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Sammanfattning  
Digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet. Det är idag möjligt för chefer att 

arbeta var som helst, när som helst. Vilka konsekvenser detta bidrar med är ännu ostuderat. 

Det var därför relevant att intervjua chefer från olika branscher och på så vis ta reda på hur de 

använder sig av Facebook i arbetslivet. Detta för att se i vilken utsträckning Facebook bidrar 

till den ökade tillgängligheten. Det blev tydligt i intervjuerna att chefer idag använder sig av 

Facebook på olika sätt i jobbsammanhang. Vissa använder det för att marknadsföra sitt 

företag, andra för internkommunikation eller vid rekrytering. Det finns även de som bygger 

relationer med sina anställda på Facebook, och de som helt väljer att ta avstånd från det. 

Facebook är ett multifunktionellt verktyg som kan vara användbart för chefer i arbetslivet. 

Studiens resultat visar att Facebook blivit ännu en kommunikationskanal för chefer som 

ytterligare bidrar till deras ökade tillgänglighet. Viktigt är dock att poängtera att Facebook 

inte ensam ligger till grund för detta, snarare digitaliseringen och mobiltelefonen. Uppsatsen, 

med titeln ”Att vara chef i en Facebookvärld: En kvalitativ undersökning på chefers 

användning av Facebook i jobbsammanhang och i vilken utsträckning de idag är tillgängliga 

för arbete”, är författad av Sandra Eriksson och Hannah Lindell vid Lunds universitet.  
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1. Introduktion 
 

The French have found a way to free workers from the tyranny of octopus-like 
bosses and co-workers who send their tentacles through space and into your 
bedroom or your porch. As of New Year’s Day, they are protected by a new law 
establishing workers “right to disconnect”.  

- Sohaila Abdulali (2017)  
 

Ovannämnda citat grundar sig delvis i att digitaliseringen ändrat de förutsättningar som finns 

i samhället. Det är idag enklare att ta med sig jobbet hem. Frankrike har därför infört en lag 

för att säkerställa att arbetstagare är lediga på sin fritid. Detta lyfter fram de problem som 

medföljer digitaliseringen och som därför måste belysas. 

Det finns idag många olika sociala medier, varav de flesta har olika syften. Facebook 

är en av de plattformar som används mest av svenskar och där fokus är på den interpersonella 

kommunikationen (Olsson 2017:9ff). Facebook grundades år 2004 och målet är enligt 

hemsidan att skapa en gemenskap och göra det möjligt för människor att kommunicera med 

varandra (Facebook 2018). Inledningsvis togs plattformen fram för att tillåta dess användare 

att uppdatera sin profil med text. Detta har sedan utvecklats till att även inkludera ljud och 

bild (Ellison & Boyd 2013). Sociala interaktioner på Facebook liknar inte de interaktioner 

som annars förs ansikte mot ansikte. Delvis på grund av geografiska avstånd, men även 

eftersom vi kan föra konversationer med människor från olika kontexter. Sociala medier 

möjliggör för en form av medierad social interaktion (Andersson 2017:20ff). 

Internet är ett bra exempel på hur ny teknologi kan utvecklas för ett särskilt ändamål 

och som därefter har domesticerats av sina användare. Det innebär att internet anpassats 

utifrån de behov användaren har av det i sitt dagliga liv (jfr Weibull & Wadbring 2014: 84ff). 

Även Facebook är ett bra exempel på när någonting har domesticerats. Från en enkel 

plattform att dela information och hålla kontakten med vänner, till ett komplext verktyg där 

vi kan marknadsföra våra företag, boka bord på restauranger och hålla oss uppdaterade på 

vad som händer i världen. Många har utvecklat en vana att kolla Facebook dagligen vilket 

indikerar att  plattformen är domesticerad i våra dagliga liv (Sujon, Viney & Toker-Turnalar 

2018).  

Givetvis skiljer sig Facebookanvändning åt och speciellt generationer emellan. Idag 

talas det om två olika generationer: Generation X som är födda mellan 1960-1980 och 

Generation Y som är födda mellan 1980-2000 (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; 

Civelek et al 2017). Generation Y har växt upp med teknologi och går därför under namnet 
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digital natives, medan Generation X har fått lära sig i en senare ålder och därför kan 

benämnas som digital immigrants (Kirk et al 2015). Vissa påstår att den yngre generationen 

har kommit att bli mer beroende av teknologin i sitt vardagliga liv, både när det gäller 

jobbrelaterade och privata ärenden (Metallo & Agrifoglio 2015; Colbert, Yee & George 

2016). Att det råder skillnader i användning har Facebook uppmärksammat och plattformen 

tillhandahåller därför många olika möjligheter för sina användare. Facebook kan användas på 

olika sätt av olika användare (jfr begreppet affordance i Treem & Leonardi 2013; McCosker 

2017). 

Facebook möjliggör för en snabb och enkel kommunikation. Tidigare var det vanligt 

att människor enbart hade bekanta på Facebook men det har nu blivit allt vanligare att  även 

arbetsgivare och arbetstagare blir vänner där (Del Bosque 2013; Frampton & Child 2013). 

Med det följer att arbetsgivare i större utsträckning kan hålla koll på vad anställda gör på sin 

fritid (McDonald & Thompson 2016; Treem & Leonardi 2013; Del Bosque 2013; Frampton 

& Child 2013). Många har därför idag börjat använda olika sekretessinställningar för att 

kunna dölja ett visst innehåll för exempelvis chefen (Del Bosque 2013). Men det kan även 

bidra till bättre relationer på arbetsplatsen (Frampton & Child 2013).    

Även Baym menar att sociala medier är ett bra verktyg för att upprätthålla kontakter. 

Det finns vissa fördelar med kommunikation som sker ansikte mot ansikte men hon menar att 

digital kommunikation kan vara ett likvärdigt alternativ (2010:50ff). Till skillnad från Baym 

menar Turkle att kommunikation ansikte till ansikte är att föredrar därför att det ger upphov 

till nya idéer och tankar som utbyts. I motsats till interaktioner som sker på nätet som är ett 

utbyte av information som endast kräver ja eller nej svar (2015:265).  

Jobbrelaterad kommunikation förs i allt större utsträckning online. Det finns de som 

anser att sociala medier kan vara ett företags huvudsakliga kommunikationsplattform 

(Gartner Research i Del Bosque 2013). Detta för att det är ett snabbt och smidigt sätt att både 

sprida information och få respons (Del Bosque 2013; McCosker 2017). Arbetsgivare kan idag 

även införa policys rörande hur anställda får bete sig på sociala medier både på och utanför 

arbetstid (Lam 2016; Smith & Kidder 2010).  

Det är även vanligt att arbetsgivare idag använder Facebook som ett 

rekryteringsverktyg. Med det menas att arbetsgivare letar upp potentiella arbetstagare och 

baserar sitt beslut huruvida personen kommer att passa i organisationen eller inte utifrån vad 

som återfinns på individens privata Facebookkonto. Fördelen med att göra det kan enligt 

arbetsgivare vara att de får en helhetsbild av kandidaten och tillgång till information de 

annars inte hade fått ta del av. Studier har genomförts på ämnet för att belysa dess för- och 
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nackdelar (Blount et al. 2016; Lam 2016; McDonald & Thompson 2016). Det framkommer 

även att konsekvenser med detta kan vara att gränsen mellan vad som är privat- och vad som 

är arbetsliv allt mer suddas ut (Lam 2016; McDonald & Thompson 2016; Del Bosque 2013).  

Digitaliseringen möjliggör som nämnt för flera kommunikationsvägar. Det går 

numera att logga in på mejlen hemifrån och vissa har en arbetstelefon som de tar med sig 

hem. Ny teknologi möjliggör för en ökad flexibilitet, produktivitet samt för ökade möjligheter 

till sociala interaktioner. Eftersom människor idag kan göra allt detta både under och efter 

arbetstider förändras tillgängligheten. Användning av sociala medier kan anses vara 

avkopplande och höra till fritiden, men om även arbetet finns där blir gränsen mellan arbete 

och fritid svår att urskilja (Ragsdale & Hoover 2013). Studier har även visat att den ökade 

tillgängligheten som sociala medier bidrar med i arbetslivet kan ha negativa hälsoeffekter, 

psykiskt samt fysisk (Dettmers 2017). En relevant fråga blir då: var går gränsen mellan 

privat- och arbetsliv? Och när är vi egentligen lediga?  

1.1 Problemformulering  
Eftersom digitaliseringen tillåter oss att i större utsträckning arbeta när, var och hur vi vill har 

det blivit allt svårare att urskilja när det är arbetstid och när det är fritid. Många har idag svårt 

för att vara lediga eftersom jobbet snabbt och smidigt kan skötas i mobiltelefonen. Vi kan se 

att Facebook möjliggör för ytterligare en kontaktväg som kan bidra till ökad tillgänglighet. 

Om du är på Facebook av privata skäl kan du likväl snabbt svara på ett jobbrelaterat 

meddelande där. Det finns fördelar med att upprätthålla jobbrelationer på Facebook då det 

kan bidra till en ökad känsla av gemenskap. Det kan i sin tur leda till positiva resultat för 

verksamheten. Det kan dock få negativa effekter då sociala världar blandas och hierarkier på 

arbetsplatsen utmanas. Att de olika kontexterna smälter samman blir således tydligt. I tidigare 

studier har anställdas perspektiv på den ökade tillgängligheten, och “kravet” på att blanda 

privat- och arbetsliv studerats. Vi kan däremot se att chefers perspektiv ännu är ostuderat. Det 

är därför intressant att studera vilka konsekvenser Facebookanvändning i arbetslivet har för 

chefer. Detta för att skapa en förståelse för om och hur chefers tillgänglighet ökar genom 

Facebook.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Digitaliseringen har som nämnt bidragit till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Vi 

kan idag arbeta var som helst, när som helst, och många är därför alltid tillgängliga. Med 
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tillgänglighet menas här att teknologin tillåter oss att vara uppkopplade hela tiden och därför 

finns det en möjlighet att besvara exempelvis mejl på en gång, oavsett tid och rum. Att 

Facebook kommit att bli ett multifunktionellt verktyg som även går att använda i arbetslivet 

har tidigare studerats utifrån ett arbetstagarperspektiv. Den här studien syftar därför till att 

lyfta fram ett chefsperspektiv. Det är av intresse att undersöka i vilken utsträckning de 

implementerat Facebook i arbetslivet när det kommer till såväl extern som intern 

kommunikation, rekrytering och relationsbyggande. Detta för att få en förståelse för vilka 

konsekvenser chefer upplever medföljer Facebook och den ökade tillgängligheten. 

 

Studien kommer att ta avstamp i följande frågeställningar:  

1. Vilket perspektiv har chefer på deras egna användning av Facebook i arbetslivet? 
Vi vill se när och hur chefer använder sig av Facebook i jobbrelaterade sammanhang. Detta för att få en 
förståelse för hur Facebook kan fungera som ett multifunktionellt verktyg. Samt för att kunna bilda en 
uppfattning om vilka konsekvenser som medföljer.  

 
2. Hur tillgängliga är chefer för jobb på sin fritid?  

Med den här frågeställningen vill vi undersöka vilka konsekvenser som medföljer när Facebook 
används i jobbsammanhang. Är det positivt eller negativt utifrån chefers perspektiv att kunna arbeta 
även på sin fritid?  

 
3. Hur ställer sig chefer till att vara vän med anställda på Facebook?  

Det är idag vanligt att chefer och medarbetare blir vänner på Facebook. Vi vill därför undersöka 
chefers perspektiv på detta och se i vilken utsträckning de är beredda att blanda privatliv och arbetsliv.  

 
4. Var går gränsen mellan arbete och fritid?  

Då det är möjligt att blanda arbete och fritid på Facebook vill vi undersöka huruvida chefer upplever 
det möjligt att vid behov skilja dem åt. Detta för att se vilka konsekvenser uppluckring av gränser 
bidrar till och om chefer idag upplever det som problematiskt.  

2. Teori och centrala begrepp 

 
I följande avsnitt kommer de teorier och centrala begrepp som vi valt ut för den här studien att 
introduceras. Bland annat beskriver vi här relevansen av organisationskultur, de olika roller 
människor spelar i olika sammanhang, hur kontexter kolliderar och konsekvenserna av det, samt hur 
gränsen mellan arbete och fritid allt mer suddas ut. I analysen kommer sedan empirin att förstås 
utifrån dessa teorier och begrepp.  

 
För att kunna undersöka chefers perspektiv på deras Facebookanvändning i arbetslivet är det 

viktigt att bygga en förståelse för den organisationskultur som råder i deras verksamheter. 

Arbetsklimatet bygger på gemensamma normer och värderingar (Schein 2010:18) och det är 

viktigt att fokus ligger på att bygga upp en bra organisationskultur (Alvesson 2013:74; 

Flamholtz & Randle 2011:20; Deal & Kennedy 1982). Organisationskulturen är även 

beroende av alla anställda då det är de som tillsammans bygger och upprätthåller den (Salzer 
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1994:13ff). Det är idag även vanligt att kollegor är väldigt bra vänner. Detta har visat sig 

bidra till ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen (Treiber & Davis 2012:1f). Det klimat som 

skapas sätter även standarden för vad som förväntas av anställda. Det är därför relevant att i 

den här studien undersöka vilka normer som råder i respondenternas verksamheter. Detta för 

att tydligare få en inblick i huruvida organisationskulturen bidrar till när och hur Facebook 

appliceras och tillåts i en arbetskontext. Men även för att se hur Facebook kan bidra till 

organisationskulturen.  

Facebook möjliggör för fler sociala interaktioner (Andersson 2017:24). Det är idag 

möjligt att på Facebook tillåta kollegor att ta del av ens privatliv. Konsekvensen blir att 

gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut eftersom två olika kontexter blandas. Då 

människor antas spela olika roller i olika sammanhang (Goffman 2014: 26f, 33ff) är det 

relevant att i den här studien se huruvida de krockar eller ej när olika kontexter blandas. 

Genom impression management försöker människor att återta kontrollen över de intryck de 

ger (Goffman 1959:203ff). Davis & Jurgenson (2014) skriver om de avsiktliga och 

oavsiktliga kollisioner som kan förekomma i sociala medier. De beskriver att en kontext 

kollaps uppstår när människor och information från en kontext flyter in i en annan. I den här 

studien blir det relevant att undersöka vilka konsekvenser en kontext kollaps bidrar med.  

Goffmans rollteori togs fram före uppkomsten av sociala medier men är trots det 

aktuell även idag. Eftersom det är möjligt för olika kontexter att blandas på Facebook bidrar 

det till en ökad svårighet att urskilja när vilken roll ska spelas och det kan på så vis uppstå en 

kontext kollaps. Det är även möjligt att en sådan kollaps sker när information vi delat med 

oss av i en kontext, dyker upp i en annan (Boyd 2002:33). Eftersom den här studien ämnar 

undersöka vilket perspektiv chefer har på att blanda arbete och fritid på Facebook är det 

relevant att undersöka när det blir problematiskt med en kontext kollaps. Det är även relevant 

att se när de roller vi spelar i ett sammanhang kan påverka vårt liv i ett helt annat 

sammanhang, exempelvis vid rekrytering.  

Då det idag är möjligt att med teknologins hjälp arbeta var, när och hur vi vill 

medföljer en frihet. Eftersom det går att arbeta på platser som förr ansågs “jobbfria” ökar 

flexibiliteten. Detta benämns som den nya moderna arbetsplatsen och leder till vad Gregg 

talar om som presence bleed. Det kan översättas till att gränsen mellan privat- och arbetsliv 

blir allt svårare att urskilja. Presence bleed är resultatet av att arbetet idag aldrig tar slut och 

att arbetsverksamma personer måste vara tillgängliga för arbete även på sin fritid (2011:1f). 

Eftersom många idag konstant håller sig uppdaterade på arbetsfronten online utvecklas en 

intim relation till jobbet. Det är därför även mycket svårare att stundvis lägga ifrån sig 
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mobilen och vara ledig (Gregg 2011:169). I den här studien är det av intresse att studera 

vilket perspektiv chefer har på sin tillgänglighet. Det är även relevant att se vilken påverkan 

Facebookanvändning i jobbrelaterade sammanhang upplevs ha på deras privatliv. Därför blir 

det relevant att utgå ifrån Greggs teori och på så vis se i vilken utsträckning presence bleed 

faktiskt sker.  

Att digitaliseringen ändrar förutsättningarna för hur vi lever och arbetar är tydligt. Det 

finns dock tendenser att den tid vi antas spara genom ny och snabbare teknologi inte används 

till att vara ledig. Tidspress är ett fenomen som Wajcman beskriver handlar om att människor 

känner att tiden inte längre räcker till. Hon betonar att det finns olika bidragande faktorer att 

ta hänsyn till, exempelvis bransch, roll i företaget och social status (2015:1,74ff, 93). 

Eftersom många idag upplever att tiden inte räcker till känner de sig tvingade att hela tiden 

utöka sin medieanvändning. Att undersöka hur chefer upplever att Facebook bidrar till ökad 

tidspress och en känsla av att alltid behöva vara tillgänglig är för den här studien relevant. Är 

det så att genom Facebook blir det möjligt att företagets armar även sträcker sig in i hemmet 

och bidrar det i så fall till tidspress?  

3. Metod 

Uppsatsens mål är att besvara frågor rörande Facebookanvändning i arbetsrelaterade 

sammanhang ur olika chefers perspektiv. För att kunna ta del av deras personliga erfarenheter 

och synpunkter väljer vi att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Det är en metod som 

lämpar sig väl för att undersöka vad personer tycker och tänker (Alvehus 2014:80). För att 

inte begränsa respondenternas svar vill vi genomföra semistrukturerade intervjuer. På så vis 

kan vi skapa ett samtal med möjlighet till fördjupning. Trots detta är det viktigt för 

intervjuernas relevans att det finns en intervjuguide med vissa utvalda teman som kan följas. 

Samtidig tillåter intervjuguiden att intervjuerna leder in på olika relevanta diskussioner som 

kan dyka upp under intervjuns förlopp och bidrar på så vis till en öppen samtalsmiljö (jfr 

Ryen 2004:11f). Intervjuguiden innehöll totalt nio teman som valdes utifrån områden som 

intresserade oss samt utifrån tidigare forskning på ämnet (Bilaga 1).  

Vi beslutade att genomföra åtta intervjuer med chefer från olika verksamheter. För att 

nå ut till dem valdes ett snöbollsurval (Alvehus 2014:68) där förfrågningar sändes ut i hopp 

om att uppnå kontakt med chefer utifrån två krav: respondenterna måste vara chefer 

verksamma i Sverige, då studien tog sin utgångspunkt här, och de måste ha ett 

Facebookkonto. Eftersom den här studien tog sin utgångspunkt i chefers perspektiv på 
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Facebookanvändning i jobbrelaterade sammanhang var det nämligen endast relevant att 

tillfråga chefer som hade ett Facebookkonto.  

Före intervjuer genomförs bör etiska aspekter tas under beaktning. Det handlar delvis 

om godkännande och förtydligande om studiens syfte. Respondenterna bör även informeras 

om konfidentialitet (Kvale & Brinkmann 2009:84ff). Inför intervjuerna informerades 

respondenterna om intervjuns syfte och relevansen av deras medverkan. Inspelning 

godkändes och det uppgavs att de när som helst kunde avbryta om det inte kändes bra då det 

var helt frivilligt för dem att delta. Respondenterna erbjöds möjligheten att godkänna 

transkriberingen innan analysen påbörjades, vilket alla svarade nej till. För den här studien 

var det inte heller relevant att uppge respondenternas namn och vi har därför beslutat att hålla 

dem anonyma. Det visade sig även vara till studiens fördel då det var lättare att få 

respondenter att vilja delta när de visste om att de var anonyma.  

Sex intervjuer skedde ansikte mot ansikte och två genomfördes över Skype på grund 

av geografiska avstånd. Alla åtta intervjuerna spelades in via mobiltelefon efter godkännande, 

detta för att kunna fokusera på respondenten utan att behöva anteckna samtidigt (Ryen 

2004:56). Vid transkribering valde vi att exkludera intonationer och andra ljud då det saknade 

relevans. Intervjumaterialet skrevs inte i första hand om till skriftspråk. Däremot de citat som 

valdes ut till analysen blev senare varsamt omskrivna (Alvehus 2014:85). Intervjuerna och 

transkriberingen pågick parallellt under en veckas tid.  

Respondenterna har som nämnts givits fiktiva namn men deras faktiska ålder 

presenteras då det finns viss relevans i att uppmärksamma det senare i analysen. Det 

presenteras även här en indikation på vilken bransch de är chefer inom, men även detta har i 

viss mån modifierats. De respondenter som arbetar inom offentlig sektor står i den vänstra 

kolumnen och de som arbetar på privatägda företag står i den högra kolumnen. Inom parentes 

uppges ungefärligt antal anställda som de är chef över.   

 

1. Malin, 56 år, växelansvarig (11)   5. Joanna, 24 år, butiksägare (10) 

2. Mikaela, 54 år, rektor (21)   6. Johannes, 30 år, restaurangägare (110) 

3. Edith, 50 år, koordinator (35)  7. Karl, 36 år, eventchef (90) 

4. Monica, 48 år, ambulanschef (40)  8. Norbit, 23 år, biografchef (15)  

 

Analysen följde därefter en kronologisk process där arbetet delades upp och lästes igenom. 

Trots att intervjuerna var semistrukturerade och hade tillåtit ett öppet samtalsklimat var det 

lätt att urskilja fyra teman, alla kopplade till arbetslivet: Facebookanvändning, 
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relationsbyggande, rekrytering och tillgänglighet. Utifrån dessa teman analyserades 

transkriberingarna, ett arbete som i en första fas gjordes enskilt av oss båda. Därefter 

diskuterade och jämförde vi var de fyra utvalda teman återfanns, vilket sedan ledde till 

tolkningsmöjligheter. Att arbetet först skedde enskilt och därefter gemensamt höjer 

uppsatsens validitet då det bidrar till att arbetet har setts utifrån olika perspektiv (Alvehus 

2014:122ff). 

3.1 Metodologisk reflektion  
Vanligt förekommande kritik mot intervjumetoden är att den informationen som ges i 

intervjun skapas vid själva intervjutillfället. Informationen kan vidare tolkas och analyseras 

på ett sätt som är färgat av den som analyserar (Ryen 2004:14ff). Kritiken mot 

intervjumetoden har tagits under beaktning i samband med valet av metod inför studien. För 

att studien skulle genomföras på bästa sätt arbetade vi kontinuerligt med hantverksvaliditeten. 

Det innebär att vi gick igenom empiri och analys metodiskt med utgångspunkt att se det från 

olika vinklar (Alvehus 2014: 123). Vidare sattes det även stort värde på transparens med 

hänsyn till hur studien genomfördes och analysmetod för att undvika den kritik som riktats 

mot intervjumetoden. Vi reflekterade även kring huruvida det är möjligt att få ärliga svar från 

chefer. Det kan nämligen förekomma att chefer gärna framställer saker i bättre dager. Det 

beslutades därför att anonymisera respondenterna för att på så vis möjliggöra för öppna 

samtal och förhoppningsvis undvika behovet av att försköna någonting.   

4. Analys  
 

Följande avsnitt kommer att mer ingående analysera de fyra teman som blivit synliga genom analys 
av tidigare forskning och i relation till empiri. De fyra teman som analysen kommer att ta sin 
utgångspunkt i är: Facebookanvändning; Rekrytering; Relationer; samt Tillgänglighet.  

 

4.1 Sociala medier eller Jobbmedier?  
 

I det här avsnittet kommer vi att analysera hur de tillfrågade cheferna använder sig av Facebook i 
jobbsammanhang. Vi har kunnat urskilja att Facebook är ett multifunktionellt verktyg som därför går 
att använda på flera olika sätt.  
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4.1.1 Marknadsföring 

Eftersom Facebook är ett multifunktionellt verktyg är det idag möjligt att inte enbart hålla 

kontakten med bekanta, utan att även marknadsföra sitt företag där. Det framkommer i 

intervjuerna att vissa chefer väljer att nå ut till sitt klientel via Facebook. Exempelvis Joannas 

företag, där har de skapat en egen företagsprofil på Facebook som kommit att bli deras 

primära marknadsföringskanal. Det förekommer även att hon ibland köper annonser på 

Facebook för att kunna nå ut till en bredare skara människor. Hon uttrycker det själv på 

följande vis:   

 
Eftersom verksamheten har en Facebooksida så försöker jag lägga upp innehåll där 
minst en gång i veckan. Det känns dock inte som att folk scrollar lika mycket på 
Facebook längre. Men någonstans ploppar det ändå upp, så det sätter sig ändå i 
människans subconscious. Så jag försöker ändå sprida innehåll på Facebook.  

- Joanna, butiksägare 
 

Även Norbit använder sig av Facebook för att nå ut externt. Detta då han anser att alla idag 

finns på Facebook och det är därför möjligt att nå fler där än vad det är på andra forum. Karl 

har till och med anställt en person som är ansvarig för att tillgodose de sociala kanalerna med 

innehåll i marknadsföringssyfte. På Facebook handlar det således för vissa om att sprida 

information om företaget. Syftet är att nå ut externt. Att det är möjligt att marknadsföra sitt 

företag på Facebook idag visar att plattformen är mångsidig (jfr Treem & Leonardi 2013).  

 Det framkommer även i intervjuerna att vissa utav cheferna använder sina privata 

Facebookprofiler för att sprida arbetsrelaterad information. Exempelvis kan de dela annonser 

som rör deras verksamhet. Monica berättar att hon uppmuntrar sina anställda till att dela med 

sig av information om aktuella lediga jobb för att på så vis nå ut till fler: “Om jag har någon 

annons ute kan jag dela det på Facebook. Eller om någon kollega har en annons ute så kan jag 

se den och tipsa en vän, och så vidare”. När ett verktyg som oftast används privat blandas 

med arbete uppstår en kontext kollaps då arbete och fritid vanligtvis inte hör ihop (jfr Davis 

& Jurgenson 2014). Facebook bidrar till att marknadsföring numera tar plats på otraditionella 

kanaler och därför integreras mer i en social kontext.  

4.1.2 Internkommunikation  

Joanna, Johannes, Karl och Norbit använder sig mycket av Facebook och Messenger för den 

interna kommunikationen. Detta då de anser att Facebook är ett snabbt och smidigt verktyg 

för att nå ut till personal. Joanna berättar att hon kommunicerar med sin personal dagligen: 
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“Messenger har blivit det nya, det är effektivt, det är enkelt”. Vidare uttrycker hon att 

Messenger idag har ersatt SMS, enligt henne. Detta menar även Norbit:  

 
På Facebook kan du få tag i alla, alltid. Jag känner att det ringer mer och mer på 
Facebook, och mindre samtal på vanliga telefonen. Alla är där, så mer och mer 
kommunikation flyttas dit nu. 

- Norbit, biografchef 
 

Citatet illustrerar att Facebook kan fungera som ytterligare ett verktyg vid jobbrelaterad 

kommunikation. Det blir tydligt att olika kontexter idag kan mötas på Facebook. Det är 

möjligt att på Messenger både föra privat, såväl som professionell kommunikation. Norbit 

lyfter även fram de för- och nackdelar han kan se med Messenger som verktyg för 

arbetsrelaterad kommunikation:  

 
Det är skitsmidigt. Det är det absolut bästa verktyget om du vill ha snabba svar och 
om någonting är akut. Men det blir också jobbigt att man bokar saker med varandra 
hit och dit i samma chatt som det kommer frågor hur personen mår och vad den ska 
göra ikväll, och det ena med det tredje. Där är gråzonen mellan jobb- och privatliv, 
den blir jobbig. 

- Norbit, biografchef 
 

Han påpekar att saker lätt kan försvinna på Messenger där många olika samtal ska dela 

utrymme. Det är även fler respondenter som är inne på detta och menar att det är svårt att 

skilja mellan jobb- och privatliv. Trots detta står Joanna fast vid att hon anser Messenger vara 

den främsta och bästa kommunikationskanalen. Hon menar att många idag är så vana vid 

Messenger att det blir den naturligaste kommunikationsvägen mellan chefer och medarbetare. 

Joanna och hennes anställda tillhör Generation Y och är digital natives (jfr Kirk et al 2015) 

vilket troligtvis ligger till grund för att hon ser Facebook och Messenger som en naturlig del i 

verksamheten.  

Eftersom vissa utav cheferna uppmärksammat problemet med att blanda privat- och 

arbetsliv på Messenger har de valt att införa nya kommunikationsplattformar i sin 

verksamhet. Karl menar att det finns fördelar med att föra arbetsrelaterad kommunikation på 

en annan plattform än Facebook: 

  

Det blir ett system som man bara har i jobbet. Så vi som jobbar heltid har lättare att 
separera privatliv från jobb. Och det blir en annan tyngd för personalen. Man kan 
skicka meddelanden med läsbekräftelse. På Messenger är det lätt att saker försvinner 
och vem ska man klandra då? Det vill vi undvika, vilket i större utsträckning går i 
det nya forumet.  

- Karl, eventchef 
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Även Johannes har implementerat en ny kommunikationsplattform i sin verksamhet:  

 
Mitt privatliv och jobb smälter redan ihop lite så det är ganska skönt att separera på 
det så mycket som det går. Så att på Messenger har jag mitt privatliv och om det 
dyker upp någonting på de forumet kan jag välja att inte ta det direkt. Medan om det 
händer något på jobbforumet så berör det mig förmodligen mer direkt och då berör 
det mitt företag och det är någonting viktigare att ta hand om. Så därmed är det skönt 
att ha olika kanaler för olika samtal. 

- Johannes, restaurangägare 
 

Det blir tydligt att användning av Facebook för arbetsrelaterad kommunikation bidrar till att 

gränsen mellan privat- och arbetsliv suddas ut (jfr Gregg 2011:169). Detta medför att 

arbetsgivare idag finner ett större behov av att åtskilja arbete från privatliv. Det görs genom 

att de implementerar nya kommunikationsplattformar.  

4.1.3 Policies  
Digitaliseringen leder till nya kompetenskrav hos chefer. Idag måste de ta ställning till vad 

som är acceptabelt, och vad som inte är det, på Facebook under och efter arbetstid. Det kan 

vara aktuellt att implementera olika policies utifrån bransch och organisationskultur. Detta 

delvis för att säkerställa produktiviteten under arbetstid (jfr Cilliers 2013). Mikaela har 

exempelvis på sin arbetsplats implementerat en mobilpolicy som innebär att anställda inte får 

använda sig av sina mobiltelefoner under arbetstid. Trots detta har hon ibland kommit på 

anställda med att bryta denna policy:  

 
Ibland har jag reagerat när man lägger inlägg och delar och taggar och är aktiv under 
arbetstid, det har jag sett att folk är. Att man sitter på Facebook på lunchen är ok, 
men att man är aktiv när man jobbar, det är inte ok. 

- Mikaela, rektor 
 

Om detta uppmärksammas fler än en gång anser Mikaela att det även bör leda till samtal.  

 Malin har däremot ingen mobilpolicy på sin arbetsplats. Hon tycker inte det är ett 

problem om anställda använder sig av Facebook eller andra sociala medier under arbetstid: 

“Så länge de sköter sitt jobb så ser inte jag det som ett problem att de ibland kollar Facebook 

eller läser tidningen.” Att mobilanvändning förekommer under arbetstid är även Malin 

medveten om:  
 

Nu lärde jag mig ett nytt ord för när man går på toaletten, att två tredjedelar går och 
“fuskbajsar”. Det har till och med gjorts undersökningar på detta. Det handlar om att 
man vill gå och sätta sig ensam ett tag och ha egentid med sin mobil. Och att man 
gör det under arbetstid.  

- Malin, växelansvarig  
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Det kan för arbetstrivseln vara fördelaktigt att inte ha allt för stränga policys rörande 

Facebookanvändning under arbetstid. Att “fuskbajsa” kan minska på den stress många idag 

känner över att inte hinna med allting vad gäller både privat- och arbetsliv (jfr Wajcman 

2015:106, 144).  

 I takt med att nya kompetenskrav ställs på chefer växer även policies fram som rör 

vad anställda får och inte får publicera på sina privata Facebookprofiler. Svårt här blir för 

många chefer att inte gå emot den rådande tryckfriheten och yttrandefriheten. Samtidigt vill 

cheferna inte att det ska talas negativt om deras verksamhet på sociala medier av anställda. 

Det är därför svårt att skapa riktlinjer för hur detta ska hanteras:  

 
Det är ett av de ämnen som man är jätterädd att göra riktlinjer för eftersom det går 
tvärtemot tryckfriheten och yttrandefriheten. Man får aldrig någonsin begränsa 
medarbetare frihet att uttrycka sig i skrift och bild.  Det är en balansgång, för 
samtidig i alla bestämmelser som handlar om anställning och arbetsrätt och så vidare 
där står det att har man tagit en anställning så har man en skyldighet att vara lojal 
mot arbetsgivaren. 

- Edith, koordinator 
 

Trots detta råder det konsensus bland respondenterna att de hade vidtagit åtgärder om de sett 

en anställd publicera någonting negativt om verksamheten. Det behöver inte handla om att 

censurera en anställds innehåll på Facebook, utan snarare att hantera och bibehålla en bra 

arbetsmiljö (jfr Davis & Jurgenson 2014; Schein 2010:18). 

Norbit anser att han inte vill ha en policy där han påverkar vad anställda får och inte 

får göra och säga på sin fritid. Däremot tycker han att det vore bra att implementera en policy 

som rör vad anställda får skriva om sin arbetsplats. Detta för att han anser sig ha rätten att 

påverka vad som sägs av anställda, inte i privata ärenden, men när det gäller verksamheten. 

4.1.4 Konsekvenser  

Trots att respondenterna inte vill påverkas av vad anställda uttrycker för åsikter privat uppger 

de att det tyvärr händer. Det finns en önskan att upprätthålla ett bra arbetsklimat där liknande 

normer och värderingar delas (jfr Schein 2010:18) och då finns det inte utrymme för åsikter 

som inte går i linje med verksamhetens. Joanna förklarar att arbetstagares åsikter givetvis inte 

ska kunna leda till att någon i företaget avskedas: 

 

Det ska de ju heller inte få. För att om personen i fråga gör ett fantastiskt jobb och 
deras politiska åsikt har inget att göra med jobbet. Så varför har de inte rätt att jobba 
här? Det är en svår fråga. 
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- Joanna, butiksägare 
 

Hon lyfter fram att hon kan ta del av det anställda delar på sina privata Facebookkonton. 

Vidare berättar hon att det dessvärre påverkar henne till den grad att det kan få negativa 

konsekvenser för den anställde. Detta är ett resultat av att hon är vän med sina anställda på 

Facebook. När hon låter privat information påverka en arbetskontext utövar hon sin 

maktposition (jfr Davis & Jurgenson 2014). Detta tydliggör problematiken med att olika 

sociala kontexter blandas. Även Karl lyfter fram att det anställda publicerar i en privat 

kontext kan få negativa konsekvenser i en arbetskontext:  

 
Om man lägger upp någonting som till exempel visar att man misskött sitt jobb eller 
att man har gjort någonting som går emot vår värdegrund, exempelvis sexuella 
trakasserier eller någonting i det stuket. Att man har gjort någonting som inte är 
okej. 

- Karl, eventchef 
 

I det scenariot anser Karl att de gjort sina handlingar offentliga och han kan därför tänka sig 

att lyfta fram det i ett jobbsammanhang. Detta för att personen trots allt representerar 

företaget och det som publicerats kan få dåliga konsekvenser för verksamheten. Det här ser vi 

som ett led i Karls kommunikativa ledarskap där han anser att anställda även blir en förlängd 

arm av verksamheten (jfr Eriksen 1998:164). 

 Eftersom det som publiceras i privata sammanhang även kan lyftas fram i arbetslivet 

blir det aktuellt att diskutera sekretessinställningar. Det är idag vanligt att människor 

använder sig av sekretessinställningar (Rainie & Wellman 2014:125) som ett sätt att delvis 

styra vem som får tillgång till ens information, samt de intryck man ger (jfr Goffman 

1959:203ff; Frampton & Child 2013). Flera utav cheferna uppger att de aktivt låst sina 

konton då de anser att obehöriga inte ska få ta del av deras privatliv. Malin uttrycker det som 

att: 

 
Jag är väldigt social och väldigt öppen. Jag pratar gärna om allt och inget, men ändå 
vill jag vara med och veta när det sker. Så att jag känner inte att jag vill ha ett öppet 
Facebookkonto då det skulle innebära att jag inte vet vem som tar del av vad. Det 
vill jag inte. Jag vill styra det själv. 

- Malin, växelansvarig 
 

Att aktivt välja vilka delar av ens profil som får vara synlig eller inte är ett sätt att skydda sin 

profil och samtidigt ta kontroll över vilken information som delas där (jfr Petronio 2002:2ff). 

Johannes lägger fram det på följande vis:  
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Jag tror att det är viktigt att man förstår att allting är offentligt om man inte aktivt 
ändrar det. Så allting jag lägger upp, om jag har en öppen profil kan ju framtida 
arbetsgivare bedöma mig utifrån den. Så man ska nog tänka sig för lite. Men alltså 
på ett sätt tänker jag också att om du har en öppen profil kommunicerar du ju lite 
med en publik redan. Så du kan ju välja att lägga upp saker som en arbetsgivare 
kanske skulle gilla. 

- Johannes, restaurangägare  
 

Det blir tydligt att vi idag måste göra medvetna val på Facebook för att skydda, eller påverka 

de intryck människor får ta del av (jfr Goffman 1959:203ff). Vi kan genom 

sekretessinställningar kontrollera  vem som får ta del av vad. Chefernas uttalanden tolkar vi 

som att det finns ett ökat intresse att göra innehållet på Facebook mer privat. På så vis 

säkerställer de deras publik (jfr Baym & Boyd 2012) och kan i större utsträckning undvika att 

sociala kontexter kollapsar in i varandra.  

4.1.5 Sammanfattande analys 

Det är synligt att Facebook ändrar förutsättningarna på chefernas arbetsplatser, om än på 

olika sätt. Det blev tydligt att respondenterna positionerar sig på olika sätt. En del ställer sig 

väldigt positiva till Facebook på arbetsplatsen och använder sig av det både till extern och 

intern kommunikation. Andra är mer restriktiva i deras användning och anser att Facebook 

inte bör användas i jobbsammanhang. De som använder sig av Facebook för den interna 

kommunikationen beskriver det som negativt att viktig information lätt kan försvinna därför 

att olika kontexter blandas på samma plattform. Detta visar att Facebook möjligtvis inte är ett 

bra arbetsverktyg för att dela viktig information. Vidare kan vi tydligt se att cheferna har 

olika strategier för att hantera Facebook. Vissa ser det som en självklarhet att dela med sig av 

privat information och förväntar sig detsamma av anställda. Andra använder sig exempelvis 

av sekretessinställningar för att säkerställa vilken information som når ut till vem. En strategi 

för att skilja mellan arbete och privatliv.  

Om Facebook används även i arbetet blir det viktigt att reflektera över om det kan 

förändra och påverka arbetsklimatet, samt de normer och värderingar som finns. Det blir 

aktuellt att hålla koll på huruvida Facebookanvändning i arbetslivet kan resultera i att 

skiljelinjen mellan arbete och fritid blir svagare och vilka konsekvenser det bidrar till. 

Facebook som ett multifunktionellt verktyg ställer således nya kompetenskrav på dagens 

chefer. De ska utveckla nya sätt för hur, vad och var de vill dela information både externt och 

internt. Det blir tydligt att respondenterna funderar på dessa nya krav och tar ställning till hur 

de vill använda sig av Facebook i arbetslivet.  
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4.2 Döma boken efter omslaget?  
 

Chefers perspektiv på användning av Facebook som ett verktyg vid rekrytering kommer här att 
analyseras. Detta för att bilda en uppfattning om verktygets styrkor och svagheter.  

 
Idag har allt fler börjat kolla upp kollegor, konkurrenter och potentiella arbetstagare online. 

Vanligt är att vi i större utsträckning vill ta del av andra människors bakgrund (Rainie & 

Wellman 2014:238). Johannes, Joanna, Norbit och Karl anser att det är en självklarhet att 

kolla upp potentiella arbetstagare på Facebook. De använder sig således av Facebook som ett 

rekryteringsverktyg. Johannes menar att han gör en bakgrundskoll på Facebook på de som 

söker jobb. Detta för att ta reda på vilket liv personen lever privat. Joanna uttrycker det på 

följande vis:  

 
Jag tror att man gör det idag. Om någon skickar in ett CV, då kollar jag upp 
personen. Kompletterar CV:t. Absolut blir det lite ytligt att man direkt vill se ‘Vad 
är det här för människa?’, och det kanske ger en helt annan bild. Men Facebook är ju 
väldigt öppet. Man ser vart man kommer ifrån, vad man pluggar, vad man jobbar 
med. Man får ett hum om personen. 

- Joanna, butiksägare 
 

Att skapa sig ett hum om den potentiella arbetstagaren är något som alla fyra är inne på. 

Johannes tillägger att det “i slutändan är hur personen presterar på intervjun som avgör”.  

 Vad som även framkommer är att vissa utav cheferna kan påverkas av en 

Facebookprofil till den grad att de inte tar in en person på intervju. Exempelvis om Norbit ser 

ett rasistiskt uttalande väljer han att inte kalla denna personen till intervju. Där är det hans 

egna värderingar som avgör. Joanna poängterar att det tyvärr ofta är egna fördomar som 

avgör i tveksamma situationer. Det blir tydligt att den privata kontexten krockar med 

arbetskontexten och således påverkar en arbetssökandes utfall (jfr Davis & Jurgenson 2014).  

 Det finns som nämnt både styrkor och svagheter med att kontrollera potentiella 

arbetstagare på Facebook. Bland annat är det idag möjligt att uppge en förskönad bild på 

sociala medier. En bild anpassad för att passa en specifik publik (jfr (Bauman 2007:6). Det 

krävs därför en medvetenhet rörande detta av dagens chefer. Att Facebook inte nödvändigtvis 

ger dem vad de ser som en “sann bild”, snarare är det ytterligare en roll som spelas (jfr 

Goffman 2014: 26f). Däremot finns det forskning som tyder på att människor idag vill 

undvika att spela olika roller online och offline, och försöker därför att vara samma person i 

olika kontexter (Rainie & Wellman 2014:125f, 141; Baym 2010:105ff).  
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 Karl menar att det är fördelaktigt att använda sig av Facebook för att komplettera 

CV:t. Han får ofta in flera ansökningar och då kan en Facebookprofil väga upp och få 

personen att sticka ut ur mängden. Även Johannes säger detta:  

 
Alltså är det ett jättebra CV så kommer personen in på intervju oavsett. Men om 
man tvekar på personen kan man se vilket liv personen lever och om den hade passat 
in hos oss. 

- Johannes, restaurangägare 
 

Din livsstil som du visar upp på Facebook kan idag ligga till grund för huruvida du blir 

anställd eller inte. Det framkommer här enligt oss att det inte längre enbart är dina 

professionella kompetenser som är avgörande, snarare en kombination av det och din sociala 

status och livsstil. Konsekvensen blir att chefer och arbetstagare ställs mot nya utmaningar. 

Rekryteringsprocessen blir allt mer komplex.  

 Norbit presenterar den process han genomgår vid rekrytering när han använder sig av 

Facebook. Inledningsvis gör han en snabbkoll för att se så att personen inte är en “blådåre”, 

vilket Norbit menar är en person som exempelvis delar rasistiska ståndpunkter. Sådana 

personer går bort direkt. Om någon sedan väl blir kallad till intervju kan en andra koll 

genomföras för att få en bättre känsla av personen. Han kan absolut se nackdelar med att 

kolla upp personer på Facebook då det kan finnas saker där som personen idag kanske inte 

längre står för. Trots detta väger fördelarna upp, anser Norbit.  

 Eftersom en arbetssökandes Facebookprofil kan ligga till grund för anställning 

poängterar Joanna att det finns fördelar med att personen även presenterar sig i verkligheten. 

På så vis elimineras de förutfattade meningarna som annars hade påverkat henne på 

Facebook. Johannes säger att “Möts man i verkligheten finns det ju ingen idé på samma sätt 

att tillsätta, bekräfta eller motbevisa några fördomar”. Vi kan se att det finns en medvetenhet 

bland cheferna att de tillsätter egna värderingar och fördomar när de använder sig av 

Facebook som ett rekryteringsverktyg. De är trots detta villiga att fortsätta använda sig av 

mediet vid rekrytering. Vad vi även vill uppmärksamma här är att detta gäller den yngre 

generationens tillfrågade chefer, som alla är verksamma inom den privata sektorn. Det kan 

nämligen vara en bidragande faktor till att de vill komplettera en persons professionella 

kompetenser med livsstil.  

 I motpol till Joanna, Norbit, Johannes och Karl har vi resterande respondenter. Dessa 

var mindre villiga till att använda sig av Facebook som ett rekryteringsverktyg. Mikaela säger 

att:  
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Jag kan bara se nackdelar. Om någon sökt jobb hos mig och jag ska träffa den på 
intervju nästa vecka och söker upp personen på Facebook då bygger jag upp min 
egen bild av personen innan. Jag vill inte färgas, jag vill börja från “scratch” med 
den personen.  

- Mikaela, rektor 
 

Istället för att lägga fokus på att kontrollera potentiella arbetstagare på Facebook lägger 

Malin, Monica, Edith och Mikaela stort fokus på personens CV, personliga brev, intervju och 

referenser.  

4.2.1 Sammanfattande analys 

Facebook som verktyg vid rekrytering förstärker ytterligare det faktum att det är 

multifunktionellt och kan användas redan innan påbörjad anställning. Vissa av cheferna anser 

att Facebook är ett självklart verktyg att nyttja vid rekrytering, medan andra ställer sig mer 

kritiska till det. Det finns tydliga för- och nackdelar med verktyget i anställningsprocessen 

utifrån det respondenterna uppger. Vi ser, som nämnt, att de yngre respondenter använder 

Facebook som ett rekryteringsverktyg och vi anser att det kan vara en indikation på att ålder 

är en bidragande faktor till huruvida chefer använder sig av Facebook eller inte. Vi ser även 

att detta även kan gälla bransch. De som arbetar i den privata sektorn visar tendenser att kolla 

upp framtida arbetstagare medan de i den offentliga sektorn inte gör det. Vi ser även att 

Facebook som ett rekryteringsverktyg ställer nya kompetenskrav på chefer. Blir det relevant 

att även studera en kandidats privatliv inför rekrytering måste chefer lära sig hur de ska 

använda sig av Facebook för att göra detta.  

4.3 Mer än bara en vänförfrågan?  

 
I det här avsnittet kommer vi att lyfta fram chefernas perspektiv på hur de ställer sig till att vara vän 
med anställda på Facebook. Tidigare var det för många en plats ämnad för nära och kära. Vi kan 
däremot se tendenser till att Facebook blir mindre privat, och mer offentligt. Detta resulterar i att 
många idag släpper in kollegor i privatlivet.  

 
Idag är det möjligt att skapa och upprätthålla relationer såväl online som offline. Normer på 

sociala medier har börjat utvecklas, exempelvis finns det de yrken där det inte 

rekommenderas att bli Facebookvän med anställda (Rainie & Wellman 2014:125). Det är 

därför av intresse att närmare studera hur cheferna ställer sig till att ha anställda som vän på 

Facebook. Ofta råder det en hierarkisk ordning i verksamheter där de högre uppsatta har mer 
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makt. När en chef sänder ut en vänförfrågan till en anställd är det viktigt att ta under 

beaktning att denna i viss mån utnyttjar sin maktposition. Det anställda hamnar i en situation 

där denne måste ta ställning till huruvida den ska neka, eller acceptera sin chef. Kan dennes 

beslut komma att skada dem i arbetslivet? Det kan nämligen vara så att vissa inte vill blanda 

in arbetslivet i privatlivet (jfr Frampton & Child 2013). Liknande funderingar kan även chefer 

ha.  

 Bland respondenterna råder det stora skillnader i hur de hanterar vänförfrågningar till 

och från anställda. Bland den yngre generationen som består av Johannes, Joanna, Norbit och 

Karl är det en självklarhet att vara vän med sina anställda på Facebook. I samband med att 

Joanna anställer någon ny skickar hon en vänförfrågan på Facebook till personen. Hon ser det 

som ett smidigt sätt att påbörja kommunikationen. I dagsläget är hon vän med alla sina 

anställda på Facebook. Hon har heller inte funderat över det faktum att någon skulle bli 

obekväm av att få en vänförfrågan från sin chef. Däremot reflekterar hon över det under 

intervjun. Hon tror att den organisationskultur hon byggt upp bidrar till att anställda inte ser 

något problem i att blanda arbetslivet med privatlivet (jfr Schein 2010:18; Alvesson 2013:74; 

Flamholtz & Randle 2011:20; Salzer 1994:13ff)):  

 
Det är inte en jättestor verksamhet jag har och därför är det väldigt familjärt och då 
hade det känts lite skumt om någon inte ville vara min vän på Facebook. Det hade 
nog varit lite märkligt om någon vill vara en del av företaget, men sen ändå inte vill 
det till 100 %. 

- Joanna, butiksägare 
 

Hon ser det således som en del av verksamheten att vara vänner på Facebook. Hon anser inte 

heller att hon bör fråga i förväg innan hon sänder ut en vänförfrågan: “Jag tror att Facebook 

har blivit så pass öppet och enkelt att man frågar inte”. Eftersom Joanna påpekar att hon ser 

sitt företag som familjärt kan det ligga till grund för att hon själv inte heller ser den 

hierarkiska ordningen. Här ser vi att Facebook bidrar till informalisering på arbetsplatsen. En 

vänförfrågan kan ses som ett maktutövande från Joannas håll, men detta är inget hon själv 

reflekterat över. Det blir tydligt att hon tillåter att olika kontexter möts (jfr Davis & Jurgenson 

2014) och att hon anser att anställda också ska acceptera det. Johannes däremot är rädd för att 

utnyttja sin maktposition:  

 
Alltså om de lägger till mig som vän så accepterar jag men jag söker inte upp att 
lägga till mina anställda som vänner. Det är också mycket möjligt att inte de vill ha 
mig som vän. Jag är deras chef, och de kanske vill ha ett privatliv. Så det känns inte 
schysst att skicka en vänförfrågan då heller. Jag hade ju inte vågat tacka nej till min 



 19 

chef om jag hade en liksom. Så nej, det vill jag inte utsätta dem för. Men skickar de 
till mig så absolut, klart vi kan vara vänner på Facebook.  

- Johannes, restaurangägare 
 

Vanligtvis sänder inte Norbit ut vänförfrågningar till sina anställda. Däremot anser 

han att det borde vara han som gör det. Detta för att den anställde ska känna sig inkluderad 

och välkommen direkt. Enligt honom vill även de flesta inom hans bransch vara vän med sina 

kollegor och chefer eftersom det är ett socialt yrke och de flesta vill ha ett större socialt 

nätverk. Han uttrycker det som att:  

 
Jag är tämligen säker på att man är redo att blanda dem i alla fall. Delvis för att man 
är lite yngre, det tror jag är ena faktorn. Jag tror inte så många unga tänker på att de 
vill skilja på jobb- och privatliv. Det tror jag kommer med åldern. 

- Norbit, biografchef 
 

Norbit anser att det som påverkar en individs inställning till huruvida den vill skilja mellan 

jobb- och privatliv kan bero på vilken generation denne tillhör. Generation Y är exempelvis 

uppväxt med internet och ser det som en självklarhet i både jobb och fritid. Det kan påverka 

den inställning de har gentemot att skilja på jobb och fritid (jfr Colbert, Yee & George 2016; 

Metallo & Agrifoglio 2015). Vi ser även att bransch har en avgörande faktor. I vissa 

branscher handlar det om att bygga sig en livsstil. Då är du mer beredd att kombinera 

privatliv och arbetsliv (Wittel 2001). Däremot finns det givetvis de som i större utsträckning 

vill skilja privatlivet från arbetslivet. Det finns även de som aktivt väljer att distansera sig:  
 

Tycker att det inte är för att jag vill vara privat och så men jag vill inte ta del av 
anställdas flöden. Det är nog åt båda hållen, jag kan känna att anställda inte är 
bekväma med att jag läser deras Facebookinlägg. Det är ett aktivt val. 

- Mikaela, rektor 
 

Även Monica har som regel att inte ha anställda på sin privata Facebook. Däremot anser hon 

att detta grundar sig i hennes yrkesroll. När hon snart kliver ner från sin position planerar hon 

att skicka vänförfrågningar, samt acceptera, från tidigare anställda. Att inte vilja släppa in 

anställda i sitt privatliv kan grunda sig i en önskan om att vilja undvika att kontexter kollapsar 

(jfr Davis & Jurgenson 2014). Det kan även handla om att vilja upprätthålla olika roller och 

särskilja dem (jfr Goffman 2014: 26f, 33ff). Däremot ser vi att när Mikaela inte längre 

behöver upprätthålla sin chefsroll förändras situationen. Detta är ett exempel på hur 

chefspositionen kan påverka hur de använder sig av sociala medier. Det indikerar att chefer 

idag måste ta ställning till hur de rör sig i sociala kontexter (jfr Caetano 2017). Även Edith 

upplever att hennes chefsroll ställer andra krav på henne. Hon skickar själv inte 
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vänförfrågningar till anställda, trots att hon gärna hade velat. Anställda kan dyka upp i 

Facebookflödet som förslag på potentiella vänner, men hon väljer att aktivt ta avstånd. 

Däremot accepterar hon när anställda skickar vänförfrågningar till henne. Även Monica 

uttrycker att chefsrollen påverkar hur hon rör sig på sociala medier:  

 
Jag är chef. Punkt. Där måste jag också anpassa mig. Jag kan inte lägga ut vad som 
helst. Jag gillar inte vad som helst. Jag skriver inte vilka kommentarer som helst. Jag 
passar mig för vad jag delar med mig av.  

- Monica, ambulanschef 
 

Vidare beskriver hon att det finns fördelar med att ha vissa utav sina anställda på Facebook:  

 
Jag har en medarbetare som är sjuk. Normalt sett har jag inte medarbetare som 
vänner på Facebook, men henne har jag det därför att jag kan se väldigt tydligt hur 
hon mår. Och emellanåt när hon mår sämre är Messenger det enda kontaktsätt vi har. 
Hon svarar inte i telefon, så då har vi hittat en väg där vi kan kommunicera. 

- Monica, ambulanschef  
 

Vi ser att respondenterna gjort aktiva val vad gäller att skicka vänförfrågningar till anställda. 

Tydligt blir dock att även de som vill hålla anställda borta från sin privata Facebook kan hitta 

fördelar med att använda det som ett verktyg. Delvis för att upprätthålla kommunikation, men 

även för att underhålla relationer (jfr Baym 2010:120f). Då det är relationerna på en 

arbetsplats som bygger ett önskvärt arbetsklimat (Salzer 1994:13ff) är det som 

respondenterna säger monumentalt viktigt att värna om varandra.  

Det är även flera som uttrycker att Facebook kan vara ett bra verktyg för att hålla sig 

uppdaterade om sina anställdas välmående. Samtliga respondenter uttrycker att de hade 

kunnat ta ett samtal med en anställd om de hade sett någonting på Facebook som oroade dem. 

Exempelvis Karl:  

 
Är det någon som jag känner att jag har personlig relation till pratar jag med den och 
säger att ’Jag är din chef men jag är också din vän. Vad har du för problem? Kan jag 
hjälpa dig som en vän? Kan jag hjälpa dig som en chef?’. Är det någon jag inte har 
en relation till kan det ju vara ett sätt att bygga en relation. Men det beror ju lite på 
problemets karaktär. Är det någon som känner personen bättre känner jag att denne 
kanske bör ta diskussionen istället. 

- Karl, eventchef 
 

Då det rör sig om andra människors välmående väljer Karl att tillåta att olika kontexter möts 

(jfr Davis & Jurgenson 2014). Även Joanna uttrycker liknande värderingar:  
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Om jag ser någonting som skulle oroa mig oavsett om det är på Facebook, 
Messenger, Instagram eller vad som helst så skulle jag ju gå till personen direkt. 
Utan tvekan. Oavsett om det bara är att jag missförstått det, jag skulle direkt gå till 
personen. Så där är det ju tack vare att jag får se deras privatliv. 

- Joanna, butiksägare 
 

Hon ser inte sig själv som en chef i sådana situationer, snarare som en vän som bryr sig om 

en annan vän. Joanna uttrycker det som att “eftersom man känner varandra så pass bra är det 

svårt att skilja mellan vänskap och chefsroll”. Återigen blir det synligt att det är allt svårare 

att skilja mellan roller (jfr Goffman 2014: 97). De som inte har anställda som vänner på 

Facebook anser också att anställdas privatliv och mående är viktig information för en chef:  

 
Jag vet oerhört mycket om mina medarbetare privat för de är väldigt öppna. Det är 
många som kommer in när de ska skiljas, eller när det är något med barnen eller  
föräldrarna. Pappersnäsdukar står alltid redo. 

- Monica, ambulanschef 
 

Edith uppger att de årliga medarbetarsamtalen utgår ifrån anställdas upplevelser av både 

privat- och arbetsliv. Detta indikerar att det är nödvändigt för en chef att ha tillgång till privat 

information om den anställda. Sociala medier kan då utgöra ett verktyg för cheferna att få en 

inblick i den anställdes mående.  

4.3.1 Sammanfattande analys 

Alla de tillfrågade cheferna har gjort aktiva val i frågan. Det är tydligt att cheferna har skapat 

olika strategier för att hantera huruvida de ska acceptera anställda som vänner på Facebook. 

Vi ser tydligt att chefer sitter på en maktposition som kan bidra till att de måste ändra sina 

medievanor. Exempelvis att de inte lägger till anställda som de normalt sett hade velat ha på 

sin privata Facebook. De delar inte heller med sig av privat information som de eventuellt 

annars hade gjort. Chefernas tillgänglighet påverkas även av Facebook i viss utsträckning. 

Detta eftersom de uppger att de hade kontaktat en anställd om de fått indikationer på att 

denne inte mår bra. Ser de då detta efter arbetstid kliver de på nytt in i chefsrollen, även om 

det inte alltid upplevs så. Facebook kan därför fungera som ett verktyg för att skapa och 

bibehålla relationer mellan anställd och chef. Samtidig väcks nya utmaningar för chefer. Vill 

de alltid vara tillgängliga? Ska de blanda olika kontexter? Och i vilken utsträckning utnyttjar 

de sin maktposition när de skickar ut vänförfrågningar till sina anställda?  
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4.4 Alltid redo 
 

Följande avsnitt berör chefers tillgänglighet. Vi kommer här att analysera om och i så fall hur 
respondenterna upplever att de idag kan skilja mellan arbete och fritid. Detta som ett resultat av att 
digitaliseringen ökar tillgängligheten.  

 
 

The Scout Motto is: BE PREPARED, which means you are always in a state of 
readiness in mind and body to do your DUTY.  

- Robert Baden-Powell (1907:25) 
 

Citatet grundar sig i scouternas hederskod men blir även aktuellt när det talas om 

digitaliseringens påverkan på chefers tillgänglighet. Det är möjligt att se mottot som en del av 

chefers professionella identitet idag då det för många handlar om att alltid vara tillgänglig och 

redo för att arbeta. Gregg talar om att digitaliseringen bidragit till att jobbet idag kan utföras 

på platser där det tidigare inte var möjligt (2011:1f). Många är idag uppkopplade för jobb 

dygnet runt (Rainie & Wellman 2014:185). En av de som har varit chef längst av 

respondenterna ser skillnader i tillgänglighet mellan 2007 när hon började som chef och nu: 

 
Det är en stor skillnad, som natt och dag. Mer tillgänglig, mycket kommer på SMS, 
man har ju hela tiden en ruljans på telefonen. För 11 år sedan när jag blev chef hade 
vi inte mejl i mobilen. Det är stor skillnad, det eskalerar.  

- Mikaela, rektor 
 

Detta är ett exempel på hur nya medier kan ändra förutsättningar för det dagliga livet både 

arbetsmässigt och privat. Det blir allt svårare att skilja mellan vad som är arbetstid och vad 

som är fritid när det går att genom digitaliseringen kombinera dem oberoende av tid och plats 

(Gregg 2011:1f). 

Alla åtta respondenter har inställningen att det hör till jobbet som chef att vara 

tillgänglig. Allt fler arbetstagare har börjat rättfärdiga sitt beteende och att de alltid är 

tillgängliga för jobb som att det tillhör deras yrkesroll (Gregg 2011:46). När frågor rörande 

tillgänglighet ställs finns det en samstämmighet bland de tillfrågade. Mikaela svarar att: “Nej 

vi har ju inga arbetstider som chef utan vi är i tjänst hela tiden”. Malin svarar likadant: “Som 

chef har jag dygnet runt passning. Inte direkt betalt för det, men ändå.” Cheferna uttrycker att 

de är tillgängliga dygnet runt. Det blir även tydligt att cheferna är nåbara via flera olika 

kanaler. Vissa har både privat- och jobbtelefon och alla har därutöver möjlighet att nås på 

både Messenger, SMS och mejl.  

Vi ser att arbetslivet idag ställer nya krav på chefer. De ska vara tillgängliga dygnet 

runt vilket visar på att nya normer växer fram i vissa branscher där det tidigare inte hörde till 
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det normala att arbeta på obekväma tider. Samhället utvecklar jobb som inkräktar på 

personers privatliv. Det bidrar till att det blir svårare att planera sin fritid. Många kan inte 

heller urskilja när de bör vara lediga. De ser inte heller mycket av det arbete de utför som 

arbete (jfr Gregg 2011:54, 125, 154).  

Att det skulle vara just Facebook som ökar chefers tillgänglighet råder det delade 

meningar om. Monica svarar att hon var tillgänglig dygnet runt redan innan Facebook 

integrerades i arbetslivet. Edith säger även hon att: “Facebook gör inte att jag är mer 

tillgänglig, jag är tillräckligt tillgänglig ändå”. Vi ser således tydligt att chefer är tillgängliga 

dygnet runt. Det får oss till att undra hur chefers privatliv påverkas. Samtliga respondenter ser 

att det påverkar deras privatliv. Två utav cheferna lyfter specifikt fram hur:  

 
I och med att jag ska byta jobb nu så sa min son som är tolv år ‘Okej mamma, 
innebär det att de inte ska ringa till dig på helgen nu?’ Det var hans första reaktion. 

- Monica, ambulanschef 
 

Fråga min flickvän. Klart det inkräktar, men är man chef så måste du ju kunna ställa 
upp jämt. Du vill ju det också för det är ju ditt företag och det måste ju rulla. 

- Johannes, restaurangägare  
 

Människor kan idag hemma vara tillgängliga för jobb. Trådlöst internet bidrar till att vi idag 

är närvarande frånvarande (jfr begreppet partial presence i Gregg 2011:122, 126). Chefers 

tillgänglighet påverkar deras närmaste relationer. Den ökade tillgängligheten kan komma att 

skada en persons välmående (Dettmers 2017).  

Även Karl kan se hur jobb- och privatliv mer och mer smälter ihop men menar att det 

hör till att vara chef. Han uttrycker det som att:  

 
Jag ser inte det som ett problem. Antingen så har man tid och då tar man det på en 
gång, eller så tar man det dagen efter när man jobbar. Det är inte så att jag måste läsa 
det direkt, det kan vänta. Och är det någonting som är viktigt som verkligen måste 
tas i stunden så ringer folk. Så nej, det har jag egentligen inget problem med.  

- Karl, eventchef 
 

Däremot prioriterar många idag organisationen före sin egen fritid (Gregg 2011:157) vilket 

indikerar att människor idag måste ta ställning till sina prioriteringar, jobb eller privatliv. 

Vissa har lyckats skapa en balans där de, som Karl, påstår sig kunna koppla från när de vill. 

Men detta är inte någonting som alla är kapabla till. Om normen säger att vi ska vara 

tillgängliga dygnet runt, hur ska vi då kunna koppla ifrån och nedprioritera jobbet i vissa 

lägen?  
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Eftersom cheferna själva är tillgängliga dygnet runt ställs frågan huruvida även 

anställda måste vara det. Det faktum att många idag svarar på jobbrelaterade saker dygnet 

runt påverkar omgivningen till att göra detsamma (Gregg 2011:48, 59). Inte bara chefer utan 

även anställda förväntas vara tillgängliga. Cheferna är försiktiga med det att kontakta 

anställda utanför arbetstid och gör det endast om det är något särskilt viktigt. Ett resonemang 

som tydligt avspeglas i följande citat: 

 
Mina kollegor och anställda har ett väldigt hänsynsfullt sätt vad gäller att störa 
varandra för jobbrelaterade saker. Man ringer inte upp någon på fritiden för att prata 
om ett möte vi hade igår. Någon enstaka gång har jag ringt någon privat för det är 
något stort som är på gång eller något allvarligt som har hänt. 

- Edith, koordinator 
 

Det framkommer däremot att cheferna kontakter anställda ibland, och när de gör detta 

förväntar de sig ett svar. Skulle en anställd inte svara Joanna direkt säger hon att: “Men då 

pushar jag, eller skriver en timme senare tills jag får ett svar. Alla ska se, alla ska delta och 

det är viktigt att folk svarar.” Trots att chefer kan uttrycka en önskan om att arbetstagare ska 

vara lediga på fritiden är det idag omöjligt för vissa chefer att inte kontakta en anställd 

utanför arbetstid. Detta eftersom chefer ser det som en nödvändighet att anställda ska vara 

tillgängliga för jobb även i sitt hem. 

Med det sagt är det dock många som gladeligen utför arbete på sin fritid eftersom de 

gillar sitt jobb så pass mycket (Gregg 2011:65f). Norbits grundinställning är att det inte är bra 

att alltid vara tillgänglig, och syftar då speciellt på sina anställdas tillgänglighet. I viss mån 

försöker han att inte kontakta dem på deras fritid, men ibland känner han sig tvungen: “Det 

blir att man skriver NU. Man vill att det ska gå fort”. Vidare påpekar han att anställda måste 

svara och menar att en anställd har “ungefär sju timmars betänketid sen får de ett till 

meddelande”. Detta ser han inte som ett problem då han tror att de flesta anställda uppskattar 

den direkta kontakten med chefen eftersom det får dem att känna sig viktiga och delaktiga.  

Det blir enligt oss tydligt att det finns en önskan om att respektera anställdas fritid. 

Däremot är det svårt för cheferna att upprätthålla denna inställning. Detta eftersom Facebook 

uppenbarligen anses vara en så pass snabbt och smidig kommunikationskanal att chefer inte 

ser hur det påverkar anställdas privatliv. Vi tolkar det som att chefer idag utövar sin makt i 

vissa situationer. Det blir därför relevant att även diskutera huruvida det kan medfölja några 

konsekvenser om en anställd inte svarar. Uppenbarligen kräver vissa chefer av sina anställd 

att vara konstant tillgängliga. Detta tolkar vi som att det idag inte enbart tillhör chefsjobbet att 

vara tillgänglig, det är en del av att vara arbetsverksam. Givetvis skiljer det sig åt branscher 
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emellan då det framkommer i våra intervjuer att det är vanligare inom den privata sektorn att 

dessa krav ställs. 

Eftersom cheferna uttrycker att de är tillgängliga dygnet runt blir det således 

intressant att undersöka vilka strategier de använder sig av för att hantera detta. Exempelvis 

har Mikaela börjat stänga av notiser för att undvika den stress som ökad tillgänglighet 

medför. Vi såg även tidigare att Karl utvecklat en strategi där han aktivt väljer att inte svara 

på sådant som inte är akut när han är ledig. Vi ser därför att vissa chefer börjar utveckla 

strategier för att hantera tillgängligheten.  

Ett ytterligare problem som lyfts fram är nackdelen med att vara tillgänglig under 

semestern, trots överlämning av ansvar till andra i företaget och verksamheten. Malin menar 

att det måste finnas en skiljelinje mellan jobb och det privata: “Jag tycker inte att det ska gå i 

ett, alltså vi har så pass tuffa jobb så vi måste vara lediga när vi är lediga.” Mikaela berättar 

att när hon åker på semester inom Sverige händer det att hon blir kontaktad för jobb, därför är 

det extra skönt att åka utomlands där tillgängligheten inte finns på samma sätt. Vi finner det 

intressant att det ska krävas en utlandssemester för att det ska vara acceptabelt för en chef att 

inte vara tillgänglig dygnet runt. I intervjun med Johannes framkommer det att om en anställd 

är på anmäld semester ska denne inte behöva svara. Då har de oftast satt in ersättare under 

tiden. Samtidigt är Johannes medveten om att det är en ersättare och att han inte kan ställa 

samma krav på tillgänglighet. 

4.4.1 Sammanfattande analys  

Det går att se hos samtliga respondenter att chefsrollen kommer med ett tvång på 

tillgänglighet. Digitaliseringen möjliggör för dem att arbeta alla dygnets tider och de är 

numera nåbara dygnet runt. Det finns både för- och nackdelar med utvecklingen, delvis då det 

inom vissa yrken kan ge cheferna en större flexibilitet därför att de kan arbeta hemifrån 

(Wajcman 2015:140). Facebook är inte den enskilt största faktorn till den ökade 

tillgängligheten men kan vara bidragande. Vi vill istället förtydliga att det är digitaliseringen 

som lagt grunden för den ökade tillgängligheten, i synnerhet mobiltelefonen. Innan internet 

och mobiltelefonen fanns inte samma möjligheter att nås dygnet runt, nu däremot bär 

cheferna jobbet med sig jämt i deras fickor. Facebook är bara ännu en kontaktväg in i fickan. 

Cheferna positionerar sig neutrala till deras tillgänglighet och anser att det hör till yrkesrollen. 

Det är dock tydligt att de har olika strategier för att göra det hanterbart, exempelvis genom att 

stänga av notiser.  
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5. Slutsats och diskussion 

 
Studien tog sin utgångspunkt i följande frågeställning:  

1. Vilket perspektiv har chefer på deras egna användning av Facebook i arbetslivet?  
2. Hur tillgängliga är chefer för jobb på sin fritid?  
3. Hur ställer sig chefer till att vara vän med anställda på Facebook?  
4. Var går gränsen mellan arbete och fritid?  

 
Om vi inledningsvis fokuserar på chefers Facebookanvändning i arbetslivet blir det tydligt att 

respondenterna ställer sig olika till hur och när de vill eller inte vill använda sig av Facebook. 

Vissa ställer sig väldigt positiva till att blanda in Facebook i arbetslivet. Andra föredrar att 

skilja mellan arbete och fritid och vill därför hålla arbetet borta från Facebook. Tydligt blir att 

chefer idag måste ta ställning till om och hur de integrerar Facebook i arbetslivet. Facebook 

kan nämligen ses som ett multifunktionellt verktyg som går att använda på olika sätt.  

Det går att använda Facebook för internkommunikation, vilket vissa anser är 

problematiskt och andra smidigt. Det går även att nå ut externt via Facebook vilket alla 

respondenter i viss mån gör. Somliga ser Facebook som den primära kanalen för 

marknadsföring, medan andra enbart delar jobbannonser på sina privata konton. Trots att 

vissa chefer vill hålla arbetslivet borta från Facebook, verkar det omöjligt. Vad som blir 

synligt är att Facebook idag sammanflätar arbetslivet och privatlivet vare sig chefer vill det 

eller ej. Det har lett till att många idag applicerar olika strategier för att skydda sig själva, 

exempelvis genom sekretessinställningar. Detta för att själva kunna påverka vem som får ta 

del av vad.  

 Det är idag möjligt för chefer att använda Facebook som ett rekryteringsverktyg. De 

kan kolla upp potentiella arbetstagare och på så vis bilda sig en uppfattning som sedan kan 

påverka beslutsfattandet kring huruvida personen blir anställd eller inte. Det framkommer i 

intervjuerna att vissa helt tar avstånd från Facebook vid rekrytering, detta för att de finner 

CV:t tillräckligt och anser att Facebook är privat. Sedan finns det de som ser Facebook som 

ett bra komplement till CV:t och ser det som en viktig del i rekryteringsprocessen. Även här 

har de intervjuade cheferna således tagit ställning och valt en strategi som de sedan håller fast 

vid. Det blir tydligt att chefer inom vissa branscher idag inte enbart söker medarbetare med 

rätt professionell kompetens. Idag spelar även livsstil en avgörande roll. Det kan bero på att 

det idag läggs stor vikt vid en bra organisationskultur där gemensamma normer och 

värderingar delas. För att upprätthålla det kan det vara nödvändigt att bygga ett företag med 

likasinnade människor. Därför blir det även relevant att som chef analysera en kandidats 

Facebookprofil och på så vis bilda sig en uppfattning om personen kommer att passa in.  
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Att Facebook är ett multifunktionellt verktyg som kan öka tillgängligheten blir även 

det allt mer tydligt. Det vi kan se är att idag tillhör det normen att chefer är tillgängliga 

dygnet runt. Detta beror däremot inte enbart på Facebook utan snarare är det ett resultat av 

digitaliseringen och främst mobiltelefonen som tillåter kommunikation över tid och rum. 

Vissa har vidtagit olika strategier för att minska på tillgängligheten, exempelvis genom att 

stänga av notiser på mobiltelefonen eller att avstå från att svara ibland. Att ha jobbet med sig 

i fickan har både sina för- och nackdelar. Vissa av respondenterna pratar om hur smidigt och 

tidseffektivt exempelvis Messenger är. En respondent berättar att hon planerar sin vecka med 

hjälp av mobiltelefonen hemifrån, inte den bästa vanan enligt henne själv men samtidigt 

väldigt effektivt. Det är ett tecken på att mobilen och Facebook blir arbetets förlängda arm 

som möjliggör för cheferna att arbeta var som helst och när som helst. Det som även är 

intressant är att det idag inte enbart ställs krav på chefer att vara tillgängliga dygnet runt, utan 

samma krav ställs på anställda. Detta leder oss in på frågan huruvida även Sverige bör införa 

en lag likt den som införts i Frankrike där arbetsverksamma människor inte ska få arbeta på 

sin fritid.  

 Annat som chefer idag måste ta ställning till är huruvida de ska vara vän med 

anställda på Facebook eller inte. De intervjuade cheferna ställer sig väldigt olika till den här 

frågan. Tydligt blir att alla har reflekterat över det och därefter valt en strategi som de sedan 

håller fast vid. Vissa har för vana att alltid bli vän med anställda, medan andra nekar alla 

vänförfrågningar. Det framkommer även att chefsrollen kan vara en bidragande faktor till 

ställningstagandet då exempelvis en chef som ska avgå säger att hon vill lägga till gamla 

anställda direkt efter att hon bytt roll. Det finns även de som uttrycker att viss maktutövning 

råder om de som chef “tvingar sig på” anställdas privatliv och vill därför inte sätta anställda i 

en sådan situation. Vi kan även urskilja att när chefer och anställda blir vänner på Facebook 

sker det en informalisering i deras relation. Relationerna blir mer informella, och den 

hierarkiska ordningen utmanas. När anställda och chefer blir vänner på Facebook och tar del 

av varandras privatliv uppluckras gränser. Detta kan i sin tur leda till att chefers auktoritära 

roll utmanas. Bidrar relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare på Facebook till att 

verksamheter idag blir plattare? Och är det vad chefer vill undvika när det väljer att inte 

släppa in anställda på deras privata Facebookkonto?  

Vi ser även tendenser att bransch kan vara en bidragande faktor när cheferna beslutar 

huruvida de vill vara vän med anställda på Facebook eller inte. De som är verksamma inom 

den privata sektorn har större tendens att vilja blanda privatliv och jobb än de som är 

verksamma inom offentlig sektor. Vi vill även poängtera att de som tillhör den yngre 
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generationen är mer benägna att blanda privatliv och arbete än de som tillhör den äldre 

generationen. Detta kan bero på vana då de yngre är uppväxta med digitaliseringen och ser 

därför inga konstigheter i att det ska vara en del av hela livet. Dock kan vi inte dra denna 

slutsats då alldeles för få personer deltagit i studien för sådana antaganden.  

 Vad vi däremot kan se är att Facebook bidrar till hur vi bygger och bibehåller 

relationer i dag. Detta ställer nya kompetenskrav på chefer och det är därför även viktigt att 

cheferna funderar på hur de ska ställa sig till detta. I relation till att den privata sfären och 

arbetssfären smälter samman blir det svårare att se när något bör vara privat och det som 

någon gör på sin fritid kan skada dem senare i arbetslivet. Exempelvis genom att inte bli 

rekryterad för ett jobb, eller genom att bli avskedad för sina uttryckta åsikter online. De 

respondenter som ställer sig positivt till att vara vän med anställda men även till att söka upp 

potentiella arbetstagare på Facebook anser sig ha rätten att vara involverade i sina anställdas 

privatliv. Var går egentligen gränsen mellan privat- och arbetsliv idag?  

5.1 Framtida forskning 

Facebook möjliggör för sociala interaktioner, såväl i privatlivet som i arbetslivet. Via 

Facebook är det möjligt att snabbt nå sina anställda. Det kan även fungera som ett hjälpmedel 

vid relationsbyggande. I relation till fördelarna ökar chefers tillgänglighet då det uppkommer 

ännu en kontaktkanal. Tillgängligheten suddar ut gränsen mellan arbete och fritid. I en värld 

där digitaliseringen ständigt bidrar med nya, effektiva kommunikationsvägar är det viktigt att 

lyfta fram nämnda aspekter. Vi uppmuntrar därför till att framtida studier tar avstamp i 

liknande frågor och utvecklar och utforskar detta komplexa område ännu mer. Detta för att 

även undersöka huruvida tillgängligheten påverkar våra liv både fysiskt och psykiskt. 

Intressant vore även om framtida studier fokuserar på vilka krav som ställs, samt vilka 

kompetenskrav som utvecklas, både hos chefer och anställda. Det blir även intressant att 

vidare studera vilka konsekvenser detta kan komma att få. Eftersom vi kan se tendenser till 

att bransch och generation spelar roll vore det även av intresse att utöka studien med en 

kvantitativ undersökning för att tydligare kunna se om detta stämmer.  
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7. Bilagor  

7.1 Bilaga 1  
Bakgrund  

- Hur gammal är du?  
- Vilken bransch är du verksam i?  
- Hur länge har du varit chef?  

Facebook 
- Använder du dig av sociala medier i ditt privatliv? Vilka i sådana fall?  
- Använder du dig av sociala medier i jobbrelaterade sammanhang? Vilka i sådana fall?  
- Vad tycker du om Facebook? Varför?  
- Hur länge har du haft ett Facebook-konto?  
- Hur skiljer sig ditt Facebook-användande åt när du är privat vs. chef?  
- Ser du dig själv som en flitig användare av Facebook i ditt privatliv? 

- Finns det några exempel på hur/när/varför du använder dig av FB?  
- Ser du dig själv som en flitig användare av Facebook i jobbrelaterade sammanhang?  

- Finns det några exempel på hur/när/varför du använder dig av FB?  
- Hur förhåller du dig till Facebook i privata sammanhang? Positiv/Negativ? 
- Hur förhåller du dig till Facebook i jobbrelaterade sammanhang? Positiv/Negativ? 

Tillgänglighet 
- Vilka är dina arbetstider?  
- Vilka tider är du tillgänglig på Facebook, både privat och för jobb?  
- Händer det att du använder sociala medier av professionella skäl utanför arbetstid?  

- Allt från att skicka meddelanden på FB, SMS, ringa…  
- Hur ställer du dig till att medarbetare svarar på sin fritid/inte svarar utanför arbetstid?  
- Hur tror du att Facebook förändrar din tillgänglighet? 

Rekrytering 
- Vad brukar du kika på vid rekrytering?  
- Brukar du söka upp potentiella arbetstagare på Facebook innan rekrytering?  

- varför/varför inte?  
- Kan det du ser på Facebook spela någon roll för hur du bildar din uppfattning om personen?  

Relationer  
- Vad har du för relation till dina anställda?  
- Hur ser en bra relation ut enligt dig? 
- Är du vän med dina anställda på Facebook?  

- Hur ställer du dig till det och varför? För/Nackdelar. 
- Hur blev ni vänner, vem skickade en vänförfrågan?  

Privat/offentligt  
- Tycker du att det innehåll du delar med dig av på Facebook är privat eller offentligt?  
- Kan du modifiera/censurera innehållet på FB eftersom du vet att medarbetare kan se det?  
- Har du ställt in några “privacy settings”?  

- Vilka i sådana fall?  
- Har du funderat på att ha ett privat och ett offentligt konto?  

Kommunikation på arbetsplatsen 
- Hur regelbunden kommunikation med medarbetare har du på din arbetsplats?  
- Finns det några särskilt plattformar eller verktyg ni har för att kommunicera på arbetsplatsen? 

Intranät/Mejl/Sociala Medier? 
- Som följdfråga antingen:  

- Varför har du valt den plattformen och inte FB?  
-  
- Varför har du valt FB och inte någon annan plattform mer skapad för just 

kommunikation på arbetsplatsen?  
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- Vad ser du för för-/nackdelar med den plattformen ni använder för att kommunicera?  
- Finns det en Facebook/Sociala Medier policy på arbetsplatsen? 

- Hur mycket man får använda sig av det/vad man får publicera/säga om företaget/kan 
man använda något emot anställda som man sett på FB?  

- Kan det hända att du tar kommunikation som du kanske borde tagit i verkligheten online 
istället? Varför i sådana fall?  

Gränser 
- Blir du kontaktad privat på Facebook med frågor som rör verksamheten/företaget? 

- Svarar du i så fall efter arbetstid? 
- Känner du själv att du kan skriva en rad eller två till en medarbetare som eventuellt 

innebär information om arbete? 
- Känner du att Facebook ändrar gränserna för privat och offentligt? 

Påverkan  
- Kan det som dina anställda publicerar/de grupper de är med i/vad de kommenterar på saker 

och ting påverka din uppfattning om dem?  
- Kan det du ser avgöra huruvida personen blir anställd eller inte?  
- Skulle någonting du ser på en anställds FB kunna leda till en uppsägning?/seriöst snack?  
- Om du ser någonting som oroar dig på en anställds FB, skulle du kunna ta upp det med 

denne?  
- Vad skulle du kunna vidta för åtgärder?  
- Vilka konsekvenser skulle det kunna ha för medarbetarens anställning?  

- Om en anställd skulle publicera någonting som kan komma att skada företaget eller ses som 
mindre bra för företaget, vidtar du några åtgärder i sådana fall?  

Makt 
- Hur tror du att anställda ställer sig till att chefen kanske tar del av vad de publicerar på FB?  

- Kan de känna sig lite rädda för det tror du?  
- Kollar du ibland upp vad anställda har för sig?  

- Om en anställd nekar en vänförfrågan från dig, hur skulle du reagera då? Eller om den bara 
inte accepterar? 

 
 


