för rollen arbetsgivaren och följaktligen hela 

framträdandet (Goffman 2010: 28f). Antas rollen som anställd är sannolikheten stor att en 

viss typ av fasad finns uppmålad som förväntas följas. Detta kan kallas för en mask. Denna 

mask, som sätts på i samma stund som anställningsbeviset skrivs under, kan skiljas åt 

beroende på vem som definierar den. När är det tillåtet att ta av sig denna mask? Bär man 

som anställd alltid ”arbetskläder” under sina privata? Vid undersökningen upptäcktes att 

förväntningarna på hur rollen som företagsrepresentant skall bevaras tid- och rumsmässigt 

såg olika ut enligt olika personer inom företaget.  

 

”Bara för att man är anställd på ett företag så är man inte en del av hela det företagets image, utan man måste 

komma ihåg att det är någon som tjänar på att jag går in och exempelvis gillar något på Facebook. Då tjänar jag 
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ett intresse som inte är mitt intresse. Det är inte jag som tjänar pengar på att de får fler som gillar” (Timanställd 

utan ansvar, ip 1) 

 

Genom detta citat kan man tolka att en anställd anser att företagsmasken inte behöver följa 

med hem och att det privata borde vara fritt från arbetsverksamhet. Denne skiljer bestämt 

mellan företagets intressen och de egna och anser inte att denne har en skyldighet att bära 

upp företagets fasad eller den mask som tilldelats. Förklarat genom Goffman (2012: 28f) 

skulle detta beteende eventuellt kunna få konsekvenser då företagets uppställda fasad riskerar 

att skadas om de anställda, som är en del av ensemblen, inte följer de roller som 

framträdandet kräver. Likaså menar respondenten att det man gör på sin fritid inte skall 

beblandas med arbetet som utifrån Goffman (2010) skulle kunna innebära att man helt enkelt 

skiljer arbetsliv och privatliv åt till en ”på scenen” och ”bakom scenen”. Goffman (2010: 28) 

menar att människor (och företag) klär sig i roller och utförs i enlighet med förväntningarna 

på rollen i fråga som åtagits för att de ska bli trovärdiga. Väl på sitt arbete verkar folk vara 

överens om att företagets fasad skall upprätthållas och vilken roll som skall spelas. När man 

som anställd är ledig och privat, däremot, följer enligt många av de anställda inte åtaganden 

om fasadbibehåll med medan arbetsgivaren menar det motsatta. Enligt respondenterna antogs 

två typer av roller. Den som anställd och den som privatperson (Goffman 2010: 26). Dessa 

två roller skiljde sig markant från varandra. I rollen som anställd hade individen en typ av 

skyldighet till sitt företag, sina kollegor och framför allt sin chef. ”Jag tycker att man har en 

skyldighet att vara lojal mot det företag man arbetar för” (Arbetsgivaren, ip 6) I rollen som 

privatperson ansåg de flesta respondenter att de skyldigheter rollen som anställd innebar inte 

gällde på samma sätt. Man levde alltså i rollen som anställda på arbetsplatsen och i rollen 

som privatperson utanför arbetsplatsen. För ett flertal av respondenterna var dessa två roller 

skilda från varandra. I och med att företag tagit sig ut på ett forum som tidigare enbart varit 

avsett för privat bruk förflyttas arbetsplatsen i viss mån in i det privata och det blir en fråga 

om när det är möjligt för en privatperson att verkligen gå ur rollen som anställd och ägna sig 

åt rollen som privat på detta forum. Uppenbarligen sker detta skifte mellan roller inte helt 

riskfritt när arbetsgivare i allt större utsträckning använder Facebook för att ”snoka” på 

anställda (Jacobsson 2009).  När rollen som anställd antas är direktiven klara om vad som 

förväntas vid närvaro på arbetsplatsen, vilket jobb som förväntas bli utfört. Fasaden är 

fastställd och publiken likaså. Även kunderna till företaget är tydligt markerade (Goffman 

2010: 28). Direktiven om vad som förväntas från den anställda i privatlivet är desto 

otydligare. Träffas chef och anställd i ett privat sammanhang ter det sig ganska naturligt att 
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inte kritisera varandra och arbetsplatsen. På Facebook är det dock relativt socialt accepterat 

att ”snacka skit” om sin arbetsplats trots att både chef och kollegor har möjlighet att läsa det. 

Det blir en definitionsfråga om när agerandet bakom masken som anställd sker och när 

masken kan avlägsnas. Enligt lojalitetsplikten, som gäller på varje arbetsplats mellan en 

arbetstagare och en arbetsgivare får en anställd inte på något vis skada arbetsgivare och inte 

heller indirekt företaget denne är anställd vid (Källström & Malmberg 2009: 241).  En 

arbetstagare får alltså inte utföra handlingar eller begå brott som kan drabba dennes 

arbetsplats och lojalitetsplikten slutar inte att upphöra förrän anställningen bryts (ibid.: 243). 

Lojalitetsplikten genom Goffmans terminologi innebär att varje anställd har en skyldighet att 

alltid bära företagets mask, även på fritiden. Däremot innebar lojalitetsplikten, eller 

fasadupprätthållandet, olika saker för olika respondenter. Det som tydligast definierar vilken 

mask som åtas och vilket typ av framträdande som genomförs var enligt respondenterna den 

fysiska platsen dessa ägde rum på. Två sorters scener kunde urskiljas; den fysiska scenen och 

den virtuella scenen, med andra ord scenen ”Facebook” och scenen ”Företaget”. För de flesta 

respondenter sågs Facebook som en privat spelplan där användarna tilläts vara ”sig själva”. 

”Min egen facebooksida tycker jag är privat. Man kan stänga bort vissa vänner och lite så” 

(Heltidsanställd med ansvar, ip 2). Det vill säga, reglerna som gällde på den offentliga 

företagsscenen, där kollegorna tillsammans var tvungna att förmedla ett slags förbestämt 

intryck inför kunderna och där lojalitetsplikten gällde, gällde inte på samma sätt på Facebook 

(ibid.: 75). Under dagarna befann sig respondenterna i rollen ”på företaget” och på sin fritid 

antog de rollen som ”privatperson på Facebook”. Persson menar att i takt med att sociala 

medier växt sig allt större, har gränserna mellan det privata och det offentliga blivit allt mer 

otydligt (Persson 2010: 19f och Thompson 2001: 51,159). Så vad hände med individen när 

dessa två scener, som tidigare varit helt frånkopplade och representanter för två olika sorters 

framträdanden, kopplas samman och blev en enda stor scen i och med att företaget numera 

fanns på Facebook?  

4.2.2 Definitionen av situationen 

Det upptäcktes även under studien att förväntningarna på vad företagsrollen och 

lojalitetsplikten innebär frånskiljdes beroende på vem och vilken position som intogs inom 

företaget. Arbetsgivaren och några av de ansvariga var av bestämd åsikt att lojalitetsplikten 

sträcker sig ut på andra scener. Goffmans (2010) scener ”privatliv” och ”arbetsliv” är alltså i 

slutändan densamma för dessa. Detta kan förklaras som att ”bakom scenen” inte existerar och 

att privatlivet är lika mycket ”på scenen” som på arbetsplatsen. Många av de anställda utan 
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ansvar var däremot av åsikten att privatlivet är ”bakom scenen” och arbetslivet är ”på 

scenen”. Som exempel på detta finns citatet från en arbetstagare; ”Som chef ska man ge 

blanka fan i vad folk skriver på Facebook. För det har ju ingenting med deras arbetsinsats att 

göra” (Timanställs utan ansvar, ip 1) kontra citatet från arbetsgivaren som tvärt om tycker att 

man som arbetstagare har en skyldighet att spela företagets roll och bevara fasaden även på 

exempelvis Facebook. ”I och med att man skriver på ett anställningsbevis, så har man skrivit 

på att man ger sin arbetskraft för företagets verksamhet och för att driva det framåt, jobba för 

ett resultat. Det gör man inte genom att svärta ner det på Facebook” (Arbetsgivaren, ip 6) 

Arbetsgivaren och arbetstagaren definierar här situationen på Facebook olika. Arbetsgivaren 

fortsätter i tal om att de anställda har ett ansvar för företaget; ”Man har ju en roll man har 

klätt på sig i och med att man skriver på ett anställningsbevis” (ip 6). Denne inser dock 

problematiken med att försöka styra de anställdas privatliv; 

 

”Privat är privat, men det finns ju någonstans där ändå, offentligheten, kan jag känna. Det är ju så att man ska få 

lov att vara privat och göra vad man vill privat. Men det är lätt att det kopplas till saker, vad man gör och jobbar 

med. Och det kan ju vara negativt för företaget” (Arbetsgivaren, ip 6)  

 

Anställda med ansvar var också av meningen att det som skrivs på Facebook är offentligt och 

kan innebära konsekvenser för företaget; 

 

”Sprider man ett dåligt rykte om företaget privat så har man ju gjort fel. Det är ett tjänstefel som man kan få 

sparken för. Allt du gör, även på Facebook, visar en bild av företaget du jobbar på, så då kan man ju inte skriva 

något negativt som kan förknippas med där du jobbar. Folk kopplar ju att ”ja, han jobbar på Företag X” och gör 

han något fel så kan det kopplas till Företag X och det är ju inte bra” (Heltidsanställd med ansvar, ip 4)  

 

Detta skulle krasst innebära att företagets trovärdighet fallerar, då framträdandets kontinuitet 

störs av olika åsikter kring när skådespelet skall äga rum och det faktum att situationen 

definieras olika, som privat eller som arbete. Konsekvensen av denna tvetydighet, om när 

arbetsdagen faktiskt slutar, är att det sker en kollision mellan vad som är ett acceptabelt 

agerande eller ej. Det blir en krock mellan två roller som föder frågan: är man ständigt en 

ambassadör för sitt företag? Det blir helt enkelt en kamp om att definiera situationen och 

vilka skyldigheter, vilken mask som erhålls på Facebook och hur långt lojalitetplikten 

faktiskt sträcker sig? Oavsett om arbetskläderna är kvar på arbetsplatsen, de civila kläderna 

är på och det privata framträdandet tar fart finns plötsligt möjligheten, eller risken, att stöta 

ihop och interagera med sitt företag även privat på grund av Facebook. Det blir då en krock 
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mellan rollen som privatperson och rollen som anställd när en interaktion uppstår mellan de 

båda. Denna krock illustreras av en historia från en av respondenterna:  

 

”Det var ju en person här en gång som råkade skriva på Facebook att vi hade varit med om att ta några tjuvar 

här, och polisen kom och hämtade dem, och då blev det lite rabalder om det, för det är sånt man inte ska skriva 

om. Så hen fick plocka bort det från Facebook direkt” (Heltidsanställd med ansvar, ip 5).  

 

Personen i fråga har använt Facebook från sin privata roll; det blev en spännande historia att 

delge till vänner på Facebook. Från företaget sågs detta som ett uttalande från rollen som 

anställd, vilket då inte lämpade sig. Det uppstår en spänning mellan de två rollerna då vissa 

uppfattar uttalanden som något från rollen som anställd, medan andra uppfattar det från 

rollen som privat. Just den här historien illustrerar även hur krocken kan få negativa 

konsekvenser, inte bara för den anställda som gör ett snedtramp på ett offentligt forum i 

arbetsgivarens ögon, utan även för företaget. ”En skriven rad eller ett ord kan ju vara sagt 

med en nyans som inte framkommer, alltså man tänker det med en viss nyans men i skriven 

form kommer det fram en annan nyans. Så det kan bli mycket missförstånd och skit med det 

också” (Arbetsgivaren, ip 6) 

 

 ”Det finns ju en gräns. Man kan inte skriva vad som helst, på jobb och så. Det sprids ju rätt snabbt. En sån grej 

ger ju inte så bra syn på det, sen kan alla andra se det, och så undrar dom ”är det verkligen såhär på företag X?” 

och sen går snacket så fort. Läggs det ut en bild ser ju alla det på fem minuter. Det är väldigt öppet” 

(Heltidsanställd med ansvar, ip 2) 

 

Att företag tar sig ut på ett socialt medium såsom Facebook blir därför en fråga om att 

definiera Facebook som antingen privat eller som en arbetsplats, för att sedan kunna betrakta 

aktiviteterna på sidan som sådana. Då denna definition inte gjorts tydligt för varken 

privatpersonen eller den anställda uppstår problem, när åsikter skiljer sig angående vad som 

är rätt eller fel att skriva på Facebook. 

                Fler framträdanden utvecklats på de olika scenerna. Ett företag har ett framträdande 

gentemot konsumenter, ett annat mot anställda och ett tredje mot exempelvis leverantörer. 

Framträdandet är idag uppdelat, splittrat och ännu mer komplext än tidigare. Goffmans 

(2010:77) teamframträdande vilar på premissen gemenskap, att man gemensamt skall spela 

de roller som krävs för att förmedla önskat budskap. Enskilda individer besitter därför 

makten att hjälpa men även stjälpa sitt team, i detta fall Företag X, genom att upprätthålla 
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eller frångå den rollnorm som framträdandet kräver, genom att anta eller inte anta rollen som 

företagsambassadör. Numera är det inte bara det fysiska mötet med kunden som avgör 

framträdandet utan även det virtuella kvasimötet via sociala medier. Eftersom Facebook är ett 

medium där de enskilda individerna dessutom fritt rör sig privat blir det ännu svårare att styra 

företagets budskap. På Facebook är det öppenheten som kan få konsekvenser. Det faktum att 

alla kan se det som egentligen inte är menat för alla att se. Det faktum att ord plötsligt 

förknippas med något, eller någon som tar skada av det (Thompson 2001: 171). För att återgå 

till Goffmans terminologi ges varje anställd en omedveten diskrepant roll. De kan med sina 

offentliga uttalanden på Facebook antingen hjälpa eller stjälpa företaget de arbetar för. 

Företag arbetar aktivt med att sända ut visst budskap. De anställda, som släpps in i företagets 

bakre region, med tjuvar som tas, arga chefer och ”fikaskvaller”, ges därmed möjligheten att 

avslöja all denna motstridiga destruktiva information för publiken (jämför Goffman 2010: 

126f). Skulle publiken, det vill säga kunderna få reda på detta, kan det generera en 

annorlunda syn på företaget. I och med företagens intåg på Facebook har problematiken med 

att upprätthålla ett företags framträdande uppstått. Det behöver inte handla om att anställda 

medvetet går ut offentligt med destruktiv information på Facebook. De flesta respondenter 

var tämligen medvetna om de skyldigheter som anställda har till sitt företag, ”Jag kan köpa 

att man om man är anställd på ett företag så kanske man inte aktivt ska nedvärdera det 

företaget” (Timanställd utan ansvar, ip 1). Problematiken låg snarare i definitionen om hur 

långt den skyldigheten sträcker sig även in i det privata, det vill säga i hur de anställda 

definierade situationen. Har anställda skyldigheten att upprätthålla företagets goda sken, även 

när dessa inte arbetar där och får betalt för det? 

 

 ”..men samtidigt, så är jag anställd och får betalt åtta timmar för att göra det arbete som krävs av mig där, på 

mitt företag […] men det är inte deras angelägenhet att se vad jag gör på min fritid. Den gränsen mellan vad 

som är mitt privata, min integritet och mitt privatliv och vad som är att jag är en representant för mitt arbete är 

nog mycket otydligare idag än vad den var för några år sedan. Men jag tycker att då får dom fan börja betala lite 

bättre om vi ska gå runt och representera hela tiden (skratt)” (Timanställd utan ansvar, ip 1) 

 

För högsta chefen var det däremot en självklarhet att varje anställd är en representant för sitt 

företag i varje aspekt av sin tillvaro. 

 

 ”I och med att man skriver på ett anställningsbevis så har man skrivit på att man ger ifrån sig sin arbetskraft för 

företagets verksamhet och att driva det framåt och jobba för ett resultat. Och det för man inte genom att svärta 
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ner det […] man går inte runt och talar skit om sitt arbete på stan. Det är samma sak för mig” (Arbetsgivaren, ip 

6). 

 

 Facebook får även en diskrepant roll för den anställda. Facebook kan ”avslöja” saker om den 

anställda för arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare som inte är menat för dessa att se. 

Tekniskt sett är det inte Facebook som innehar den diskrepanta rollen, utan det är snarare 

individen som har en diskrepant roll till sig själv. Med varje privat angelägenhet som laddas 

upp på Facebook tas en risk i att detta kan och kommer bli synligt för betydligt fler än vad 

det är tänkt (Persson 2010: 14). Viss information kan ses som olämplig, vilket kan resultera i 

uppsägning. Ett målande exempel på detta är rektorn Anders Karlsson som fick sparken från 

sin tjänst på en gymnasieskola i Luleå. Arbetsgivaren sade sig grunda åtgärden i att 

informationen på rektorns facebooksida inte var förenlig med rollen som rektor och därför 

visade på bristande omdöme. Vidare menade man att Karlsson hade brustit i rollen som 

rektor och skapat en förtroendekris på arbetsplatsen (Sveriges Radio 2012). Rektorns 

information på Facebook gav alltså en motstridig bild av hans arbetsplats, vilket gjorde att 

förtroendet för arbetsplatsen ifrågasattes. Bilderna som laddats upp på Facebook fick även en 

diskrepant roll för rektorn som individ. Detta för att bilderna ”avslöjade” sådant som inte var 

menat för alla, framför allt inte för arbetsplatsen att se. Det blir därför tydligt hur varje 

enskild individ kan stjälpa en organisation eller sin egen roll på organisationen på grund av 

motstridig, destruktiv information som publiceras på sidan (jämför Goffman 2006: 126). 

Detta kan ses som ett tecken på den otydliga gräns mellan det privata och det offentliga som 

finns på Facebook, samt en typ av okunskap i hur aktiviteter på sidan kan komma att påverka 

oss i verkliga livet (Persson 2010: 8, 9). Hur man beter sig och vilka framträdanden man 

ägnar sig åt bottnar alltså i hur man definierar situationen. Definieras situationen som 

arbetsrelaterad kommer beteendet anpassas därefter och agerandet sker till fördel för 

arbetsplatsen. Definierar man situationen som privat kommer man att agera på ett sådant sätt. 

Problematiken uppstår när en och samma situation, Facebook, går att definiera på flera olika 

sätt. Facebook kan vara ett privat forum, en marknadsföringskanal för företaget eller en 

samlingsplats för anställda. Det som händer på Facebook, i takt med att företag tar sig in på 

forumet och ockuperar det som tidigare enbart definierats som privat bidrar till en förvirring 

och en tolkningsfråga bland individerna på forumet.  
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4.2.3 Kommunikationen från mellanregionen 

Det är publiken och scenen som avgör ett framträdande vilket också hjälper till att definiera 

situationen (Goffman 2010:25). Det blir ett hjul där framträdandet avgör hur situationen 

definieras, men även där definitionen avgör framträdandet. Tidigare, innan företagets intåg 

på Facebook tedde det sig enkelt att definiera situationen, dels på Facebook och dels på 

företaget. I samband med att dessa slogs samman uppstod en krock, en svårighet för studiens 

respondenter att avgöra när de skulle ägna sig åt privata framträdanden och när de skulle bära 

företagsmasken och agera för företagets bästa. Det vill säga, deras roll som anställd flyttas in 

i deras privata liv på Facebook, samtidigt som deras privata liv blev känt för företaget. Detta 

märktes då samtliga respondenter var vänner med varandra samt med cheferna på deras 

företag på Facebook. Detta bygger en bro mellan företaget och den privata facebooksidan. 

Det som tidigare hålls undangömt för företaget i det privata livet (på Facebook), blev 

plötsligt öppet att beskåda när företaget tog sig in på sidan. ”Jag har ganska mycket festbilder 

på Facebook (skratt) som jag egentligen inte vill att någon arbetsgivare ska se” (Timanställd 

utan ansvar, ip 1). Med otydligare gränser innebär det alltså att det blir svårare på sociala 

medier att urskilja när offentlighet och privatliv råder (Thompson 2001: 154). Det var 

samtidigt en självklarhet för alla respondenter att vara vänner med varandra även privat. ”Jag 

är ju kompis med mina kollegor och chefer, alltså alla här är vän med allihop, jag tror inte att 

någon här inte är vän med någon” (Heltidsanställd utan ansvar, ip 3). Det reflekterades alltså 

inte nämnvärt över det faktum att den rollen som intas på arbetsplatsen följer med hem och 

överförs på Facebook där en privat roll i vanliga fall anammas. Persson (2010: 8) menar 

bland annat att otydligheten med vart gränsen går mellan den främre och bakre regionen på 

sociala medier gör att många personer beter sig ”fel” och delar med sig av för mycket 

information. En ”vänrelation” kan exempelvis leda till att en person delar med sig av privat 

information. När en arbetsgivare får ta del av denna information finns risken att denne tolkar 

det som ett uttalande från rollen som anställd vilket i sin tur kan få konsekvenser i arbetslivet 

(ibid.: 19). Å ena sidan såg respondenterna Facebook som ett offentligt forum där man 

faktiskt fick skylla sig själv om opassande saker publicerades och konsekvenser i arbetslivet 

uppstod. ”Personer som skriver så här offentligt, då borde man ta sina konsekvenser” 

(Heltidsanställd utan ansvar, ip 3) Å andra sidan såg alla respondenter den egna aktiviteten 

och den egna facebooksidan som privat; en plats där arbetsgivare och företag inte borde 

spionera. ”Det är väl lite hårt att sparka någon för det man har skrivit på Facebook. Det är 

ändå privat man lägger upp och det är vad man själv tycker, sen ska de inte bry sig så mycket 

om det” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2). I dessa citat ovan syns kollisionen mellan två 
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roller. Den som anställd och därigenom som offentlig företagsrepresentant samt 

privatpersonen utan skyldigheter på Facebook. Där påträffades även den största 

problematiken. Det faktum att företag finns på den privata facebooksidan ledde till att 

individen i privata scenkläder kunde interagera från ett slags mellanting; den privata 

anställdes scenkläder. Enligt respondenterna sågs detta mest som en kul grej. ”Jag är med 

och ”gillar” och ”delar” det som Företag X lägger upp på Facebook. Men då gör jag det för 

min egen skull, för att jag vill vinna för det är bra grejer!” (Heltidsanställd utan ansvar, ip 3). 

Detta belyser hur anställda, utifrån sin privata roll var med och agerade samt interagerade 

med företaget på Facebook. Ett agerande från en mellanregion blev då tydligt, där de 

anställda agerade utifrån sin privata roll, men samtidigt utförde en typ av arbete för sitt 

företag i form av att sprida företagets budskap. Enligt Meyrowitz (1985: 65) sker en slags 

avmystifikation när det som tidigare varit den bakre regionen flyter samman med det som är 

den främre regionen och information frigörs för allmänheten. Sakligt betyder det att 

information från en situation avges och kombineras med information från en annan vilket på 

så sätt skapar en helt ny situation. I detta fall bedrivs kommunikation ur ett privat/anställt 

läge; en mellanregion. Krasst kan detta innebära att en vänrelation med en arbetsgivare på 

Facebook kan försvaga dennes auktoritet, men även utsätta den anställdas personvärn för 

fara. En utav respondenterna, som trots sina 1500 vänner med direkt inblick i dennes 

aktiviteter såg sig som väldigt privat på mediet, delade med sig av en tänkvärd historia: 

 

”Jag kan berätta om en kompis som är butikschef på företag Y, och han var ju så att när han blev butikschef så 

sa han direkt att han var tvungen att ta bort alla sina festbilder och sen kunde han inte bli vän med sina anställda 

för han ville inte att de skulle se vad han gjorde i sitt privatliv” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2).  

 

Ovan redogörs problematiken för när två olika roller behöver upprätthållas på samma scen. 

Hur är man chef och vän, privat och offentlig samtidigt på Facebook? En tillsynes 

oproblematisk vänskapsrelation kan få konsekvenser i form av förminskad auktoritet. Denna 

risk ledde då till att respondentens vän var tvungen att begränsa, redigera och näst in till att 

retuschera sin sida för att i någon mån behålla en ledarposition. En majoritet av 

respondenterna hade en vänrelation med deras chefer och kollegor även på Facebook. Detta 

sågs som en självklarhet. Olsson (2000: 20) menar att den nya tillgängligheten man utsätter 

sig för i form av överdriven aktivitet på internet bidrar till individuell utsatthet. Han menar att 

om en arbetsgivare har tillgång till sina anställdas privata facebookkonton försvagas deras 
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integritet och personvärn (ibid:14). En respondent belyste däremot en annan aspekt av det 

hela: 

 

 ”Det är rätt kul, vi är ju över 100 anställda och vi har öppet 7 – 23, så det är rätt stort omlopp. Säg att hälften är 

på ena sidan av företaget, så man vet knappt vad dom heter, så det är rätt kul, för man får reda på mycket, om 

någon ska flytta och när folk fyller år så har man koll på det också vilket är bra” (Heltidsanställs med ansvar, ip 

2) 

 

Ström (2011: 6) problematiserar omständigheten att all internetaktivitet lagras och kan göras 

tillgänglig för myndigheter. Det är även av vikt att problematisera det faktum att all 

internetaktivitet lagras och kan göras tillgänglig för arbetsgivare, det vill säga problematisera 

interaktionen som sker från mellanregionen. I takt med att företag och därigenom 

arbetsgivare tar sig ut på ett forum som av anställda ses som förhållandesvis privat exponeras 

privat information för allmänheten. Kommunikationen från denna mellanregion förändrar 

därmed rollsammansättningen. En vänskapsrelation på Facebook bidrar till en förflyttning 

från att enbart vara ”kollega” eller ”chef” till en mer personlig relation där privatlivet blir en 

del av arbetsrollen (jämför Meyrowitz 1985:313). ”Det gör inget att min chef ser mina bilder, 

hen vet vem jag är” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2). Det sker alltså inte enbart en 

avmystifikation av den auktoritära ledaren utan även av den privata arbetstagaren när 

kollegor interagerar via Facebook där privat information erhålls. Facebook bidrar således till 

att kollegor och chefer i allt större utsträckning interagerar via mellanregionen där kollegor 

och arbetsgivare bemöts, inte enbart på preferensen av deras arbetstitel men även i hur de 

framställs som privatperson (ibid: 311). ”Min chef tar mina bilder på rätt sätt, man är ju ung 

fortfarande och lever livet, går ut och festar och hamnar på bilder. Det vet hen om” 

(Heltidsanställd med ansvar, ip 2). Interaktion via mellanregionen innebär ur vissa synvinklar 

att kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare kan underlättas då arbetsgivaren 

”känner” de anställda på en mer personlig nivå. Den utsätter dock även varje individs 

integritet för en risk när personliga apsekter beblandas med arbetsrelaterade aspekter vilka 

tidigare varit separerade.  

             Något som kunde urskiljas under intervjuerna var att synen på Facebook skiftade 

framför allt mellan yngre och äldre respondenter. Därför uppkom frågan om Facebooks 

öppenhet och synlighet var en generationsfråga. Det var dessutom en fråga om intresse i 

själva fenomenet. De yngre respondenterna med hög aktivitet på Facebook såg sidan som en 

privat ensak, som arbetsgivare inte borde utnyttja.  
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”Fast jag tycker ändå att Facebook är en privat grej, det ska inte vara så mycket jobbrelaterat, att det ska vara så 

mycket tycker jag är lite fel. Det är ju ändå ens egen sida, man skriver ju egentligen vad man vill och det får 

man ju göra” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2) 

 

De äldre respondenterna med låg aktivitet på Facebook såg sidan som väldigt offentlig.  

”Facebook sprids så enormt snabbt idag. Så de som inte fattar vart gränsen går och vad man 

inte borde skriva, de ska inte vara där och skriva” (Heltidsanställd med ansvar, ip 5). 

Perssons (2009: 9) paradox, vilken innebär att människor lägger ut information om sig själva, 

men blir förvånade när andra får reda på den, blev tydlig framförallt bland de yngre. Utifrån 

citaten syns ett mönster i medvetenheten om den öppenhet som finns på Facebook och vad 

det konkret innebär för individen. För de yngre var det snarare en ”kul grej” att knyta band 

med kollegor över Facebook. De äldre anställda resonerade å andra sidan att det innebär att 

fler personer tillåts ta del av privat information. Däremot var den ökade försiktigheten något 

växande hos samtliga respondenter. De yngre respondenterna höll med om att det var viktigt 

att just deras facebooksida var privat och med begränsad tillgång. ”Jag tycker det är viktigt 

att min sida är privat, för man vill ju inte att hela världen ska veta vad du gör på helgerna” 

(Heltidsanställd utan ansvar, ip 3). Termen ”privat” var mer diffus för de yngre, då en privat 

sida många gånger innebar tusen vänner, vilka alla gavs tillträde till information om 

individen. ”Man har ju väldigt mycket mer vänner på Facebook än vad man har kompisar i 

verkligheten” (Timanställd utan ansvar, ip 1). Att dessa vänner sedan inbegrep kollegor och 

arbetsgivare reflekterades inte heller nämnvärt över. Denna nya mellanregion var något 

respondenterna försökte hantera, att vara både anställd och privatperson samtidigt och att 

dessutom kommunicera utifrån detta med varandra. Det pågår på så sätt ett spel mellan hur 

mycket privat information och privat mark som är tillåtet för en arbetsgivare att kolonisera 

innan det inkräktar på arbetstagarens integritet och det faktum att arbetstagarna i större och 

större utstäckning gör sådan information tillgänglig utan att se det som en självklarhet att det 

kommer att utnyttjas. På Företag X var alla vän med alla, men arbetsgivaren fick enligt 

respondenterna absolut inte utnyttja detta för företagets bästa genom att söka upp och 

eliminera skadlig information och förebygga negativ ryktesspridning. Samtidigt interagerade 

personalen mer och mer med varandra och företaget via Facebook i form av deltagande i 

tävlingar och vänskapliga relationer med varandra, vilket indirekt även inbegriper en mer 

personifierad arbetsrelation och ett personligare företag. Frågan uppstår då: när man 

exempelvis ”delar” något från sitt företag på Facebook, görs då detta som privatperson eller 



 

27 
 

som anställd vid företaget, och borde denna handling i så fall betraktas som en typ av 

marknadsföring eller en privat sådan? Mellanregionen utmanar då rollen på företaget när man 

tvingas interagera både som privatperson och anställd på samma gång.  

4.3 Facebook – ett nytt övervakningssystem 

Under detta tema lyder analysen under följande rubriker: ”Facebook – ett fängelse för den 

anställde?” som i sin tur är uppdelat i ”Ett internaliserat Panoptikon” och ”Övervakningen 

föder motstånd” samt ”Facebook – ett fängelse för företaget?”. 

4.3.1 Facebook – ett fängelse för den anställde? 

Arbetsgivarens och företagets förefintlighet på forumet Facebook kan ses som en ny typ av 

övervakning, ett modernt panoptikon (jämför Foucault 2006:196). Genom de konsekvenser 

historien förtäljer, att aktiviteter på internet kan ha inverkan på arbetslivet, förmodas sociala 

medier exempelvis Facebook till viss mån utnyttjas av arbetsgivare för att ge information om 

samt övervaka anställda och arbetssökande. En parallell mellan Facebook och ett fängelse 

dras härmed, där arbetsgivaren är fångvaktaren och de anställda är fångar (jämför Mathiesen 

1985:14). Facebook ger arbetsgivaren en möjlighet att dygnet runt följa de anställdas minsta 

rörelse genom observation av aktivitet på sidan.  

 

”Det var ju en person här en gång som råkade skriva på Facebook att vi hade varit med om att det var tjuvar här, 

och polisen kom och hämtade dem, och då blev det lite rabalder om det, för det är sånt man inte ska skriva om. 

Så hen fick plocka bort det direkt […] för man skall ju aldrig blanda in företaget, vad man jobbar med på 

Facebook” (Anställd utan ansvar, ip 5) 

 

Det faktum att individer delar med sig av privat information på internet parallellt med den 

ökade tillgängligheten då många finns på samma forum gör det hela tämligen givande för en 

arbetsgivare (Persson 2010:4). Av citatet ovan att döma kunde arbetsgivaren genom att finnas 

på samma forum som den läckande anställde dra fördelar av detta i form av bekämpning av 

spridning av känslig information. För den anställde handlar det snarare om intrång på 

privatlivet. Enligt Företag X sker i övrigt ingen systematisk internetkontroll av de anställda 

vilket dock kompletterades med tydliga regler för hur de anställda bör bete sig på forumet. 

”Vi har i vår personalhandbok en rätt så gedigen lista på hur det ska vara när det gäller 

datoranvändning över huvud taget” (Arbetsgivaren, ip 6). Detta kan tolkas som en typ av 

strategi från företagets sida för att skapa kontroll över vad deras anställda gör på fritiden 

framför datorn. Foucault (2006:173) menar att stenmurar, en tydlig gräns, skapar lydnad och 
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kännedom om människor. Genom att Företag X har tydliga regler för hur datoranvändningen 

bör gå till skall dessa alltså bidra till en medgörlig personal. Arbetsgivaren avser att genom 

tydliga regler kontrollera användandet av exempelvis Facebook och således hindra att ”fel” 

information sprids vilket i sin tur kan innebära skada för företaget, som i exemplet om tjuvar 

på arbetsplatsen (jämför Foucault 2006:154, 173). I detta fall är frågan om den anställde 

verkligen hade vetskap om reglerna i handboken, om denne helt enkelt struntade i dem eller 

om Facebook ansågs som privat och att informationen därmed inte betraktades som farlig. 

”Man ska inte prata illa om varandra på Facebook, och man pratar inte illa om företag på 

Facebook heller” (Arbetsgivaren, ip 6). Oavsett existensen av denna gedigna handbok eller 

det som inträffade vid inbrottet var det ingen respondent som kände sig särskilt övervakad 

eller reglerad av företaget på Facebook: ”Jag har aldrig oroat mig för att bli spionerad på, jag 

har inte ens tänkt på det” (Heltidsanställd utan ansvar, ip 3) och ”Det känns inte som att 

Företag X har så jättemycket intresse i att aktivt leta upp saker. Det känns ganska harmlöst” 

(Timanställd utan ansvar, ip 1). Samtidigt hävdar denne, tillsammans med andra 

respondenter, att på Företag X är ”alla vän med alla”, i positiv mening. I samband med att 

alla är vän med alla tillåts därför samtliga på företaget ta del av varje individs privata liv. 

Foucault (2006: 201) menar att i Panoptikon syns alla och blir således objekt om vilka 

information kan inhämtas. Genom detta skulle det kunna sker en indirekt övervakning, både 

från chefer och från andra anställda, när alla på företaget har tillgång till varandras Facebook 

och följaktligen en bit av varandras privatliv.  

Ett internaliserat Panoptikon 

Känslan av att vara betraktad bevarar ordningen och Panopitkon uppnår med detta sin 

huvudsakliga verkan. Är fången medveten om att denne ständigt kan bli sedd fungerar 

makten automatiskt och övervakningen behöver inte ske oavbrutet för att effekten skall bli 

permanent (Foucault 2006: 202). ”Jag är helt säker på att min chef inte kollar upp mig på 

Facebook, så länge jag inte skriver något dumt. Det kan ju såklart hända att om man skriver 

något dumt så ser han ju det” (Heltidsanställd med ansvar, ip 4). Respondenten är alltså 

medveten om att övervakningen existerar, åtminstone när man gör något dumt; ett 

internaliserat Panoptikon uppstår. Så länge spelet fortgår enligt reglerna fortgår även allt som 

vanligt men överskrids dessa tittar chefen. Denna medvetenhet återfanns hos flera av 

respondenterna: 
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”..ponera att jag skriver att företag X suger typ, så även om jag inte känner någon [från Företag X] som skulle 

kunna se det så känner jag folk som skulle kunna ”gilla” det. Alltså typ, chefens dotter skulle kunna ”gilla” min 

statusuppdatering och då syns det ju på hennes sida. Och då kan plötsligt min chef se det” (Timanställd utan 

ansvar, ip 1) 

 

Den fanns alltså, trots att man inte kände sig övervakad, en medvetenhet hos respondenterna 

om det faktum att en facebookrelation indirekt kan innebära att arbetsgivaren ges möjlighet 

att övervaka de anställdas privatliv. Problemet grundas i att trots att spionage inte pågår 

systematiskt skapas en form av övervakning på grund av Facebook öppenhet och den 

sammanslutning av personer som finns där. Genom övervakning blir människor medgörliga, 

menar Foucault (2006: 172-173), vilken kan återses i citatet nedan:  

 

”De som har skrivit negativt om sitt jobb, det är ju löjligt. Man får ju tänka själv! Jag och chefen, vi är ju med 

på Facebook och vi är vänner så denne läser ju allt var jag skriver, och det är ju inga konstigheter. Så länge man 

inte klantar sig” (Heltidsanställd med ansvar, ip 5).  

 

Det verkar alltså fördelaktigt för en chef att utforma företaget på ett sådant sätt att de 

anställda konstant känner sig övervakade och därmed sköter sig. Återigen är det ”inga 

konstigheter” att figurera på Facebook tillsammans med arbetsgivaren - så länge man sköter 

sig. Dessa fall är goda exempel på att Foucaults Panoptikon har internaliserats hos de 

anställda (ibid: 172).  

 Chefen för Företag X sade sig vara relativt ointresserad av att använda 

Facebook men hade ett eget konto. ”Nä, jag använder inte Facebook. Jag har en sida, men 

den är inte aktiv” (Arbetsgivaren, ip 6). I samband med att Företag X tog sig ut på Facebook, 

gjorde även företagets chef det. ”För att hänga med” och för att ”andra ville det” förklarade 

denne. Foucault (2006: 176) hävdar att det i många övervakningssystem finns ett intresse 

från de överordnades sida att konstant övervaka, åtminstone simulera övervakning för att 

skapa en känsla om tillsyn hos de övervakade. Därmed ger det effekt på 

övervakningssystemet att chefen tillsammans med de anställda finns på Facebook. På den 

fysiska arbetsplatsen känner sig de flesta övervakade, chefen eller någon ansvarig kan ju vara 

i närheten, vilket skapar en panoptikonsituation. Detta ger chefen en hierarkisk makt som får 

anställda på plats att arbeta i enlighet med företagets regler. I och med företags och anställdas 

intåg på Facebook, in på det vilket av somliga uppfattas som en privat scen, förvandlas 

Facebook i vis mån även till en arbetsplats där arbetsgivare förväntar sig en viss aktivitet och 
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ett visst beteende från sina anställda. Då individens integritet och personvärn ifrågasätts allt 

mer inom sociala medier blir det alltså värt att problematisera hur inte bara myndigheter, men 

även företag blir som osynliga ögon och öron som övervakar sina anställda på internet. En 

arbetsgivares närvaro på Facebook bidrar därmed till en typ av internaliserat Panoptikon, där 

vetskapen om att arbetsgivaren kan se det man skriver, gör de anställda lydigare och mer 

eftertänksamma. I detta fall är inte arbetsgivaren särskilt aktiv på Facebook vilket skulle 

kunna innebära att denne inte alltid upptäcker eventuella snedsteg begångna av de anställda. 

Däremot innebär det faktum att denna överhuvudtaget finns på Facebook en typ av 

övervakning. Panoptikon blir här effektivt eftersom att de anställda trots chefens inaktivitet är 

medvetna om att denna skulle kunna se om misstag begås (jämför Foucault 2006: 172, 185, 

201).  

Övervakningen föder motstånd 

Foucault (2006: 268) menar att makt kan föda motstånd. I fallstudien med Företag X skulle 

man kunna se övervakningen som en systematisk metod för att utöva makt. Under 

intervjuerna kunde blandade känslor urskiljas kring att Facebook i vissa fall fungerar som ett 

övervakningssystem. ”Det gör inget att min chef ser vad jag skriver. Chefen vet vem jag är, 

och hur jag är så denne tar det på rätt sätt” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2). Detta innebär 

dock inte att alla chefer på alla företag tar informationen på Facebook på ”rätt sätt”, och har 

den relationen till sina anställda som historien tydligt påvisar. Vidare ligger en viss 

problematik i om det är rätt eller fel av en arbetsgivare att befinna sig på Facebook i 

övervakningssyfte. Flera respondenter motsatte sig kraftigt till fenomenet att bli övervakad 

på Facebook. ”Facebook är privat, och det som läggs upp är privat. De (arbetsgivare och 

företag) har inget där att göra” (Heltidsanställd utan ansvar, ip 3). Men oberoende av vad som 

är rätt eller fel, kvarstår det faktum att arbetsgivarens och företagets närvaro på Facebook 

utgör en övervakande makt. ”Det är ändå privat det man lägger upp, och det är vad man själv 

tycker, sen ska de (arbetsgivare och företag) inte bry sig så mycket om det” (Heltidsanställd 

med ansvar, ip 2). Övervakningen blev i deras ögon det som Foucault (2006: 268) kallade 

maktmissbruk, som i motsats till fogliga anställda snarare genererade anställda i uppror på ett 

forum som tagits ifrån dem: ”Jag tycker att som chef hade jag gett blanka fan i vad folk 

skriver på Facebook. För det har ju inget med deras arbetsinsats att göra” (Timanställd utan 

ansvar, ip 1). Och vidare:  
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”Bara för att man är anställd på ett företag så är man inte en del av hela det företagets image, utan man måste 

komma ihåg att det är någon som tjänar på att jag går in och exempelvis gillar något på Facebook. Då tjänar jag 

ett intresse som inte är mitt intresse. Det är inte jag som tjänar pengar på att de får fler som gillar” 

(Heltidsanställd utan ansvar, ip 3) 

 

Makten som utövas från företagen genom Facebook, eller den simulerade övervakningen, blir 

i vissa fall såpass överdriven och påträngande för den anställde att övervakningen till slut 

förlorar effekt (jämför Mathiesen 1985: 49). Den skapar snarare missnöje och upprördheter: 

”Men då känns det som att man blir någon j*vla h*ra för ett företag. Jag jobbar ju där för att 

tjäna pengar när jag jobbar där” (Timanställd utan ansvar, ip 1) Samt: 

 

”Fast jag tycker ändå att Facebook är en privatsak, det ska inte vara så mycket jobbrelaterat. Att det är så pass 

mycket, att folk blir spionerade på tycker jag är helt fel. Det är ju ändå ens egen sida, man skriver vad man vill 

och det ska man få göra ju” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2) 

 

Det internaliserade Panoptikon, medvetenheten om de osynligt övervakande ögonen genom 

Facebook, blev alltså i vissa sammanhang kontraproduktiv där de genererade missnöje bland 

de anställda som vägrade ställa sig i ett led där Facebook skall påverka ens arbetssituation 

(jämför Foucault 2006: 269). Detta skulle kunna sluta i problem för Företag X om de 

anställda visar missnöje. 

4.3.2 Facebook - ett fängelse för företaget? 

Under intervjuerna belyser respondenterna även en annan sida av övervakningen; att som 

chef finnas på Facebook bland sina anställda på Facebook kan få konsekvenser. ”Jag tror ju 

att skulle jag själv bli en jättehög chef och ha 50-60 anställda under mig skulle jag nog inte 

vilja bli vän med alla. Faktiskt. Då vill man ändå hålla lite mer låg profil på det sättet” 

(Heltidsanställd med ansvar, ip 2). En facebookrelation kollegor emellan kan slå tillbaka, inte 

bara för anställda men även för personen i chefsposition. Foucaults Panoptikon (2006: 201) 

fungerar därmed omvänt. Det blir alltså även en fråga, inte bara om hur arbetsgivare 

övervakar anställda på Facebook, men även hur arbetsgivaren själv blir övervakad av sina 

anställda (Mathiesen 1985: 15). 

 Mathiesen betonar i boken Tittarsamhället (1985: 111) hur samhället, med hjälp 

av medier har utvecklat två parallella kontrollsystem. Ett av system är det panoptiska, där 

många personer blir synliga för ett fåtal personer, som behandlats ovan. Det andra är ett 

system där många har möjlighet att betrakta få. Mathiesen (1985: 32f) menar att detta 
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parallella system utvecklats med hjälp av utvecklingen av olika medier, där några få kunnat 

betraktas av den stora massan. Däremot ges dessa få synliga människor en typ av makt att 

påverka den breda massan. Överförs Mathiesens resonemang till Facebook, att Facebook 

skulle vara en plattform för många att beskåda få, kan man dock se något annat. Den makten 

de få som syns i traditionella medier har blir snarare en form av utsatthet på Facebook. Detta 

därför att det som visas upp på Facebook fortfarande är förhållandevis privat och inte ämnat 

för allmänt bruk. Massan som skådar de få blir en form av paparazzis som tar sig in i privata 

regioner, tar reda på information som inte är menat för alla att veta.  

 

”Även om jag är den som skriver absolut minst så kan jag ändå kolla vad alla andra skriver. Jag är en spanare 

liksom (skratt). Jag har över tusen vänner [...] och där finns säkert tio som skriver hela tiden, som man ser hela 

tiden så dem kollar man ju hela tiden. Man vet exakt vad de skriver och så” (Heltidsanställd med ansvar, ip 2) 

 

De som har makten på Facebook blir alltså även den breda massan, som likt paparazzis 

spanar på och registrerar få personers minsta steg (jämför Mathiesen: 1985: 15). Detta var 

chefen på Företag X medveten om: ”En skriven rad eller ett ord kan ju vara sagt med en 

nyans som inte framkommer [...] så det kan bli mycket missförstånd och skit med det också” 

(Arbetsgivaren, ip 6). Det blir ett omvänt Panoptikon då företag och företagsledare också blir 

övervakade av sina anställda (jämför Foucault 2006: 201).  
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5. Slutdiskussion 

Det har framkommit en omedveten förvirring bland anställda om hur man förhåller sig till det 

faktum att företaget de arbetar på finns på Facebook. Framför allt blir det en kollision mellan 

två olika roller, där en offentlig roll plötsligt måste kombineras med en privat roll. Det blir 

dessutom ytterligare en kollision när två olika scener som kräver olika framträdanden slås 

samman till en ”mellanscen”. Det är även en definitionsfråga om huruvida Facebook är privat 

eller offentlig och hur aktiviteterna på sidan bör betraktas. På just Företag X fanns ett 

ointresse för Facebook och företagets egen roll på forumet behandlades med viss lättja då 

Facebook inte ansågs vara den primära marknadsförningskanalen. Däremot ansåg 

arbetsgivaren att ett snedtramp av en anställd på detta forum kunde betraktas som ett brott 

mot lojalitetsplikten och resultera i ett avsked. Således skapas ett problem, att resonera kring 

Facebook som oseriöst forum men med viss seriös underton, vilket de flesta anställda inte 

uppfattar. Många av arbetstagarna verkade omedvetna om de strikta regler gällande 

Facebook- och internetanvändande som faktiskt fanns på företaget. Detta resulterade ofta i att 

arbetstagare och arbetsgivare resonerade olika vad gällde hur man skulle betrakta aktiviteter 

på sidan. Detta skulle kunna innebära framtida konflikter då ingen tydlig definition finns av 

vad Facebook är. Vitalt för varje företag, som vill bemästra Facebook, är att klargöra för sina 

anställda vilka regler och vilken definition som gäller på Facebook, något som företag verkar 

ha utelämnat. Högst problematiskt är även att ett stort företag som Företag X låter lekmän 

utan utbildning sköta marknadsföringen via Facebook. Detta skulle kunna tolkas som en 

underskattning av Facebooks påverkan och räckvidd vilket med stor sannolikhet kan komma 

att få konsekvenser.   

 Övervakningen som har uppstått genom Facebook är både på gott och ont. Det 

beror helt enkelt vem som frågas. Hur som helst är det svårt att nå någon form av konsensus 

om vad Facebook är, privat eller offentligt, och vad det kan innebära. På samma sätt som 

man blir uppmuntrad till att ”gilla” och ”dela” sitt företags aktiviteter på Facebook är man 

också skyldig att i sitt privata liv agera på ett sätt som inte motsätter företagets image. Genom 

den ökade övervakningen förvandlas individen till ett varumärke, åtminstone en del av 

företagets varumärke. Detta är förvisso inget nytt; arbete med exempelvis organisationskultur 

och storytelling för att skapa ”vi”-känsla och identifiering med det egna företaget är redan 

stort idag. De anställda är viktiga ambassadörer för ett företag och så länge de mår bra gör 

även företaget det, verkar man resonera. Under arbetet med denna uppsats bildades 

uppfattningen att Facebook har tagit detta ett steg längre. Numera behöver man vara sin 
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arbetsroll, exempelvis med kostym och en allvarlig och seriös uppsyn, inte bara på 

arbetsplatsen utan också på fritiden. En rektor i Luleå fick inte lov att vara en skämtsam 

person som gillade gruppen ”Mys efter sex” på sin fritid, då rektorsrollen inte överensstämde 

med detta. Från företagens sida är Facebook i dessa fall en tillgång tack vare överdriven 

aktivitet från individerna vilket avslöjar information om personerna i fråga. Dessa blir således 

lätta byten för arbetsgivare som ger sig ut på jakt på Facebook. Kombinationen privatliv och 

arbetsliv är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa aspekter. Det kan vara positivt 

att kombinera privatliv (Facebook) med arbetsliv (företaget) då kommunikationen från 

mellanregionen skapar ett närmare förhållande mellan anställda och arbetsgivare. Negativ 

effekt kan emellertid uppstå då övervakningsaspekten tar vid. Panoptikon kan bildas när man 

öppnar upp sitt privatliv för arbetskamrater, chef och företag. Ur företagets synvinkel kan 

Facebook utgöra ett effektivt kontrollsystem där ingen och inget förblir osett. Går den privata 

facebooksidan mot en offentlig ”workbooksida” där professionellt agerande förvantas? 

 I efterhand har problematiken blivit klarare kring att företag och deras anställda 

tillsammans figurerar på Facebook. Denna problematik bottnar i att dessa definierar 

situationen på Facebook olika och således agerar på olika sätt. De anställda utan ansvar 

definierade i högre grad situationen på Facebook som privat och frånkopplad från det ansvar 

individen hade till sin arbetsplats. Högre uppsatta arbetstagare och arbetsgivare såg Facebook 

som en offentlig marknadsföringskanal för deras företag, där varje anställd rörde sig med en 

typ av skyldighet, en lojalitetsplikt till sitt företag. Paralleller till övervakningen och 

Panoptikon kan här dras då högre uppsatta i större utsträckning tycker att det är godtagbart 

med en viss övervakning på Facebook, eller snarare att man bör vara införstådd med att allt 

som skrivs på Facebook kan komma att bli offentligt, vilket skall generera lydnad kring att 

inte prata illa om sitt företag på forumet. Anställda utan ansvar tyckte tvärt om; spionage på 

privatlivet är inte acceptabelt! Möjligtvis bottnar detta meningsskiljande i ansvarskänslan för 

företaget. Med mer ansvar för företaget ökar införståddheten i vilka faktorer som påverkar 

företaget positivt likaså negativt. Frågan är om denna kollision i så fall är oundviklig? 

Självklart kan inte alla i en organisation vara medvetna om precis allt som kan hjälpa eller 

stjälpa företagsimagen. Inte heller kan samtliga medarbetare ha vetskap om vad som tolkas 

rätt eller misstolkas av publiken. Alla är inte utbildade kommunikatörer som vet skillnaden 

på god och inte särskilt god PR. En sak är i alla fall säker; utan en diskussion om Facebook 

tillsammans med andra sociala medier kommer med största sannolikhet olyckliga fall 

påträffas igen. 
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 Slutligen blir det allt viktigare att synas och bli övervakad av en bred massa i 

dagens konsumtionssamhälle trots den potentiella skadligheten i det. Ett intressant citat kom 

fram under studien som skapar många tankar i huvudet: ”Måste ett företag som exempelvis 

säljer mat finnas på Facebook? För folk blir ju hungriga och köper mat ändå. Behöver en 

livsmedelskedja verkligen göra reklam för sig så?” (Timanställd utan ansvar, ip 1). 

Synligheten av det lilla företaget i det stora rummet kanske är, oavsett övervakningens eller 

rollkollisionernas potentiella negativa konsekvenser, vital för företagets framtid. 

6. Förslag till vidare forskning 

Då företag i allt större utsträckning tar sig ut på Facebook och andra sociala medier, där 

individer befinner sig och interagerar med varandra dagligen är det av stor vikt att undersöka 

och problematisera detta på en djupare och mer ingående nivå än vad som kunnat göras ovan. 

Hur påverkas individen? Hur påverkas företagen på sikt? Är sociala medier enbart en ny typ 

av övervakningssystem? Hur kommer framtiden, efter att under flera år ha utsatts för sociala 

medier, dess oreglerade miljö, internaliserade panoptikon och kommunikation från en 

mellan-region där integritet endast är ett minne blått, att se ut? Allt detta bör och borde 

problematiseras och undersökas ytterligare, då det är ett reellt och pågående problem i dagens 

samhälle. Fenomenet Sociala Medier och dess påverkan och kraft, både i positiv men även i 

negativ mening bör inte underskattas.  
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Bilaga 1 
 

Presentation av respondenterna 
 
Respondent 1 är i 20års åldern och har arbetat på Företag X i ca fyra år. Respondent 1 är 

timanställd och studerar även vid sidan av. Respondent 1 arbetar framför allt kvällar och 

helger och även om respondent 1 har ett Facebookkonto och är aktiv på detta försöker 

respondent 1 att begränsa sin sammankoppling med Företag X på Facebook genom att inte 

”dela” och ”gilla” saker från Företag X.   

 

Respondent 2 är i 20års åldern och har arbetat på Företag X i ca sju år. Respondent 2 är 

heltidsanställd med ansvarsområden, samt ansvarar för Företag Xs Facebooksida en timme i 

veckan. Respondent 2 är väldigt aktiv på Facebook, både privat och genom Företag X och är 

ofta med och ”delar” och ”gillar” saker Företag X publicerar på sin sida.  

 

Respondent 3 är i 20års åldern och har arbetat på Företag X i ca sex år. Respondent 3 är 

heltidsanställd men utan ansvarsområden. Respondent 3 är aktiv på Facebook, men ser inte 

sig själv som ”jätteaktiv” även om respondent 3 ibland är med och ”gillar” och ”delar” 

erbjudanden på Företag X.  

 

Respondent 4 är i 20års åldern och har arbetat på Företag X i ca åtta år. Respondent 4 är 

heltidsanställd med ansvarsområden. Respondent 4 är dessutom ansvarig för Företag Xs 

Facebooksida tillsammans med respondent 2. Respondent 4 anser inte sig själv som aktiv på 

Facebook men är med och ”delar” och ”gillar” erbjudanden från Företag X.  

 

Respondent 5 är i 50års åldern och nyfrälst Facebookanvändare. Respondent 5 har arbetat på 

Företag X i ca 25 år. Respondent 5 är heltidsanställd med ansvarsområden. Respondent 5 har 

ganska nyligen skaffat Facebook och är aktiv i privata ärenden på sidan men ”gillar” och 

”delar” ingenting från Företag Xs sida då respondent 5 anser att det är tillräckligt många som 

gör det ändå.  

 

Respondent 6 är i 40års åldern och chef på Företag X. Respondent 6 var i början ovillig till 

Företag Xs närvaro på Facebook, men lät sig övertalas. I samband med det skaffade 

respondent 6 ett eget Facebookkonto men är inte aktiv på detta.  
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Bilaga 2 

Begreppsförklaringar 

 

 Att ”gilla” något på Facebook innebär att man klickar på en länk på en viss sida eller 

ett visst inlägg. Detta görs därför att man håller med i något någon skrivit, eller för att 

visa uppskattning till något. Detta syns sedan, dels på den egna facebooksidan, där 

andra kan se vad just den personen ”gillar” och det syns även på sidan eller länken 

som ”gillats”.  

 

 Att ”dela” något innebär att man sprider något vidare som någon annan publicerat på 

Facebook. Detta syns då i form av att aktiviteten, bilden eller videon dyker upp på 

den egna facebooksida.  

 

 Att ”kommentera” något innebär att man lämnar en kommentar till något som någon 

annan har skrivit eller publicerat. Detta syns då på den egna sida och andra kan då ta 

del av och läsa kommentaren, samt det som kommenterats på.  

 

 Varje facebookanvändare har en egen ”sida” som denne förfogar över. På den egna 

sidan syns all facebookaktivitet, samt bilder personen laddat upp alternativt blivit 

”taggad” i. När någon taggar en annan person på en bild innebär det att bilden får en 

direktlänk och hamnar på den ”taggade” personens sida. Varje individ kan själv 

bestämma hur öppen eller stängd facebooksida denne vill ha. Detta innebär en 

möjlighet för varje individ att själv avgöra hur många eller få som får tillgång till 

informationen som finns på den egna sidan.  

 

 En ”vänskapsrelation” med någon på Facebook innebär att denna nya ”vän” tillåts ta 

del av aktiviteter och bilder, samt tillåts att kommentera det personen lägger upp.  

 

(Källa: www.facebook.se) 
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Bilaga 3 

 

Varje intervju inleddes med relativt öppna frågor. Vid behov kompletterades dessa med 

vidare frågor för att utvidga eller utveckla samtalet. 

Intervjumanus för de anställda 

Vad är Facebook för dig? 

- Privat eller offentligt? 

- Kan du lista fem användningsområden? 

- Är det viktigt för dig att din facebooksida är privat? 

 

Berätta om din ”facebookrelation till ditt arbete, det vill säga kollegor, chefer och ”sidor”! 

- Vilka fördelar och nackdelar finns med en sådan relation? 

 

Vad är dina tankar kring de som fått ta konsekvenser i arbetslivet på grund av Facebook? 

- Är det något du funderar över när du använder Facebook? 

- Tror du att du själv eller andra blivit ”spionerad på” på Facebook? 

 

Berätta om attityden till Facebook på din arbetsplats.  

- Finns det oskrivna regler kring facebookanvändandet? 

- Får ni restriktioner/uppmuntras ni kring ert användande av sidan? 

- Interagerar du med kollegor/chefer via Facebook? 

 

Berätta om Företag X på Facebook. 

- Är du själv med och ”delar” och ”gillar” saker Företag X publicerar på sin sida? 

Varför gör du det/Varför gör du det inte? 

- Finns någon typ av ersättning för sådana aktiviteter? 

 

Berätta om sina tankar kring att ditt arbete har en inblick i ditt privatliv.  
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Intervjumanus för arbetsgivaren 

Vad är Facebook för dig? 

- Är det ett privat eller professionellt nätverk? Eller bägge delar? 

- Kan du lista fem användningsområden på Facebook? 

- Är du själv aktiv för Företag Xs facebooksida? 

- Är det viktigt att din facebooksida är privat? 

 

Berätta om Företag X på Facebook. 

- Varför är det viktigt att finnas på Facebook? 

- Vilka är skillnaderna mellan sociala medier och traditionella medier ur ett 

marknadsföringssyfte? 

- Vilka skillnader ser du mellan er vanliga hemsida och er facebooksida? 

- Hur integrerar ni de anställda i ert användande av Facebook? 

- Ser ni några risker med att använda Facebook som en marknadsföringskanal? Vilka är 

fördelarna? 

- Får de anställda ersättning för att marknadsföra er på Facebook?  

- Er Facebooksida är relativ personlig. Är det ett strategiskt val? Berätta om era tankar 

angående ert tillvägagångssätt vad gäller er facebooksida.  

- Har ni några direktiv för ”Företag X på Facebook?” 

 

Berätta om din personliga facebookrelation till din arbetsplats, exempelvis dina kollegor, 

chefer och ”sidor”. 

- Vilka fördelar och nackdelar finns med sådana relationer? 

 

Vad är dina tankar kring de som fått ta konsekvenser i sitt arbetsliv på grund av aktiviteter på 

Facebook? 

- Vad tycker du om att man kollar upp anställda/arbetssökande på Facebook? 

- Ponera att en anställd skriver något negativt om Företag X på Facebook. Hur hade ni 

reagerat, och varför? 

 

Berätta om era policys/attityder kring sociala medier här på Företag X. 

- För ni samtal med de anställda kring detta? 

- Kontrolleras/följs det upp om de håller sig till föreskrifterna? 
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Vad är dina tankar om framtiden vad gäller sociala medier? 

- Hur tror du att företag på internet ser ut som några år? 

- Vad är dina tankar kring sociala medier som en marknadsföringskanal? 

- Vad blir ert nästa steg? 

 


