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1. INLEDNING 

Internet har under de senaste åren blivit tillgängligt för människor över hela 

världen, så även i Sverige. År 2009 hade 90 procent av den svenska 

befolkningen i åldrarna 9-79 tillgång till Internet i hemmet (Internetbarometer, 

2009). Samtidigt ökar den tid som ägnas åt Internet för varje år. Enligt samma 

rapport var den genomsnittliga användningstiden av Internet 1998 under en 

timme medan den 2009 hade ökat till drygt 1 timme och 45 minuter per dag. Det 

är inte ett orimligt antagande att detta ökat än mer under de senaste två åren i 

och med bredbandsnätets utbyggnad, ökade surfningshastigheter samt möjlighet 

till uppkoppling via mobiltelefoner. Den mängd information som finns 

tillgänglig för Internetanvändare är i det närmaste obegränsad.  

I och med Internets utbredning, tillgänglighet och användning har även 

användandet av sociala medier blivit alltmer vanligt och stigit i popularitet. Med 

sociala medier avses sidor där människor kan dela med sig av information samt 

kommunicera med andra, exempelvis Facebook, bloggar, YouTube samt 

diskussionsforum av olika slag. År 2009 var det 26 procent av hela den svenska 

befolkningen som hade använt något socialt medium en vanlig dag 

(Internetbarometer, 2009). Drygt 65 procent av ungdomarna mellan 15 och 24 år 

ägnade sig enligt undersökningen åt sociala medier en vanlig dag och närmare 

60 procent hade tagit del av något socialt nätverk, t ex Facebook. Med tanke på 

att Facebook endast varit tillgänglig för allmänheten sedan 2004 är dess numera 

500 miljoner användare, utspridda över hela världen (www.Facebook.com), ett 

tydligt tecken på denna popularitet.  

Men det är inte bara Facebook som kan exemplifiera sociala mediers 

dragningskraft. År 2006 fanns det 57 miljoner registrerade bloggar (Sifry, 2006), 

Twitter rapporterades i mars 2011 ha 200 miljoner användare (Sheils, 2011) och 

Flickr hade i september året innan 500 miljarder upplagda bilder på sin sida 

(Sheppard, 2010). De sociala medierna möjliggör informationsspridning och 

sociala interaktioner mellan människor över hela världen, alla tider på dygnet. I 

och med detta kan det ses som att det offentliga och det privata har breddats, 

men det finns en baksida. 

Det hör inte till ovanligheten att i massmedia läsa om situationer med negativa 

följder som uppstått på grund av vad som skrivits eller lagts upp på sociala 

medier. I artikeln ”Undvik Facebook-fällorna: Privata bilder och inlägg kan 

sluta med tragedi” (Sundberg, 2011) beskrevs bland annat hur en barnskötare 

blev av med jobbet på grund utav att han ”hade fel mössa på Facebook-bilden”. 

Ytterligare exempel är ”Twittrade ’fucking’ - fick sparken av Chrysler” (E24, 

2011), ”Inlägg på Facebook kostade jobbet” (Vidlund, 2011) samt ”Bloggade 

nedsättande om McDonalds – fick sparken” (Hjertén, 2010). 

http://www.bbc.co.uk/
http://blog.flickr.net/
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Att de sociala medierna vuxit och blivit en del av såväl det privata som det 

offentliga i gemene mans liv är ingen nyhet, men som ovanstående artiklar 

belyser har sociala medier också blivit en del av arbetslivet. I artiklarna beskrivs 

hur individens val att dela med sig av det privata, fått betydande konsekvenser 

för individen i dennes arbetsliv. Men vad är egentligen tillåtet att skriva om den 

egna arbetsplatsen? Vem avgör egentligen detta och hur?  Med utgångspunkt i 

ovanstående väcktes frågan om vilken plats de sociala medierna har i dagens 

arbetsliv samt hur denna fråga skulle kunde besvaras. Dessa tankar mynnade ut i 

en tanke om att genomföra intervjuer för att besvara nedanstående syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån sociala medier, studera uppfattningar kring gränserna mellan 

det offentliga, det privata och arbetslivet. Vi vill således undersöka, analysera 

och diskutera följande frågeställningar;  

1. Hur beskriver intervjupersonerna det offentliga respektive det privata?  

2. Vart anser intervjupersonerna att arbetslivet befinner sig i relation till 

det offentliga och det privata? 

3. Hur anser intervjupersonerna att arbetsgivare respektive arbetstagare 

ska resonera kring samt reglera gränserna mellan det offentliga, det 

privata och arbetslivet? 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt har vi valt att belysa de fyra teoretiska utgångspunkter vi använt 

oss av för att kunna förstå och förklara den insamlade empirin och kunna svara 

på våra frågeställningar. Till att börja med beskrivs två teorier som anses bidra 

till en förståelse av vad som anses tillhöra det offentliga respektive det privata i 

en människas liv. Sedan beskrivs de teorier som används för att kunna förstå hur 

arbetslivet kommer in i relationen mellan det offentliga och det privata. 

Den första teorin är Habermas offentlighetsteori, vilken skildrar dimensionerna 

av det privata och det offentliga främst utifrån ett samhällsperspektiv. Denna 

teori sätts sedan i relation till Goffmans teori om socialt samspel, som snarare 

belyser de individuella dimensionerna av det privata och det offentliga. Vidare 

följer Foucaults teorier som främst rör frågor kring disciplin och motstånd, 

vilket belyser hur de hårdare gränserna sätts mellan arbetslivet, det privata och 

det offentliga. Teorin kring det psykologiska kontraktet visar snarare på den 

mjukare sidan i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Den tidigare forskningen som används i denna studie har sorterats utefter de 

teman som redan behandlas i teorin. Anledningen till detta är att vi i 

litteraturgenomgång inte fann någon tidigare forskning som belyste samtliga 

aspekter av vårt ämne på det viset som vi ämnat undersöka det. Den tidigare 

forskningen kom därför att bli en utbyggnad och ett komplement till den redan 

befintliga teorin. Under varje delrubrik som nedan följer, kommer således 

samma teoretiska områden beröras men ur olika perspektiv, först ett rent 

teoretiskt och sedan ett forskningsrelaterat. I varje delavsnitts ingress tydliggörs 

vad som tillhör teori respektive tidigare forskning.  

2.1 Offentligheten 

I detta avsnitt ämnar vi att belysa tankar och resonemang kring vad som är 

offentligt. Vi har därför tagit hjälp av Habermas (2003) som i boken Borgerlig 

offentlighet beskriver hur gränserna mellan den privata och den offentliga 

sfären har förändrats genom historiens gång. Författaren återkommer flera 

gånger i boken till att gränsen mellan det privata och det offentliga i många fall 

är svår att identifiera men försöker ändå med hjälp av olika exempel från 

historien, redogöra för sina tankar. Vi vill här lyfta fram att Habermas 

ursprungligen skrev Borgerlig offentlighet år 1962. Trots dess ålder, ville vi 

ändå belysa hans viktiga sociologiska bidrag i diskussionen kring offentligheten. 

Några av dessa resonemang kommer nedan att beskrivas och följs sedan av den 

tidigare forskningen, under rubriken 2.1.1, som undersökt just kopplingen 

mellan offentligheten och Internet. 
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Den offentliga sfären är ett begrepp som är myntat av Jürgen Habermas och, 

enligt Giddens (2003), anses vara en plats där opinioner kan bildas och där 

debatter som berör allmänheten förs. Andra författare har beskrivit den 

offentliga sfären i liknande tappning. Bland andra menar Sparks, enligt 

Cavanagh (2007), att det som Habermas kallar offentlig sfär definieras genom 

tillgänglighet för alla samt att medborgarna har rätt att diskutera fritt där. 

Habermas själv menar att den offentliga sfären karaktäriseras av en publik som 

kritiskt ska granska och kontrollera det som staten gör. Författaren menar att 

offentligheten är något som har urholkats i och med tidens gång och att publiken 

inte längre fyller den funktionen den bör göra.  

Habermas (2003) beskriver att det inte endast är den offentliga sfären som har 

förändrats, utan att även den privata sfären har gjort det. Han beskriver hur den 

privata sfären krympt till att endast innefatta familjen och att vi delar in vår 

vardag i yrkestid respektive fritid. Habermas ser detta som en avprivatisering av 

yrkestiden och en privatisering av privatlivet, det vill säga att privatlivet och 

arbetslivet är avskilda från varandra. Han beskriver hur denna uppdelning 

mellan arbetsliv och privatliv inte var lika tydlig förr när patriarkatet styrde, utan 

tillstymmelse till att kunna påverka. Habermas (2003) anser att när fritiden blivit 

likställd med den privata sfären kan den inte bli till offentlig dialog mellan 

individer, vilket han ser som ett problem.  

Habermas (2003) menar att förändringar av fysiska platser inneburit minskade 

förutsättningarna för samhällsmedborgarna att träffas för att tillsammans bli en 

publik och därmed kunna påverka. Författaren anser att samhällsmedborgarna 

gått från kritiskt granskande och reflekterande producenter av kunskap, till att 

istället konsumera kunskap. Även Dahlkvist (Habermas, 2003) beskriver detta 

genom att belysa hur Habermas anser att den borgerliga offentligheten gått mer 

och mer till att karaktäriseras av att samhällsmedborgarna är konsumenter 

istället för aktiva skapare av kultur och politik. Han skriver att Habermas anser 

att det har vuxit fram en ny sorts debatt där samhällsmedborgare tar ställning i 

efterhand, i motsats till att själva vara med och producera, något som Dahlkvist 

kallar den nya offentligheten. Vidare beskriver Giddens (2003) att Habermas 

anser att massmedia och underhållningsbranschen kan anses ha urholkat den 

offentliga sfären och att individer snarare kontrolleras och manipuleras istället 

för att diskutera rationellt och öppet på exempelvis caféer och salonger som 

publiken gjorde förr i tiden.  

Habermas (2003) beskriver hur massmedia, exempelvis via radio och TV, 

strömmar rätt in i kärnan av den privata sfären och att individer via sådana 

forum inte kan ifrågasätta eller skapa diskussioner där de sitter i sin ensamhet 

och konsumerar, det blir ett okritiskt förhållningssätt. Det finns ingen möjlighet 

enligt författaren att hålla en diskussion för eller emot, med en TV-apparat. 

Även om Habermas (2003) menar att vissa debatter i TV kan anses vara kritiskt 



5 

 

granskande, anser han dock att dessa ofta är iscensatta och där spelreglerna är på 

förhand bestämda utifrån att skapa ett underhållningsvärde. 

Enligt Giddens (2003) anser Habermas att den offentliga sfären kan ses som en 

grundpelare för demokratin och att vi kan förnya den offentliga sfären genom att 

få mer engagemang i samhällsdebatterna, utan iblandning av kommersiella 

syften och agendor. Här skriver Giddens (2003) att Internet skulle kunna bistå 

med en sådan diskussionskanal. Nya medier, som inte fanns när Habermas skrev 

Borgerlig offentlighet, har blåst liv i debatten kring offentligheten igen. 

2.1.1 … och Internet 

Offentligheten diskuteras i de flesta sammanhang i singularform, Dahlgren 

(2005) och Youngs (2009) menar dock att begreppet bör betraktas utifrån ett 

pluralperspektiv, speciellt med tanke på de förändringar som Internet medfört. 

Dahlgren (2005) menar att differentieringen mellan samhällen och nationer leder 

till att vi måste förstå att olika offentligheter formas och existerar beroende på 

sociala, kulturella, politiska och geografiska skillnader. Youngs (2009) är av 

liknande åsikt och menar att kontexten är en väsentlig del av offentligheter. 

Media produceras utifrån en viss kontext och konsumeras av individer inom, 

eller nära relaterade till, samma kontext. 

Såväl Dahlgren (2005) som Youngs (2009) menar att Internets framväxt har 

medfört ett behov av att ta hänsyn till ett flertal nya aspekter i diskussioner 

gällande offentligheter. Möjligheten att oavsett vart du befinner dig kunna ta del 

av media från hela världen skapar en ny ”cyber-geografi” (Dahlgren, 2005) 

vilket leder till att offentligheter inte längre är lika kontextbundna (Youngs, 

2009). Internet har skapat ökade möjligheter för individer att producera och 

sprida media vilket har bidragit till att mängden media som finns tillgänglig via 

Internet bara växer i sin omfattning (Dahlgren, 2005). 

En aspekt som Dahlgren (2005) anser bör tas i beaktning är de möjligheter till 

interaktion som Internet frambringar, en av grundstenarna i skapandet och 

formandet av offentligheter. Dessa aspekter kan liknas vid Youngs (2009) 

resonemang om att media som produceras och sprids via Internet formuleras 

utifrån en kontext men ofta konsumeras i en annan. Författaren menar att 

problematiken med detta ligger i bristande kunskap eller förståelse för den 

kontext som median skapats utifrån. I och med Internet har publiken blivit 

alltmer selektiv och gränsöverskridande och Youngs (2009) menar att det är 

detta som gör att offentligheter behöver förstås på annat sätt än tidigare. 
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2.2 Det sociala samspelet 

I detta avsnitt följer teori och tidigare forskning kring hur människor 

interagerar med varandra. Vi börjar med Goffmans teorier om socialt samspel 

som handlar om hur individer ömsesidigt interagerar med varandra och hur 

individerna i dessa situationer agerar utefter vissa bestämda roller (Giddens, 

2003). Trots att Goffman påtalar betydelsen av att detta sociala samspel kräver 

en interaktion ansikte - mot - ansikte anser vi, tillsammans med ett antal 

forskare (Slevin, 2000; Bateman, Pike & Butler, 2010; Youngs, 2009), att hans 

begrepp och teorier kan bidra till en större förståelse även för den virtuella 

kommunikationen. Nedan kommer således ett urval av Goffmans teorier och 

begrepp att presenteras. Dessa följs sedan av den tidigare forskningen, under 

rubriken 2.2.1, som beskriver hur Goffmans begrepp kan ses i förhållande till 

den virtuella kommunikationen som sociala medier innebär. 

Med hjälp av teatervärldens språk beskriver Goffman, enligt Giddens (2003), 

hur det sociala samspelet kan ses som att det utspelar sig i vissa akter på en eller 

flera teaterscener, där individerna agerar efter olika roller. Enligt Giddens menar 

Goffman att många sociala händelser utspelar sig i det han kallar den främre 

respektive bakre regionen, vilka kan jämföras med scenen respektive kulissen. I 

den främre regionen, eller på scenen, agerar individen utefter den roll denna har 

eller har blivit tilldelad, medan individen i kulissen snarare förbereder sig inför 

de scener som kommer att äga rum på scenen (Giddens, 2003). I kulisserna kan 

individen, enligt Goffman (1966), vara sig själv och behöver inte oroa sig för att 

göra fel, här kan individen göra sådant som denna aldrig skulle kunna tänka sig 

att göra i det offentliga. 

Individens roller åtföljs, enligt Goffman (1966), av att vissa förväntningar ställs 

på hur individen som besitter rollen ska agera, vilket inte nödvändigtvis behöver 

gå hand i hand med hur individen faktiskt är som person. Individer vill ofta 

försöka styra det som andra individer uppfattar om dem genom såkallad 

intrycksstyrning (Giddens, 2003; Goffman, 1966). Anledningen till detta, är att 

individer har en viss strävan att agera på det sätt som förväntas av dem eftersom 

de då får positiv respons från omgivningen på detta agerande (Goffman, 1966). 

Författaren menar alltså att vissa beteenden kan anses vara accepterade, medan 

andra inte är det. Denna distinktion av vad som är ett korrekt respektive icke-

korrekt beteende kan skilja sig åt, såväl mellan olika grupper som inom grupper. 

Det som enligt författaren ändå är genomgående, är att de accepterade 

beteendena åtföljs från omgivningens sida av positiv respons gentemot individen 

och de oönskade beteendena ogillas. Goffman (1966) benämner dessa reaktioner 

från omgivningen som den sociala ordningen. 

Den sociala ordningen beskrivs av Goffman (1966), som de konsekvenser ett 

visst handlande får utifrån de normer som existerar inom olika sociala system.  I 
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dessa system finns vissa antaganden om hur individerna bör agera. En del av den 

sociala ordningen är den offentliga. Han menar att de regleringar som finns i den 

offentliga ordningen inte endast sker i individers direkta möte med varandra, 

utan att det även sker generellt i samhället. Goffman fortsätter med att beskriva 

hur den offentliga ordningen snarare riktar sig till interaktioner mellan individer 

som inte känner varandra, än de som redan är bekanta och kan interagera privat. 

Det finns, enligt författaren, även regler för intrång när en individ inte är 

inkluderad i ett socialt sammanhang. Dessa regler handlar om att kunna stänga 

ute vissa individer från en gemenskap och Goffman beskriver detta som vikten 

av att passa in. Författaren menar att alla grupperingar har mer eller mindre 

tydliga regler för vad som är acceptabelt eller inte. Dock menar han att dessa 

regler och förhållningssätt utefter vad som passar in eller inte, kan skilja sig från 

en situation till en annan (Goffman, 1966). 

Goffman (1966) skiljer i sina diskussioner om det sociala samspelet mellan 

språkliga och uttryckliga meddelanden. Den första av dessa står för de 

meddelanden som kan översättas, sparas samt användas som bevis, medan de 

uttryckliga meddelandena inte kan hanteras på detta sätt. Anledningen till detta 

ligger i Goffmans beskrivning av dem, där de språkliga meddelandena är 

medvetna och frivilliga, medan de uttryckliga motsvaras av det motsatta, det vill 

säga de är ingenting som individen kan styra och görs helt ofrivilligt. Författaren 

menar att alla interaktioner har språkliga meddelanden, men även uttryckliga 

sådana. Här anser författaren att en mottagare av dessa meddelanden inte endast 

är mottagare, utan också givare av meddelanden. Goffman (1966) poängterar i 

och med ovanstående vikten av att interagera ansikte-mot-ansikte.  

2.2.1 … och virtuell kommunikation 

Att diskutera Goffmans (1966) teorier kring det sociala samspelet utifrån virtuell 

kommunikation kan tyckas problematiskt. Giddens (2003) lyfter detta och menar 

att interaktionen ansikte-mot-ansikte krävs för att individer ska lära känna 

varandras tankar och känslor på ett djupare plan, vilket inte kan uppnås om 

dessa möts på elektronisk väg. Slevin (2000) menar dock att Internet och sociala 

medier kan ses som en ny scen för det sociala samspelet där individer använder 

dessa medier för att producera och sprida information om sig själva till andra. 

Bateman et al. (2010) menar att skillnaden mellan Goffmans scener och de 

Slevin beskriver, ligger i individens förståelse för och insikt i vilken scen denne 

står på samt vilka som utgör publiken. Tidigare var såväl scenen som publiken 

fysiskt närvarande och synliga, med sociala medier är detta inte fallet (Bateman 

et al., 2010). Denna problematik lyfts även utav Youngs (2009) som beskriver 

att individer som skriver på sociala medier inte alltid är medvetna om vilka 

deras publik är, vilket kan leda till oförutsägbara och ibland negativa 

konsekvenser.  
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Anledningen till att individer avslöjar eller inte avslöjar information om sig 

själva via Internet och sociala medier avgörs enligt Bateman et al. (2010) till stor 

del av hur offentlig informationen upplevs bli. Författarna menar dock att åsikter 

och forskningsresultat skiljer sig åt när det gäller hur denna upplevelse av 

offentliggörande påverkar individens intentioner. En syn på offentlighetens 

påverkan på individers avslöjanden är att den har en stimulerande och 

motiverande effekt, en annan att upplevelsen av offentliggörandet av personlig 

information minskar och hämmar individers avslöjanden via Internet. 

Författarna fann bevis för den sistnämnda av dessa och menar, att i och med 

sociala medier har gränsen mellan vad som är offentligt och vad som är privat 

suddats ut. I och med en medvetenhet av den offentliga aspekten av sociala 

medier påverkas individers benägenhet att avslöja personlig information negativt 

när det gäller såväl mängden som omfattningen. Bateman et al. (2010) menar att 

detta är ett resultat av att individer upprättar psykologiska gränser mellan vilken 

information de är villiga att dela med sig av eller vill dölja för sin omgivning.  

Zywica och Danowski (2008) har identifierat två stycken säregna grupper 

utifrån hur och varför sociala medier används, ”social enhancers” och ”social 

compensators”. Den förstnämnda av dessa är extroverta individer med hög 

självkänsla, är populära och har ett rikt privatliv från början. ”Social 

compensators” är mer introverta, har lägre självkänsla och använder Internet, 

sociala medier och den virtuella världen för att kompensera deras bristande 

popularitet i det verkliga livet. Författarna beskriver att båda dessa grupper 

använder Internet och sociala medier av den anledning att informationen som 

läggs upp blir offentlig. De motiveras av att andra, oavsett vilka, lär känna dem 

och de upplever att de genom den virtuella interaktionen med andra får 

bekräftelse för den de är och vad de står för (Zywica & Danowski, 2008). I 

samband med att uppfattas som socialt aktiv kan avslöjandet av och 

kommentarer på personlig information även upplevas som givande, renande och 

bekräftande (Bateman et al., 2010). 

Ytterligare en aspekt utav den virtuella kommunikationen som sker via sociala 

medier och som kan kopplas till Goffman (1966), är att det finns en social 

ordning. Inlägg på sociala medier kommenteras ofta och skribenter får således 

respons på om det som skrivs är acceptabelt eller inte (Youngs, 2009). Det 

verkar dock som att det är mycket mer som är tillåtet via virtuell 

kommunikation. Kim, Jeong och Lee (2010) beskriver ett flertal sätt som sociala 

medier missbrukas på, bland annat att medvetet sprida falska rykten och 

information men också virtuell mobbning, förföljning och annars oacceptabelt 

beteende. I extrema fall har detta lett till självmord ibland under uppmuntrande 

pårop från ”vänner” i olika forum (Kim et al., 2010).  
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2.3 Makt, kontroll 

Michel Foucault har, enligt Giddens (2003), bidragit med betydelsefulla teorier 

om bland annat styrning och kontroll av sociala grupperingar. Enligt 

författaren ville Foucault belysa hur individuell frihet också har en baksida, där 

övervakning och disciplin blir en motpol. Detta behandlas inledningsvis i 

avsnittet och sedan följer en presentation av den tidigare forskning under 

rubriken 2.3.1, som behandlar arbetstagares motstånd via Internet och sociala 

medier. Vi har i detta avsnitt ingen originalkälla, vilket dels beror på att vi valt 

att utgå ifrån Giddens (2003) och Beronius (1986) tolkningar av Foucault, men 

också på grund av svårighet i att få tag i bra originalkällor. 

Giddens (2003) beskriver hur Foucault diskuterar makt och kontroll i 

förhållande till synligheten i en organisation, eller snarare bristen på synlighet. 

Foucault kallar, enligt Giddens, detta för övervakning och det handlar om den 

synligheten som finns för högre instanser i en organisation, att ta del av vad 

medarbetare lägre ner i organisationshierarkin gör. Det finns enligt författaren 

två typer av övervakning. Den första är direkt övervakning som handlar om att i 

stunden kunna kontrollera vad som sker. Den andra övervakningstypen handlar 

om att dokumentföra väsentliga uppgifter om de anställda, det kan handla om 

hur den anställda passar in i arbetsgruppen eller hur mycket denne är 

frånvarande från arbetsplatsen.  

Enligt Beronius (1986) anser Foucault att makt utövas och kan inte finnas utan 

dess utövande. Detta medför att analyser som görs av exempelvis chefers makt 

enligt Foucault blir missvisande eftersom en individ inte kan besitta makt. Makt 

är således av relationell karaktär, den finns mellan parter, och makt åtföljs alltid 

av motstånd (Beronius, 1986). Detta belyser även Giddens (2003) när han 

beskriver hur Foucault anser att individer ofta vill göra motstånd mot den 

övervakning och kontroll som utövas över dem. Beronius (1986) beskriver hur 

Foucault ser på disciplin i likhet med hur han ser på makt, det vill säga att 

disciplinen endast finns i och med dess utövande. Här menar författaren att 

rummets avgränsning agerar som en disciplinerande funktion som skapar social 

ordning. Även tiden kan ses som ett disciplineringsverktyg i och med att tiden 

koordinerar och skapar ordning såväl i samhället som i arbetslivet (Beronius, 

1986; Giddens, 2003).  

Giddens (2003) beskriver vidare hur den moderna teknologin har utmanat hur 

rum- och tidsfaktorer används och följs i organisationer idag. Organisationer 

idag behöver inte, i motsats till Foucaults tankar, finnas på en fysisk plats. 

Foucault menar, enligt Giddens, att en organisations arkitektur har en nära 

relation med hur organisationens struktur och sociala funktion ser ut. Individer 

som fysiskt sett befinner sig olika nära varandra kommer, enligt Giddens (2003), 

skapa ett vi och ett dem i organisationen. Även Beronius (1986) lyfter fram 
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Foucaults syn på rummets avgränsning där Foucault menar att även rummet 

agerar som kontroll gentemot individen. På arbetsplatser finns idag mycket 

övervakning av individer inom organisationens fyra väggar men även 

övervakning för att hålla borta individer som ej ska få tillgång till rummet, vilket 

skapar en såkallad vi och dem-känsla (Beronius, 1986). 

Giddens belyser hur den nya informationsteknologin skapat nya former av 

övervakning, exempelvis att arbetsgivare har möjlighet att kontrollera och 

övervaka de anställdas mail och övriga Internetaktiviteter som sker under 

arbetstiden. Detta har skapat en diskussion kring huruvida detta är kränkande 

eller ej mot arbetstagarens rättigheter, det vill säga rättigheterna att få ha ett 

privatliv (Giddens, 2003). 

2.3.1 … och motstånd via sociala medier 

Richards (2008a) anser att forskning inom oönskat beteende, vilket vidare 

kommer att benämnas som ”misbehaviour”, genom Internet är ett försummat 

område inom forskarvärlden och att det befinner sig i sin barndom. Richards 

(2008a) presenterar en rad olika definitioner av organisatoriskt ”misbehaviour”, 

en av dessa är följande: 

(...) varje uppsåtlig handling av medlem/ar av en organisation som trotsar och kränker 

(a) delade organisatoriska normer och förväntningar, och/eller (b) grundläggande 

samhälleliga värderingar, seder eller normer för korrekt handlande  

(egen översättning av Vardi och Wiener, 1996, s. 153 i Richards, 2008a). 

Men trots att uppmärksamheten kring detta ämne inte fått ordentligt fäste inom 

den akademiska världen börjar arbetsgivare, enligt författaren, bli alltmer 

uppmärksamma på de faror som sociala medier och Internet kan föra med sig. 

För att hantera detta har arbetsgivare börjat införa restriktioner både på och av 

arbetstid och arbetsplatsen. Att spärra åtkomsten av bloggar, Facebook och 

andra sidor på företagets datorer blir allt vanligare, dock finns det exempel på 

hur vissa arbetsgivare går steget längre. Det brittiska försvarsdepartementet har 

infört restriktioner som innebär att anställda inte får göra inlägg på vare sig 

bloggar eller forum utan godkännande av en överordnad (Richards, 2007). Även 

den amerikanska militären har infört restriktioner vad gäller användandet av 

sociala medier genom att förbjuda sina soldater att använda MySpace och den 

Kanadensiska regeringen har förbjudit sina anställda att använda Facebook 

(Boyd & Ellison, 2007). 

Richards (2008a) presenterar i sin forskningsgenomgång ett flertal 

organisatoriska ”misbehaviours”. En stor del av denna forskning berör frågor 

om hur arbetstagaren missbrukar Internet på arbetstid. Användandet av Internet 

för privatbruk under arbetstid samt ”cyberslacking” eller ”cyberloafing” som 

syftar till att arbetstagare använder Internet för att fördriva tiden på arbetsplatsen 
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är några exempel på detta. Författaren menar dock att arbetstagare under de 

senaste åren även har fått en ny arena för att uttrycka och förmedla sitt motstånd 

gentemot arbetsgivaren. Under de senaste åren har forskarvärlden, enligt 

Richards (2008a), även börjat intressera sig för frågor kring organisatoriskt 

”misbehaviour” där konsekvenserna inte enbart är förlorad arbetstid eller 

utnyttjande av organisationens materiella resurser. Denna forskning belyser 

aktiviteter som även utförs utanför arbetsplatsen och arbetstiden och som kan 

påverka organisationen eller arbetsgivaren negativt. Enligt Richards (2007) kan 

denna forskning sägas fokusera på två olika aspekter, ”e-aktivism” och ”e-

misbehaviour”. 

”E-aktivism” används för att beskriva situationer där arbetstagare använder 

Internet och sociala medier för att åstadkomma förändringar i samhället 

och/eller arbetslivet samt utöva påtryckningar på arbetsgivare och/eller 

arbetsmarknaden (Richards, 2007). Författaren ger, så kallad, ”Whistleblowing” 

som exempel på ”e-aktivism” och Wikileaks som ett av de mest kända och 

spridda av dessa. Genom att offentliggöra information om organisationer utövas 

påtryckningar på organisationer, regeringar och grupper med hopp om 

förändring. Ytterligare en typ av ”e-aktivism” är bloggar eller forum som skapas 

och drivs av likasinnade. The General Motors Workers Blog ges som ett 

exempel på detta. Anställda på General Motors över hela världen skriver och 

läser inlägg på denna anonyma blogg med syfte att tillsammans förhindra 

framtida effektiviserings- och kostnadsreduceringsinsatser inom organisationen 

(Richards, 2007).  

Just anonyma arbetsrelaterade bloggar är huvudfokus för såväl Richards (2008b) 

som för Schonebooms (2007) studier. 13 procent av bloggarna som ingick i 

Richards (2008b) forskning uppgav viljan att påverka och informera andra som 

anledning till att de började blogga. Schoneboom (2007) fann i sin undersökning 

inte samma uttalade önskan om att påverka samhället men menar att 

tillsammans kan dessa arbetsrelaterade bloggar ”bidra till en offentlig dialog 

med möjlighet att underminera den företagskapitalistiska hegemonin” 

(Schoneboom, 2007, s. 420). Författaren liknar personerna som bloggar, genom 

deras uttrycksfulla beskrivningar av dagens arbetsliv, med vetenskapens 

antropologer och beskriver dessa som vår tids stora författare. 

Enligt Richards (2008a) innebär ”e-misbehaviour” istället att arbetstagare 

använder sig utav Internet och sociala medier för att ventilera och uttrycka 

känslor kring sin arbetssituation och arbetsgivare. Enligt författaren finns det en 

viss brist på exempel av denna typ av motstånd. Någonting som dock 

förekommer är arbetstagare som lägger upp verkliga eller regisserade 

filminspelningar på YouTube med avsikt att förlöjliga eller skapa misstro mot 

dennes arbetsgivare (Richards, 2008a). Den största uppmärksamhet som ”e-

misbehaviour” fått är genom massmedias bevakning vilket främst har fokuserats 
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på provokativa och avslöjande arbetsrelaterade bloggar och inlägg i olika forum 

som lett till arbetstagarens avsked.  

Den bild som vuxit fram i massmedia om att arbetstagare ofta använder denna 

typ av forum för att ”ge igen” på arbetsgivaren stärks dock inte av forskning 

inom området. Richards (2008b) fann att majoriteten av arbetsrelaterade bloggar 

skrevs med avsikt att ventilera för att kunna fortsätta att arbeta produktivt och 

inte för att åsamka arbetsgivaren skada. Endast två utav 207 respondenter 

beskrev anledningen till sitt skrivande som att trotsa arbetsgivaren. Trots detta 

hör det, enligt Richards, inte till ovanligheten att dessa bloggare uttrycker 

negativa åsikter om sina arbetsgivare, chefer eller arbetsuppgifter. Enligt 

Schonebooms (2007) undersökning är misstro mot företagsspråk och ironiska 

skildringar av managementexperter, konsulter och självhjälpsböcker ett 

återkommande och gemensamt tema i denna typ av bloggar. Så även om 

avsikten inte är att åsamka arbetsgivaren skada kan detta mycket väl bli 

resultatet. 

2.4 Det psykologiska kontraktet 

Begreppet psykologiskt kontrakt myntades, enligt Isaksson (2001), av Argyris på 

1960-talet och beskrevs som en osynlig överrenskommelse mellan parterna. 

Begreppet används idag flitigt inom den akademiska världen men då med 

utgångspunkt i Rousseaus teori och begrepp. Under vår litteratursökning fann vi 

ingen forskning som undersökt Internet eller sociala medier i relation till det 

psykologiska kontraktet. Trots detta anser vi att denna teori kan belysa 

intressanta aspekter i arbetstagares och arbetsgivarens uppfattningar kring 

användandet av sociala medier. Den tidigare forskningen i detta avsnitt 

återfinns under rubrikerna 2.4.1 samt 2.4.2. 

Isaksson (2001) väljer att beskriva det psykologiska kontraktet som att det 

existerar i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och innefattar hur 

dessa tolkar samt upplever de villkor och förväntningar de har på varandra. Det 

viktigaste gällande det psykologiska kontraktet mellan parterna är huruvida de 

kan leva upp till förväntningarna. Vidare menar författaren att det psykologiska 

kontraktet innefattar både uttalade och icke uttalade förväntningar och syftet 

med kontraktet är att öka förutsägbarheten samt att minska osäkerheten i 

arbetsrelationen. Isaksson (2001) beskriver hur det finns såväl en formell sida av 

ett anställningsförhållande i form av lagar och regler, som att det finns en 

informell sida som berör de relationer som finns på arbetsplatsen och hur 

individen tolkar de förväntningar och det förtroende som finns mellan parterna. 

Rousseau (1995) menar att det psykologiska kontraktets olika delar kan 

beskrivas och förstås utifrån ett spektrum där det transaktionella och det 

relationella utgör ändpunkterna. Det transaktionella kontraktet är det mest 
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grundläggande och handlar om att arbetsgivarens främsta uppgift är att betala ut 

lön till de anställda, som i sin tur vet vad de ska göra för att erhålla denna lön. 

Författaren menar att dessa kontrakt präglas av korta anställningstider, ett lågt 

engagemang, dåliga utvecklingsmöjligheter, ett tydligt formulerat 

anställningsavtal som dock är lätt att avbryta samt att arbetstagaren inte 

identifierar sig speciellt mycket med arbetsgivaren. 

Det relationella kontraktet består, enligt Rousseau (1995), å andra sidan av såväl 

ett emotionellt som monetärt utbyte och arbetstagaren har ofta en hög 

identifiering med organisationen. Andra kännetecken är att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter, ett ömsesidigt stöd mellan arbetstagare och arbetsgivare 

samt att kontrakten är dynamiska och långvariga. Många av de förpliktelser som 

finns mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är implicita i denna typ av 

kontrakt. Det psykologiska kontraktet mellan en arbetstagare och arbetsgivare 

befinner sig sällan vid dessa ytterligheter utan någonstans däremellan 

(Rousseau, 1995). 

Eventuella överträdelser av det psykologiska kontraktet kan, enligt Rousseau 

(1995), delas in i tre huvudkategorier; oavsiktliga, störningar och kontraktsbrott. 

Oavsiktliga innebär att båda parterna är såväl kapabla som villiga att 

upprätthålla sin del av kontraktet men missförstår varandra. Störningar innebär 

att parterna är villiga men att en eller båda är oförmögna att leva upp till 

överenskommelser medan vid kontraktsbrott är å andra sidan båda parter 

kapabla att leva upp till kontraktet men en eller båda är ovilliga att göra detta. 

Det psykologiska kontraktet är dock, enligt författaren, subjektivt till sin 

karaktär. Vilket gör att det beror på hur individen upplever en händelse som 

avgör, om denna händelse anses kränka kontraktet eller inte, samt 

konsekvenserna av denna kränkning. En handling eller händelse som anses bryta 

mot det psykologiska kontraktet som beror på ovilja, enligt Rousseau (1995) 

definition ett kontraktsbrott, upplevs vanligtvis som en större kränkning och får 

således mer omfattande konsekvenser.  

  

2.4.1 ... och kontraktsbrott 

En stor del av forskning kring det psykologiska kontraktet är inriktade på 

resultatet av upplevda kontraktsbrott och kränkningar, och belyser både deras 

förekomst och negativa följder (Atkinson, 2007). Oavsett om kontraktsbrottet är 

verkligt eller inte blir dess effekt densamma. Ett upplevt kontraktsbrott kan, 

enligt Atkinson (2007), Tekleab och Taylor (2003) samt Parzefall och Coyle-

Shapiro (2011), leda till förändrad attityd och beteende gentemot arbetsgivaren. 

Några exempel är ilska, irritation, en känsla av orättvis behandling samt 

missnöje och i vissa fall avslutande av relationen. Parzefall och Coyle-Shapiro 

(2011) beskriver ett upplevt kontraktsbrott som en komplex företeelser inte 

enbart styrt av en isolerad händelse. Författarna menar att det är individens 
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meningsskapande av den sammanlagda relationen, dåtid och nutid, som avgör 

om kontraktet bryts eller inte samt om det resulterar i motreaktioner. 

En aspekt av det psykologiska kontraktet som är relativt outforskat är aspekten 

av tillit i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Tillit kan beskrivas 

som 

”…villigheten hos en part att vara sårbar inför en annan parts handlingar, grundat på 

förväntningar att den andra parten kommer handla på ett speciellt sätt som är viktigt 

för den första parten, oavsett förmågan att bevaka eller kontrollera den andra parten” 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995, s.712).  

Författarna menar vidare att om det finns tillit i en relation finns det inget behov 

utav kontroll. Atkinson (2007) menar att det finns tillitsaspekter i alla 

psykologiska kontrakt och fann en tydlig koppling mellan det transaktionella 

kontraktet och kognitiv tillit samt mellan det relationella kontraktet och 

emotionell tillit. Den kognitiva tilliten anses grundläggande och ett krav för att 

den emotionella tilliten ska kunna utvecklas. Författaren fann även en koppling 

mellan tillit och kontraktsbrott där misslyckande att fullgöra upplevda 

skyldigheter resulterade i såväl brusten kognitiv som emotionell tillit. Vid 

förlorad kognitiv tillit ifrågasätts det transaktionella kontraktet men detta verkar 

inte påverka det relationella kontraktet nämnvärt. Förlorad emotionell tillit leder 

dock till ett ifrågasättande av såväl det transaktionella som det relationella 

kontraktet (Atkinson, 2007). 

2.4.2 … och arbetsgivaren 

Vanligtvis utgår det psykologiska kontraktet, enligt Isaksson (2001), från 

arbetstagarens perspektiv om de förväntningar som finns på arbetsgivaren. 

Författaren belyser vikten av att i framtida studier även lyfta fram arbetsgivarens 

perspektiv gällande det psykologiska kontraktet. Dock anser författaren att det 

fortfarande finns en osäkerhet kring vad som omfattas i detta perspektiv samt 

vad som ska studeras där. I likhet med Isaksson (2001) menar ett flertal forskare, 

Coyle-Shapiro (2001), Guest och Conway (2002) samt Tekleab och Taylor 

(2003), att för att få en täckande beskrivning av det psykologiska kontraktet 

krävs att hänsyn även tas till arbetsgivarens perspektiv. Coyle-Shapiro (2001) 

menar att trots att arbetstagarperspektivet är allmänt förkommande exkluderar 

Rousseaus definition inte arbetsgivarperspektivet.  

Det framgår att arbetsgivare ser det psykologiska kontraktet som ömsesidigt, 

med skyldigheter och rättigheter hos såväl arbetsgivaren själv som arbetstagaren 

(Coyle-Shapiro, 2001). Författaren menar att trots den skeva maktfördelningen, 

som kännetecknar de flesta anställningar, erkänner chefer att arbetstagar-

/arbetsgivarrelationen i grunden är ett reciprokt utbyte. I likhet med 

arbetstagarperspektivet på det psykologiska kontraktet förekommer det även här 
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reaktioner och konsekvenser vid upplevda kontraktsbrott (Tekleab & Taylor, 

2003). Ett exempel på detta är att när chefer upplevde att en arbetstagare brutit 

mot det psykologiska kontraktet ledde detta till en sämre värdering och skattning 

av arbetstagarens arbetsinsatser och prestationer. 

Ytterligare en aspekt av det psykologiska kontraktet som fått relativt lite 

uppmärksamhet inom forskarvärlden är hur arbetsgivare hanterar och förvaltar 

det psykologiska kontraktet. Guest och Conway (2002) menar att hur det 

psykologiska kontraktet kommuniceras kan vara lika viktigt som dess innehåll. 

Författarna menar att effektiv och tydlig kommunikation kring de förväntningar 

som ställs på arbetstagaren samt vad arbetstagaren kan förvänta sig i utbyte, 

desto mindre är sannolikheten att kontraktbrott upplevs. Ytterligare en faktor 

som bidrar till en minskad risk för upplevda kontraktsbrott är att så stor del som 

möjligt av det psykologiska kontraktet är explicit (Guest & Conway, (2002). 
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3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur vi genomfört denna studie. Först kommer en 

beskrivning av de metodologiska utgångspunkterna, sedan en beskrivning av 

studiens urval och undersökningsgrupp. Därefter beskrivs datainsamlingen samt 

hur vi gått tillväga med bearbetning och analys av empiriunderlaget. Slutligen 

beskrivs vilka kvalitets- och etiska aspekter vi tagit hänsyn till i denna studie.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vid samhällsvetenskaplig forskning och praktik sker vanligen en åtskillnad 

mellan två typer av forskningsansatser, nämligen den kvantitativa respektive den 

kvalitativa. Vanligen förknippas den kvantitativa traditionen med positivismen 

och dess strävan efter att förklara, medan den kvalitativa ansatsen ofta härleds 

till hermeneutiken och dess strävan efter förståelse (Bryman, 2011). 

Inom de två forskningsinriktningarna finns det vissa övergripande antaganden 

om hur världen är beskaffad och vad som räknas som vetenskap eller inte (Patel 

& Davidson, 2003). Det handlar dels om ontologiska frågeställningar, vilka 

berör frågor kring huruvida den sociala verkligheten ska ses som existerande 

utanför dess individer eller om individerna själva skapar och formar densamma 

(Bryman, 2011). Det handlar även om kunskapsteoretiska, eller epistemologiska, 

frågeställningar. Dessa berör istället frågor kring huruvida en viss kunskap om 

den sociala verklighetens beskaffenhet ses som giltig eller inte. Debatten 

behandlar främst frågan om huruvida den sociala verkligheten bör eller 

överhuvudtaget kan, utforskas utifrån naturvetenskapens förhållningssätt och 

regler. Även om dessa två typer av frågeställningar inte är helt oförenliga kan 

dessa, enligt Bryman (2011), härledas till antingen den kvantitativa eller den 

kvalitativa forskningstraditionen. Den kvalitativa forskningstraditionen står för 

ståndpunkten att naturvetenskapens förhållningssätt inte går att använda för att 

förklara den sociala verkligheten som individerna skapar och formar, medan det 

kvantitativa generellt sett står på andra sidan. 

De metodologiska utgångspunkterna vi valt grundar sig i studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom vi i denna studie ämnade undersöka upplevelser av ett 

visst fenomen, har vi inspirerats av den kvalitativa forskningsansatsen (Patel & 

Davidson, 2003). I och med detta utgår vi från en ontologisk utgångspunkt med 

grund i konstruktivismen (Bryman, 2011). Detta synsätt har, enligt Bryman, en 

utgångspunkt i tanken kring att den sociala verklighetens kategorier och objekt 

formas av samspelet mellan individer och att den sociala verkligheten ständigt 

omstruktureras. Det kunskapsteoretiska utgångsläget grundar sig på det som 

författaren beskriver som ett tolkningsperspektiv. Detta beskriver han som en 

tanke kring att studier av samhället och dess invånare kräver en mer tolkande 

logik än den som naturvetenskapen använder sig av. I och med detta har vår 
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förförståelse snarare betraktats som en tillgång i arbetet med att förstå och tolka 

forskningsfenomenet, än som en svaghet (Patel & Davidson, 2003).  

Inom den kvalitativa forskningstraditionen finns det olika undergrenar, varav en 

av dessa är grundad teori där det centrala är att skapa mindre, lokala teorier 

(Patel & Davidson, 2003). Arbetssättet går, enligt författarna, ut på att koda 

datamaterialet, vilket resulterar i en nära koppling mellan empiri och koder. 

Inom grundad teori ligger inte fokuseringen på att testa huruvida en befintlig 

teori stämmer eller ej, utan det handlar snarare om att forskaren själv kommer 

fram till en teori på ett så kallat induktivt vis (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det induktiva arbetssättet karaktäriseras av att det resultat som forskaren får 

fram genom sin studie blir teori, det vill säga att empirin skapar teorin (Bryman, 

2011). Detta kan sättas i relation till det deduktiva arbetssättet där forskaren 

utgår från teorin för att forma hypoteser, vilka genom empirin sedan ska 

bekräftas eller förkastas. Enligt författaren används oftast en induktiv ansats i 

kvalitativa studier och en deduktiv vid kvantitativa studier. I och med att studien 

är av explorativ art var en renodlad deduktiv forskningsansats svår att anta. 

Dock är det, enligt Bryman (2011), vanligt förekommande att det i 

forskningsprocessen finns inslag av såväl induktion som deduktion, med ett 

växelspel som förflyttar sig fram och tillbaka mellan empiri och teori. Detta 

beskrivna växelspel är gällande i denna studie. Intervjuguidens utformning är 

inspirerad av teorin, bearbetningen av det insamlade materialet är empirigrundat 

medan i diskussionen och analysen knyts empirin och teorin samman. Således 

finns det delar som är såväl induktiva som deduktiva.  

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Till denna studie gjorde vi vad Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval. 

Författaren beskriver denna typ av urval som att forskaren använder sig av de 

individer som för tillfället finns tillgängliga. Även om författaren lyfter viss 

kritik mot denna urvalsform, framförallt på grund av dess bristande 

representativitet av en population samt dess bristande möjligheter till att kunna 

generalisera resultaten, menar han att det ändå är en vanligt förekommande 

urvalsmetod. Trots att vi i denna studie gjorde just ett bekvämlighetsurval var 

urvalet ändå strategiskt. Detta hänger samman med studiens upplägg av att vara 

en explorativ studie. Vi ville finna individer i vår närhet på grund av 

bekvämlighetsaspekten, men även på grund av att vi i förväg anade eller visste 

att personerna i fråga hade åsikter, kunskaper och erfarenheter att delge oss 

kring undersökningens syfte och frågeställningar. Vi var i detta avseende 

mycket selektiva i vår bedömning av de mest lämpade individerna. 

När vi gjorde urvalet valde vi att bortse från intervjupersonernas 

bakgrundsvariabler eftersom det var deras egna upplevelser om fenomenet som 
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ansågs vara det relevanta för studiens syfte. När vi hade diskuterat fram vilka 

individer i vårt personliga nätverk som skulle kunna vara aktuella för studiens 

syfte tog vi kontakt med de sex individerna vi ansåg mest aktuella. Alla dessa 

sex individer tackade ja till att medverka. Urvalsgruppen kom följaktligen att 

bestå av tre stycken individer som representanter för arbetsgivarsidan och tre 

stycken representanter för arbetstagarsidan, vilka motsvarade den spridningen vi 

önskade. Vi vill här poängtera att arbetsgivarrepresentanterna även kan ses som 

arbetstagare eftersom samtliga även har viss operativ funktion i de olika 

verksamheterna. När vi redovisar resultaten i denna rapport är beteckningarna på 

arbetsgivarrepresentanterna IP1, IP3 och IP6, medan arbetstagarrepresentanterna 

har beteckningarna IP2, IP4 samt IP5. I övrigt bestod urvalsgruppen utav två 

kvinnor och fyra män med en åldersintervall på 25 till 35år.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Pilotstudie 

Bryman (2011) menar att en pilotstudie inför en intervjuundersökning är 

eftersträvansvärt att genomföra. Anledningen till detta, menar författaren, är att 

intervjuarna då får testa huruvida frågorna fyller den funktion som de är tänkta 

att göra, men även för att intervjuarna ska få en känsla för undersökningen som 

helhet. Detta var således anledningarna till att vi genomförde en mindre 

pilotstudie där vi intervjuade en arbetstagare. Grunden till att vi inte tog med en 

arbetsgivare i pilotstudien berodde på en bristande tillgänglighet av dem samt på 

grund av kort varsel. Dock ville vi ändå försöka göra pilotintervjun så autentisk 

som möjligt. Vi valde därför att följa den intervjuguide som vi konstruerat, vi 

spelade in intervjun och sedan lyssnades inspelningen av flertalet gånger. Det vi 

fann var en avsaknad av en öppen avslutningsfråga, vilket lades till i 

intervjuguiden. I övrigt ansåg vi oss nöjda med det underlaget vi tagit fram. Vi 

var dock öppna för möjligheten att förändra intervjuguiden under studiens gång 

om så skulle behövas, detta enligt Brymans (2011) rekommendationer. 

3.3.2 Intervjuer 

Under de riktiga intervjuerna krävdes dock inga förändringar av intervjuguiden. 

Detta berodde antagligen på att vår guide var semistrukturerad, vilket Bryman 

(2011) beskriver som en guide innehållandes specifika teman som ska 

behandlas, men där intervjupersonen har stor frihet att formulera svaren på sitt 

sätt. Frågorna behöver inte nödvändigtvis komma i en viss ordningsföljd och 

intervjuaren besitter den flexibiliteten att få ställa kompletterande frågor om det 

behövs (Bryman, 2011). Dock menar författaren att intervjuaren ska försöka 

följa intervjuguidens ursprungliga ordning och formulering. 
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Valet av semistrukturerade intervjuer kändes naturligt eftersom vi ville ställa 

samma grundfrågor till alla intervjupersoner men fortfarande ha möjligheten att 

ställa kompletterande frågor. Anledningen till detta var valet att göra en 

explorativ studie där vi i förväg inte visste vad vi skulle få för resultat. Vi ville 

således endast utgå från teman och ha mer av ett naturligt samtal med våra 

intervjupersoner. Denna flexibilitet att under intervjuerna exempelvis kunna 

byta ordningsföljd eller följa upp intervjupersonens svar, är en av styrkorna hos 

kvalitativa metoder enligt Bryman (2011).  

Vi försökte att formulera intervjuguiden på ett sådant sätt att intervjufrågorna 

var lätta för intervjupersonerna att förstå, men att detta inte skulle ske på 

bekostnad av möjligheten för oss att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden är inspirerade av teori och tidigare 

forskning. De två inledande frågorna i intervjuguiden formulerades för att 

erhålla beskrivningar av vad som anses tillhöra det privata respektive det 

offentliga. Utifrån svaren på dessa inledande frågor, ville vi sedan introducera 

perspektivet sociala medier samt arbetslivsperspektivet. Intervjuguidens 

avslutande fråga ställdes för att ge intervjupersonerna chans att komplettera eller 

korrigera sina svar. Samtliga frågor i intervjuguiden formulerades på ett så öppet 

sätt som möjligt, detta för att inte påverka intervjupersonerna i deras svar. Dock 

valde vi att i intervjuguiden lägga till stödpunkter, vilka endast hade som syfte 

att stötta intervjuarna. Detta stöd ansåg vi behövdes då båda intervjuarna var 

relativt oerfarna av att genomföra intervjuer. Intervjuguiden vi använde finns att 

tillgå som bilaga 1 och i denna delges även vilka intervjufrågor som är kopplade 

till respektive frågeställning. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Av de intervjupersoner som valdes ut, kontaktades vissa via mail medan andra 

kontaktades via telefonen. Oberoende av hur de kontaktades erhöll de liknande 

information. Den information som gavs var studiens syfte, att det var helt 

frivilligt huruvida de ville ställa upp, förväntad längd på intervjutillfället samt att 

det var intervjupersonernas egna upplevelser som var det viktiga, inte deras 

faktiska kunskaper kring ämnet.  

Intervjuerna försökte vi genomföra på en så lugn plats som möjligt, utan 

speciella störningsmoment från omvärlden. Båda intervjuarna var närvarande 

vid de två första intervjuerna, medan resten av intervjuerna genomfördes enskilt. 

Valet att båda intervjuarna var med på de två första intervjuerna berodde på att 

vi ville ha möjligheten att än en gång säkerställa att intervjuguiden fungerade 

samt se vilka uppföljningsfrågor som blev aktuella. Eftersom någon av oss 

kände intervjupersonen sedan tidigare, valde vi att i största möjliga mån göra så 

att den som intervjuade inte kände intervjupersonen sedan tidigare. Detta var 

även gällande vid de tillfällen där båda intervjuarna var närvarande, där den ena 
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hade rollen som intervjuare och den andra hade snarare rollen som åskådare med 

möjlighet att ställa frågor på slutet.  

Samtliga intervjuer startade med att återigen delge syftet med studien, att det var 

helt frivilligt att delta samt information om hur de kan ta del av den färdiga 

rapporten om så önskas. Även information om anonymitet gavs samt en 

förfrågan om huruvida vi fick spela in intervjun eller ej, samtliga 

intervjupersoner godkände inspelningen. Att delge denna typ av inledande 

information är enligt Bryman (2011) viktigt för att få en etiskt hållbar 

undersökning. Mer om studiens etiska aspekter följer i avsnitt 3.7.  

Intervjuernas omfattning gällande dess längd varierade en aning. Den kortaste 

intervjun varade i cirka trettiosju minuter, medan den längsta intervjun varade i 

hela en timme och elva minuter. Efter varje genomförd intervju gjordes en 

kortare avstämning av vad som sagts och om det var något speciellt som hade 

berörts under intervjun. Vi stämde också av hur intervjuaren kände sig och om 

intervjun som helhet kändes bra. 

3.5 Bearbetning och analys av data 

3.5.1 Transkribering 

Vi valde, med intervjupersonernas medgivanden, att spela in alla intervjuer på 

bandspelare för att vid ett senare tillfälle kunna transkribera dessa. Bryman 

(2011) anser att inspelning av intervjuer ger den fördelen att intervjuaren kan 

koncentrera sig på intervjun istället för att föra anteckningar. Innan 

transkriberingarna gjordes beslutades, enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 

rekommendationer, hur dessa utskrifter skulle se ut och hur vi skulle visualisera 

exempelvis långa och korta pauser, betoningar och så vidare. I och med de 

relativt långa intervjuerna erhöll vi ett relativt omfattande datamaterial efter det 

att intervjuerna hade transkriberats. 

3.5.2 Analysmetod 

Som analysmetod till denna studie valde vi att använda oss av metoden som 

kallas meningskodning eller meningskategorisering, vilken har sitt ursprung i 

grundad teori (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde meningskategorisering på 

grund av studiens explorativa karaktär, där vi ville undersöka ett tämligen nytt 

fenomen. Meningskategorisering kan vara en fördelaktig metod eftersom den på 

ett relativt enkelt vis bidrar till en överblick av ett större parti datamaterial och 

där jämförelser tämligen lätt kan göras (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta ansåg 

vi passade studiens upplägg. 

Meningskategorisering beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som en 

organiserad metod, till för att utveckla begrepp kring olika uttalanden eller 
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utsagor och där begreppen gör det möjligt för forskaren att kvantifiera 

intervjupersonernas utsagor. Författarna anser att målet för forskarna som 

använder denna metod är att finna en mättnad i materialet vad gäller 

intervjupersonernas erfarenheter och utsagor. Forskaren ska således kategorisera 

intervjupersonernas uttalanden och när forskaren inte längre ser några nya 

nyanser av fenomenet som skulle kunna bilda nya kategorier, anses en mättnad 

infunnit sig i materialet. Arbetsprocessen går från en mer beskrivande nivå till 

en mer teoretisk där mättnaden förhoppningsvis infinner sig. Författarna 

beskriver hur meningskategorisering ofta handlar om att finna skillnader och 

likheter i datamaterialet. För att kunna göra detta är det viktigt att under hela 

arbetets gång jämföra materialet för att kunna få en känsla av huruvida 

mättnaden infinner sig eller ej (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvale och Brinkmann (2009) ger en generell beskrivning av hur forskaren 

praktiskt gör när denna analyserar datamaterialet utefter denna metod. De menar 

att forskaren till att börja med försöker att utröna huvudpoängerna i 

intervjupersoners utsagor och att dessa sedan sorteras in under ett fåtal 

kategorier. Det är inte ovanligt att den reducering av intervjumaterialet som 

kategoriseringen ger, visualiseras med hjälp av figurer eller tabeller. Hur 

forskaren kommer fram till kategorierna skiljer sig åt, de kan erhållas med hjälp 

av teori eller kanske helt utifrån de intervjuades utsagor. Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att kategorierna i de flesta fall bör formuleras innan själva 

datainsamlingen, men är inte detta möjligt av olika anledningar bör forskaren 

vara extra noggrann under själva intervjuerna med att erhålla så rikliga 

beskrivningar av fenomenet som möjligt. Vi har i denna studie försökt att följa 

ovanstående tillvägagångssätt, dock var kategorierna inte på förväg beslutade på 

grund av studiens karaktär.  

Vi började därför med att skriva ut allt material, en kopia var. Vi läste in oss 

enskilt på materialet, där vi läste såväl de enskilda intervjuerna som hela 

materialet ett flertal gånger. Vi anser att den initiala enskilda bearbetningen av 

materialet är en styrka, eftersom olika tolkningar tydligt framträdde och där vi 

kunde diskutera och analysera vår egen roll i tolkningsprocessen. Efter 

genomläsningarna försökte vi finna kategorier som materialet skulle kunna delas 

in i. Därefter klippte vi ut textsekvenser och placerade dessa utklipp i olika 

kategorier till dess vi ansåg oss funnit en mättnad. Det transkriberade 

datamaterialet har inför resultatredovisningen delvis bearbetats för att göra 

denna del mer lättläst. Detta har skett genom att ändra vissa ord från talspråk till 

skrivspråk, pauser som inte ansågs bidra till citatens tolkning togs bort samt 

vissa utfyllnadsord raderades. Vi valde dock att behålla intervjupersonernas 

betoningar, eftersom dessa ökar förståelsen av intervjupersonens resonemang. 

Betoningarna visualiserades med hjälp av versaler i resultatdelen. Övriga 

korrigeringar som gjorts i datamaterialet gjordes för att intervjupersonernas 

anonymitet skulle bibehållas. För att anonymisera valde vi att exempelvis byta 
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ut intervjupersonernas namn och vilket företag de arbetade på, om den 

informationen fanns med i citaten. Vissa citat har vi också valt att förtydliga. 

Båda dessa korrigeringar är markerade med klamrar, [], i texten. Dessa typer av 

förändringar som skett i datamaterialet, från transkriberingen till 

resultatredovisningen, är något som Kvale och Brinkmann (2009) 

rekommenderar för att göra rapporten mer lätthanterlig för läsaren. 

3.6 Kvalitetsvärdering 

Inom forskningsvärlden används, enligt Bryman (2011), vanligen begreppen 

reliabilitet och validitet för att beskriva och diskutera en studies 

kvalitetsaspekter. Reliabiliteten berör, enligt författaren, frågor om huruvida 

mätning och mått är tillförlitliga och konsekventa, medan validiteten handlar om 

huruvida forskaren mäter det som är avsett att mätas. Enligt Bryman (2011) och 

Kvale och Brinkmann (2009) härstammar ovanstående kvalitetsbegrepp från den 

kvantitativa forskningstraditionen, men begreppen används såväl inom 

kvantitativ som i kvalitativ forskning. Det har dock börjat växa fram alternativa 

kvalitetsramar för den kvalitativa delen, men dessa har fått skiftande genomslag 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det finns olika typer av reliabilitet och validitet. Extern reliabilitet berör frågan 

om huruvida studien går att replikera eller ej (Bryman, 2011). Detta 

kvalitetskriterium är enligt författaren svårt att uppfylla i kvalitativa studier 

eftersom det i princip är omöjligt att erhålla samma sociala verklighet två 

gånger. Intern reliabilitet handlar å andra sidan om att forskarna som ingår i en 

undersökning i förväg beslutar hur empirin ska tolkas och förstås. Den interna 

reliabiliteten kan liknas med det som kallas interbedömarreliabilitet. Denna typ 

av reliabilitet berör huruvida det finns en överrensstämmelse mellan olika 

bedömares värderingar (Bryman, 2011). 

Den externa validiteten har att göra med huruvida resultaten i en undersökning 

går att generalisera till andra situationer och miljöer (Bryman, 2011). Här lyfter 

författaren fram att just denna typ av validitet ofta blir problematisk i kvalitativ 

forskning på grund av den vanligt förekommande användningen av fallstudier 

samt att urvalen är begränsade. Patel och Davidson (2003) håller med om att det 

i kvalitativa studier kan vara svårt att generalisera, men de anser trots detta att 

det eventuellt går att generalisera till liknande kontexter. Den interna validiteten 

handlar om huruvida den teori som forskarna framställer, har god 

överrensstämmelse med de observationer som görs (Bryman, 2011). I dessa fall 

handlar det, enligt samma författare, om hur sannolika och trovärdiga en studies 

resultat är. Objektiviteten, eller konfirmering som Bryman kallar det, handlar 

om forskarnas egen roll och huruvida de lyckats kontrollera deras egna 

värderingar och synpunkter så att dessa inte kontaminerat studien nämnvärt. I 
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kvalitativa studier handlar det om att forskarna agerat i god tro och inte för att 

vilseleda (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) poängterar svårigheten med att skilja mellan validitet och 

reliabilitet, eftersom den förstnämnda förutsätter den sista. Patel och Davidson 

(2003) menar till och med att begreppen är så sammanflätade, att forskare i 

kvalitativa studier sällan använder reliabilitetsbegreppet alls. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar trots detta att begreppen reliabilitet och validitet kan 

används inom den kvalitativa forskningen, men att de då har en annan innebörd. 

De menar att kvalitén i kvalitativa studier snarare berör hela 

forskningsprocessens olika steg, något som även Patel och Davidson (2003) 

håller med om. 

Då denna studie har tagit sitt avstamp i den ontologiska utgångspunkten 

konstruktivismen, där den sociala verkligen anses ständigt föränderlig, blir det 

problematiskt att generalisera eftersom varje situation och kontext anses vara 

unik. Utifrån det faktum att vi endast intervjuade sex personer påverkas också 

generaliserbarheten, då sex personer inte anses kunna stå som modell för vad 

hela populationen anser om det undersökta fenomenet. Den externa reliabiliteten 

och validiteten i denna studie är således låg. Trots detta anser vi att studien kan 

bidra till en ökad förståelse kring det undersökta fenomenet, detta genom att 

studien kan påvisa vilka tendenser som finns kring det undersökta området. 

Eftersom vi har varit två forskare i denna studie, anser vi att den interna 

kontrollen vi utfört gentemot varandra har bidragit till att bibehålla en 

objektivitet i arbetet. Detta borde ha ökat den interna validiteten, vilken vi 

således anser är fullgod. Innan kategoriseringen av datamaterialet påbörjades, 

diskuterade vi kring hur datamaterialet skulle tolkas och förstås. Därefter 

behandlade vi datamaterialet enskilt och efter denna enskilda bearbetning 

träffades vi för att delge varandra vår syn på materialet. På så vis borde vi initialt 

inte ha påverkat varandra i synen på materialet och istället kunde vi diskutera de 

mindre tolkningsolikheterna som framkom.  Den individuella tolkningen som 

respektive forskare gjort, tillsammans med de gemensamma diskussionerna, ser 

vi som en styrka då detta givit en mer gemensam och bearbetad förståelse över 

materialet. 

3.7 Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen finns det vissa forskningsetiska aspekter att ta 

hänsyn till. Bryman (2011) belyser fyra krav eller principer som är gällande 

inom svensk forskning, där den första principen är informationskravet. Denna 

princip syftar till att delge de medverkande deltagarna information kring 

studiens syfte, vilka steg som ingår i studien samt att det är helt frivilligt att delta 

och där deltagaren även har rätt att avsluta sitt deltagande när helst de känner för 
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det. Att deltagandet är frivilligt handlar om att deltagarna har rätt att besluta över 

om denne vill medverka eller ej, detta enligt den andra principen, 

samtyckeskravet (Bryman, 2011). Såväl informationskravet som 

samtyckeskravet informerades om vid den första kontakten med våra deltagare, 

men även som en introduktion vid samtliga intervjuer.  

Vid introduktionen av intervjuerna delgavs även information om att 

intervjumaterialet skulle behandlas med största försiktighet och där deltagarna ej 

kommer kunna identifieras av utomstående. Detta enligt Brymans (2011) tredje 

princip, nämligen konfidentialitetskravet. Kravet innebär således att 

personuppgifter ska behandlas med största varsamhet så att inga obehöriga kan 

få tillgång till dessa. Till sist menar Bryman (2011) att forskarna bör ta hänsyn 

till nyttjandekravet. Principen handlar om att den data som samlas in, endast 

kommer att används för det ändamålet som det var tänkt att användas till. Allt 

material valde vi därför att förvara på ett sådant vis att ingen skulle kunna ta del 

av varken inspelningarna eller transkriberingarna utan vår tillåtelse.  

Kvale och Brinkmann (2009) har liknande riktlinjer som Bryman belyser, men 

de har även valt att lyfta fram såväl forskarens roll i processen som 

överväganden kring de konsekvenser som studien kan få för deltagarna. 

Författarna menar att forskarna bör ta hänsyn till de konsekvenser som kan 

drabba deltagarna och där forskaren ska försöka göra gott, det vill säga 

minimera risken för att åsamka skada för deltagarna. Detta är således en 

subjektiv bedömning om vad som kan anses skada, vilket har en koppling till det 

som författarna refererar till som forskarens roll. De menar nämligen att 

forskaren som person och dennes integritet är avgörande för hur kvalitén i 

undersökningens etiska aspekter blir. Den handlar enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) om forskarens moral och hur denna gör sina etiska överväganden. I 

denna studie har de etiska aspekterna diskuterats såväl inom forskarparet, som 

med handledaren. Vi ser det som en styrka att flera personer varit inblandade i 

processen med de etiska övervägandena eftersom detta bidragit till att olika 

personers perspektiv och synpunkter kommit upp till ytan och tagits i beaktande 

innan besluten har fattats.  
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för den empiri vi erhållit genom våra 

intervjuer. Först beskrivs vilka kategorier som använts, hur dessa arbetades 

fram samt en kort redogörelse av innehållet i varje kategori. Sedan följer en 

presentation av resultatet och en avslutande sammanfattning av detta i relation 

till studiens frågeställningar.  

4.1 Presentation av kategorierna 

När samtliga intervjuer transkriberats lästes såväl enskilda intervjuer som 

helheten igenom ett flertal gånger. Under dessa genomläsningar framträdde en 

uppdelning enligt nedanstående fyra kategorier: 

 

Figur 1. Modell över kategoribildningen. 

Enskilda citat delades och sorterades sedan in i förhållande till dessa kategorier. 

Vid genomgång av denna indelning ansågs det dock att dessa kategorier i ett 

flertal fall inte var tydligt avgränsade från varandra. Vid vidare diskussion och 

genomgång fann vi att en mer tydlig och mättad kategorisering framträdde 

genom att kombinera dessa fyra kategorier med varandra, två och två. Således 

bestod den slutgiltiga uppdelningen av de transkriberade intervjuerna utav sex 

stycken kategorier, dessa beskrivs kortfattat nedan: 

 

 

Arbete Offentligt

Privat Sociala 
medier
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Offentligt och Privat: Denna kategori utgörs utav intervjupersonernas 

uppfattningar kring vad, av en människas liv, som anses offentligt respektive 

privat. Dessa uttalanden baseras på intervjupersonernas svar på följande frågor 

”Vad av en människas liv anser du är offentligt?” samt ”Vad anser du utgör en 

människas privatliv?”. 

Offentligt och Sociala medier: I denna kategori återges intervjupersonernas svar 

och resonemang kring frågan ”Anser du att det som skrivs på nätet via sociala 

medier blir offentligt?”, dock återkom ett flertal av intervjupersonerna till 

tankegångar kring detta vid senare tillfällen under intervjuerna. 

Privat och Sociala medier: I följande kategori återges intervjupersonernas 

uppfattningar om varför människor använder sig av sociala medier, om sociala 

medier anses ha förändrat hur människor resonerar och kommunicerar samt 

vilka konsekvenser och risker som finns med dessa. Grunden till denna kategori 

ligger i svaret på frågan ”Vilka delar av privatlivet tycker du att det är okej att 

skriva om på nätet?” samt till viss del ”Hur tror du att människor resonerar i 

deras överväganden om vad de ska om skriva på nätet?” och ” Har du reagerat 

på vad andra skrivit någon gång?”. 

Arbete och Privat: Denna kategori utgörs utav de tankar som intervjupersonerna 

hade kring gränsen mellan det privata och arbetslivet samt vilka skyldigheter 

som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. Resonemang kring frågan ”När 

anser du att arbetsliv övergår till privatliv?” utgör grunden för denna kategori. 

Arbete och Offentligt: Följande kategori lyfter intervjupersonernas uttalanden 

kring den upplevda offentligheten av deras arbeten samt frågor rörande sekretess 

och tystnadsplikt. Denna kategori är i relation till övriga relativt liten, sett till sin 

omfattning men ansågs vara avgränsad från övriga och således värdefull.  

Intervjuguiden innehöll ingen specifik fråga rörande huruvida 

intervjupersonerna ansåg att det fanns offentliga aspekter utav arbete, men ett 

antal personer lyfte frågan självmant och då med den egna arbetsplatsen i 

åtanke. 

Arbete och Sociala medier: I följande kategori ingår de uppfattningar som 

intervjupersonerna hade som berör hur man anser att arbetstagare respektive 

arbetsgivare bör agera och resonera kring användandet av sociala medier samt 

vad som ansågs acceptabelt att delge om arbetet via sociala medier. ”Hur tycker 

du att en arbetstagare ska resonera kring användandet av sociala medier?”, ”Hur 

tycker du att en arbetsgivare ska resonera kring användandet av sociala medier?” 

samt ”Vad finns det för aspekter om arbetslivet som du anser att det är okej att 

skriva om på nätet?”. Även vissa resonemang kring frågorna ”Hur tror du att 

människor resonerar i deras överväganden om vad de ska om skriva på nätet?” 

och ” Har du reagerat på vad andra skrivit någon gång?” återfinns här. 
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4.2 Offentligt och Privat   

Intervjutillfällena började med att intervjupersonerna fick resonera relativt fritt 

kring vad de ansåg tillhörde det offentliga respektive det privata. Majoriteten av 

intervjupersonerna inledde då med att beskriva hur den informationen som finns 

i folkbokföringsregistret, det vill säga information om vart du bor, ansågs 

tillhöra det offentliga. Andra områden som intervjupersonerna ansåg tillhörde 

det offentliga var en människas kontaktuppgifter såsom telefonnummer, 

mobilnummer och mailaddress. Som ett exempel på detta sa en intervjuperson 

att ”jag går alltid att nå via mobiltelefon, har mail kopplat till mig, så jag är 

uppkopplad dygnet runt, så kontaktuppgifter och så, för MIN del så är det 

offentligt” (IP3). 

I övrigt tycks intervjupersonerna beskriva offentligheten som ett spektrum, 

vilket sträcker sig från att individen inte alls kan välja vad som är offentligt, till 

det motsatta det vill säga att individen själv väljer vad denna gör offentligt eller 

ej. En av intervjupersonerna valde att belysa individens bristande möjligheter att 

kunna påverka såhär; 

Det finns ju några saker som är offentliga oavsett vad jag vill eller tycker eller 

tänker.(….) alla register som jag faktiskt inte kan säga ja eller nej till om jag vill vara 

med eller inte utan det är så de är uppbyggt liksom, hela systemet att vissa saker ÄR… 

offentliga förutsatt att personer i fråga har hela mitt personnummer så är ännu fler 

saker offentliga oavsett om jag vill det eller inte. (….) Så det anser jag väl att det är 

offentligt även om jag kanske inte bjuder på det själv. (IP5) 

Intervjuperson nummer ett resonerade på ett liknande sätt och beskrev hur 

uppgifter såsom våra personnummer, inkomster, ägande av hus samt våra 

skatteskulder, också är sådant som en individ inte kan välja bort att ha offentligt. 

Dock anser en annan intervjuperson att de lagar som reglerar vad en individ är 

skyldig att ha offentligt, också har en skyddande funktion för individen.   

Vad är offentligt i en människas liv?! (…) alla slags register som finns. Det är ju på ett 

sätt offentliga, det är ju i offentlighetens ljus, men självklart också skyddade med 

vissa lagar som vi har, som tur är. Så semi-offentliga är de väl i så fall (….) i övrigt är 

det väl det som vi skyltar med utåt på ett eller annat sätt, som vi enligt lag måste 

skylta med utåt, alternativt det som, vi väljer att skylta med. Vad vi har för adress eller 

vilka vi lever och bor med och så vidare. I guess. (IP6) 

Som citatet ovan delvis visar anser vissa intervjupersoner att individen själv kan 

välja sin offentlighet, exempelvis sa intervjuperson ett att ”när man kollar på det 

övriga så är det ju egentligen inget som är offentligt om man väljer att inte göra 

det offentligt” (IP1). En annan intervjuperson menade att ”Det måste man väl 

alltså tänka ut själv, det är väl olika för alla människor, som telefonnummer det 

kan du ju själv bestämma hur offentligt det är” (IP4). Även intervjuperson fem 
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höll med om detta och menade att det som är offentligt är ”de sakerna som jag 

själv väljer såklart att dela ut åt alla håll och kanter, de blir väl offentligt” (IP5) 

Det som intervjupersonerna å andra sidan ansåg tillhöra det privata var familjen 

och vänner. Följande citat belyser detta ”Det man berättar för sina vänner, antar 

jag. Och inte lägger till ’det här får du inte berätta för nån’ (….) jag skulle nog 

säga, om jag talar för mig själv så, familj känns ganska så privat” (IP2). 

Intervjuperson fem höll med och sa ”ja men det som är innanför våra dörrar, 

som är våra problem och våra glädjeämnen. Och våra vänner”.  

Tillsammans med vänner och familjens plats i det privata, beskrev vissa 

intervjupersoner hur även deras fritidsintressen hör till det privata ”privatliv det 

blir ju mycket familj och vänner och liksom utmaningar man har privat och det 

som man har som intresseområden” (IP6). En annan intervjuperson 

exemplifierade detta och sa följande ”jag gillar att fotografera till exempel, och 

det kan ju absolut vara privat, men där kommer det återigen in, motiv och bilder 

på familj och familjemedlemmar och så vidare, det kan ju absolut vara privat” 

(IP3)  

4.3 Offentligt och Sociala medier 

I likhet med vad intervjupersonerna ansåg tillhörde det privata respektive det 

offentliga, så finns det två övergripande utgångspunkter i intervjupersonernas 

resonemang kring frågan om huruvida det som läggs upp på sociala medier blir 

offentligt eller ej. Den första handlar om att det som läggs upp på Internet 

automatiskt blir offentligt, medan den andra ståndpunkten beskriver hur 

individen själv kan påverka hur offentligt något blir.  

Majoriteten av intervjupersoner ansåg att det som läggs ut på sociala medier 

faktiskt blir offentligt. En person sa exempelvis följande ”Ja, det blir väldigt 

offentligt. Alla vet allt om alla, liksom, man checkar in på platser man är på” 

(IP1). En annan tyckte att det som är offentligt i en människas liv är ”Det man 

delar med sig av på Facebook” (IP2). Ytterligare en intervjuperson sa; 

Det kanske blir offentligt för en större massa, större grupp än om det bara är ett 

samtal. Där väljer JAG vilken jag framför min kritik eller mina åsikter eller mina 

tankar till. Nu väljer jag dig eller någon annan. Men i en offentlig handling så blir det 

ju öppet för alla. (IP3) 

Intervjuperson fyra och fem höll också med om detta ”vad du lägger ut så det 

blir ju i allra högsta grad offentligt” (IP4). ”inom vissa forum begränsas det så 

att ALLA inte kommer åt dom om man inte anstränger sig eller vet eller vill. 

Därmed inte sagt att de inte går att komma åt, för de gör de alltid” (IP5).   
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Att det faktiskt går att begränsa offentligheten, enligt den andra ståndpunkten, 

beskrev en av intervjupersonerna som beroende av de inställningar du valt att ha 

på dina sociala medier;  

Det är ju en inställningsfråga höll jag på att säga. I det här gränssnittet så kan man ju 

ställa in vilken spridning man vill ha på det. Så att det är väl kopplat till hur brett man 

väljer att skjuta ut informationen. (….) men om man ska simulera, från att det tajtaste 

där bara några fåtalet vänner ska få se det, då tycker jag INTE att det är offentligt. Då 

ser jag det ungefär som att man sitter vid ett bord och äter middag ihop med några 

goda vänner som man har ett förtroende kopplat till och det är därför man har 

inställningen att just dessa ska få informationen. (IP6) 

Ytterligare en person beskrev detta med följande ord;  

Ja men det tycker ja, det beror ju på. Facebook och alla andra sociala medier har ju 

inställningar som man kan välja att bara de här personerna som ska få se det. Men 

genom att slänga upp någonting på Internet på en portal för alla att se, så har man ju 

indirekt sagt att det här är okej. Så då kan jag väl tycka att man inte är speciellt privat 

med det i så fall. (IP2) 

En annan aspekt som vissa intervjupersoner resonerade kring, var användandet 

av anonyma bloggar. Intervjupersonerna ansåg att dessa anonyma bloggar kunde 

bidra till att ämnen som vanligtvis kan vara svåra att diskutera kom upp till ytan. 

Intervjuperson fem beskrev detta; 

Jo de är klart att det finns forum där det absolut är positivt att få vara anonym för att 

diskussionerna överhuvudtaget kanske ska våga komma upp till ytan. Och jag tycker 

inte att det är fel med forum där man har alltså nix för vad man heter, men någonstans 

så finns det ju oftast i alla fall registrerat vem man är ändå (…) jag tycker att anonyma 

bloggar OCKSÅ är okej i viss mån. Eller okej, det är HELT okej. Men jag tycker väl 

inte det är okej att skriva vad som helst för den sakens skull. (IP5) 

Att inlägg på sociala medier kan trigga igång diskussioner, är något som 

intervjuperson två beskrev såhär ”Men skriver någon en statusuppdatering och 

inte lämnar all information så känns det som att det är öppet att fråga, eftersom 

den här personen inte skrivit det här” (IP2). 

4.4 Privat och Sociala medier 

Vad intervjupersonerna såg som orsaken till att individer väljer att använda sig 

av sociala medier i sitt privatliv skiftade en del. En sa ”det känns ju som en 

självklarhet att ha ett Facebook-konto” (IP2). En annan menade att;  

Det är alla de möjligheterna som sociala medier har medfört. Alltså att det går snabbt 

och man hittar alla möjliga folk utan att ha relationer. Man hittar jobb, man hittar 

kärleken, man hittar nya vänner, man har koll på alla. Det är sällan någon glömmer 

någon annans födelsedag idag. (IP1) 
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Vad intervjupersonerna beskrev som den främsta anledningen till varför 

människor väljer att lägga ut information offentligt om sig själva och andra på 

sociala medier, var att de tyckte sig se ett bekräftelsebehov och ett behov av att 

erhålla uppmärksamhet från omvärlden. Några av intervjupersonernas utsagor 

kring detta syns i nedanstående citat;  

Jag gissar att hela den här Facebook-hysterin och kanske andra sådana micro-bloggar, 

Twitter och liknande handlar mycket om att man mår bra av att få en bekräftelse på 

sig själv som person, det handlar om att man ska bli bekräftad utav andra (….) Så jag 

antar att man bara vill bli speglad och sedd som ett förstaläge, att någon har 

uppmärksammat mig. Sen är det intressant i nästa läge att uppmärksamma kanske bara 

genom att trycka på gilla-knappen, om jag översätter det. Sen så skulle de kunna vara 

att de faktiskt skriver någonting, och då visar dom att dom skriver till mig och visar 

för hela världen att ’jag ger dig attention’ och så vidare. Det blir många speglingar, 

mycket intressant det där (….) Jag tror att det blir någon slags trappa. Men de bygger 

mycket på att man ska må bra, bli sedd och man ska få beröm i slutändan. Det är 

liksom målet. ’Gilla mig, tyck om mig som människa’. Det är min HELT personliga 

gissning.(….) Ja, de är ju skit läckert (…) ’alla ser det här nu, undra vad jag får för 

feedback liksom’. Alla kan bli mini-kändis. (IP6) 

Sen kan det väl vara så att du mår bra av att det är många som läser att du får en 

uppmärksamhet, att du blir uppmärksammad och mår bra av den anledningen och sen 

kan det väl vara, ja jag vet inte det finns väl jättemånga olika anledningar till att 

[människor skriver]. (IP4)  

Att man själv då får uppmärksamhet, ja på något positivt vis. Att dom ser nån vinning 

i det så (…) ja tror väl kanske att det blir ett mönster, att man vet att, ja men man hittar 

kanske nån tröst i det själv för man får positiv support från andra håll genom att det 

[bekräftas] att det är synd om mig. (IP5) 

En av intervjupersonerna reflekterade även om dennes egna behov av 

bekräftelse och beskrev följande;  

Någonstans så vet jag ju ändå att det finns folk som läser och någonstans så skriver jag 

ju inte för andra, även om det ju känns totalt meningslöst såklart om det bara är för 

mig. Jag hade kunnat skriva det i ett word- dokument om de BARA var för mig. Så 

det är klart att man någonstans vill att NÅGON läser det (…) jag tror snarare att det är 

så att (…) om man är i någon låg period när man behöver bekräftelse, då kanske det är 

JÄTTEdeppigt att se att det inte finns en kotte som [ger en bekräftelse]. (IP5) 

En del av detta behov av att erhålla uppmärksamhet från sin omgivning syns 

också i intervjupersonernas resonemang kring de kommentarer och den 

feedback som ges på sociala medier;  

Jag tyckte det var så kul att det var så många som läste det. Det var det som var det 

roliga. Att det var okej, att det var så många som var intresserade, även fast det var det 

mest ytliga och ointressanta. Och det var ju det som gav en kick av att man gjorde det. 

(IP1) 
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En av intervjupersonerna skrev att han aktivt försökt påverka vad andra skriver 

på social medier. Detta gjordes med hjälp av att kommentera och ge feedback 

till de individerna som intervjupersonen ansåg endast skrev ointressanta saker. 

När detta inte gav önskad effekt, började personen ifråga istället ignorera dessa 

beteenden på de sociala medierna.  

Några intervjupersoner ansåg att användningen av Internet var beroende av den 

generation som individen tillhörde. Detta belyses av citat nedan; 

Jag tror det är från generation till generation (…) man delar med sig av alltihop för det 

är så, det är den nya generationen (….) den äldre generationen är anonymiteten 

[viktig] och den yngre HAR INGEN anonymitet. Det handlar om att höras och synas 

och den här uppmärksamhetsgrejen. (IP1) 

Allting går ju på Internet. Min kompis tappade sin plånbok i somras. Hon ringde sin 

pappa och frågade vad det var för bensinkort hon hade, för det hade hon glömt bort 

(….) Så frågade hon ’vart ska ja ringa då’? Och då svarade han att det får hon kolla 

upp i telefonkatalogen (…) Och alla bara asgarvade i den där bilen (…)Vi hörde ju allt 

han sa. Liksom ’lever du i ett annat årtionde’. (IP2) 

Somliga intervjupersoner ansåg också att användningen av sociala medier kunde 

vara ett sätt att bearbeta händelser för att sedan kunna lämna något bakom sig 

och gå vidare. I dessa situationer var de som skrev inte ute efter att få någon 

speciellt respons på det som skrevs, utan snarare få det ur systemet; 

Ibland har man sådant jättebehov av att skriva (…) att man bara vill skriva av sig det, 

för då är det borta från mig ungefär (….) en del har nog bara ett enormt behov av att 

skriva av sig och få den här uppmärksamheten som man SKULLE KUNNA få. (IP5) 

Man mår bra av att få ur det ur sitt system att skriva av sig likväl som att du skriver på 

papper eller snackar med en polare eller så kan du kanske få ut det, alltså du bearbetar 

dagen på det viset (….) du kanske behöver den stunden att få det ur dig. (IP4) 

Vissa intervjupersoner ansåg att sociala medier har förändrat sättet att 

kommunicera. Det handlar dels, som följande citat belyser, om att det är enklare 

att uttrycka sig på ett negativt sätt när man inte möts ansikte mot ansikte 

”Definitivt. Jag tror det hänger ihop med att det är ju skriftligt och inte muntligt. 

Alltså om man tänker face-to-face, då är de ju värsta konflikträdda, du vågar inte 

liksom” (IP6). ”Folk är jätteelaka på Internet (…) folk överlag är ju dumma i 

huvudet alltså. De har ingen respekt. De släpper respekten, så skulle de flesta 

aldrig säga face-to-face” (IP2).  

Man är nog ganska frispråkig när man sitter hemma på sin kammare och skriver vitt å 

brett. Jag tror att man är ganska så ÄRLIG i vad man tycker och tänker och det är ju 

också naturligtvis en styrka i det. Alltså om man ska göra en utvärdering på det här 

(….) Men jag tror att man är mera frispråkig i den här typen av media än om man har 

en personlig kontakt. (IP3) 
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Du behöver ju aldrig sitta öga-mot-öga och säga något, med någon som argumentera 

tillbaka. Utan du kan lägga upp allt vad du tycker rätt upp och ner och argumenterar 

någon tillbaka så kan du välja om du ens vill bemöta det eller inte. Och du kan vackert 

skriva att ’ja men jag tycker så, punkt’. Alltså, det är så lätt sätt att inte behöva riktigt 

stå för eller klara av att argumentera för det man skriver. (IP5) 

Det handlar också om att människor, enligt intervjupersonerna, tenderar att dela 

med sig av sitt privatliv mer nu än innan de sociala medierna fanns ”Jag skulle 

aldrig ställa mig på stan och skrika ’jag är singel’, fast att det står på min 

Facebook-sida” (IP2). Samma intervjuperson menar att man idag lär känna 

individer i fel ordning. Intervjupersoner beskriver detta som att man erhåller 

information om individer, för att sedan ta ett beslut om man skulle vilja lära 

känna personen ifråga på riktigt. Detta i motsats till hur det var förr, när man 

lärde känna personer genom att interagera med dem och på så vis erhålla 

information om vilka de är. Andra intervjupersoner väljer att belysa detta som;  

Det finns också en massa med privata grejer, med allt som folk som avslöjar det ena 

och det andra i sina bloggar liksom. Allt vad de känner och så vidare. Och det både 

mot sina vänner (…) mot sin familj. Det finns verkligen inget stopp på det. (IP1) 

Jag tror eller det jag tänker är att det är svårt att skilja mellan det [gränsen] när du 

bloggar eller twittrar eller att det är väldigt svårt att skilja på vad som är ja offentligt 

och vad som egentligen är privat. Ja jag tror att det läggs ut mycket som liksom 

kanske egentligen skulle vara privat. (IP4) 

Att det förekommer egna tolkningar på sociala medier om vad människor 

skriver, är något som flera intervjupersoner berör ”det du skriver själv kanske du 

menar på ett visst sätt men alla andra som läser det uppfattar det på ett helt annat 

sätt, ja absolut” (IP4). Ytterligare en intervjuperson sa;  

Man lär sig lite om vem som skriver på vilket vis. Känner du människor tillräckligt 

mycket eller har följt tillräckligt länge så kan du ju läsa vad som står mellan raderna 

och ser att det som står HÄR betyder inte riktigt det som står utan du kan utläsa något 

helt annat. (IP5) 

Dessa tolkningar som ovanstående intervjuperson berör, menar en annan kan 

leda till missförstånd;  

Jag tror att det är HUR MYCKET missförstånd som helst varje dag. Just det att man 

läser en mening, HELT olika såklart (….) en hög risk för att man gör illa eller att folk 

blir ledsna. Man tror att man antyder någonting, bara för att man läser det helt olika. 

(IP6) 

Samtliga intervjupersoner beskrev hur det som skrivs på sociala medier kan 

medföra vissa risker och konsekvenser, utöver att det blir missförstånd. Dessa 

risker och konsekvenser har enligt somliga att göra med en okunskap eller 

oförståelse av hur stort och offentligt sociala medier är;  
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Offentligt alltså, man tänker nog inte riktigt steget längre, hur många är det som läser 

och vilka kan läsa och vad kan det få för konsekvenser (…) har du den funderingen att 

’nä, det här är för privat det här är…’ då har man också tänkt till i att, för jag menar 

det är inte alla som inte inser hur stort det är. (IP4)  

Sen så de är ju kanske kopplat till vad man ser för teoretisk risk, om man då är rädd 

för att information ska komma ut, hur bred liksom skaran människor som man skjutit 

ut informationen till. Men om man har en helt öppen [sida], så tror jag inte att man ska 

vara alltför naiv och tro att det INTE är offentligt. Det är i alla fall risk för att det ska 

vara helt och fullt offentligt. (IP6) 

En av intervjupersonerna berör också aspekten av att inte bibehålla rättigheterna 

till det som läggs upp på sociala medier;  

Just att materialet som man kanske lämnar ifrån sig, att man inte äger rättigheten till 

det själv och kan liksom deleta det. Utan det bara ska vara en av-och-på aktivering i så 

fall. Att det lever vidare för all framtid. Otroligt otäckt, va? (IP6) 

Att oförsiktighet på sociala medier kan få konsekvenser för individer på ett 

mycket personligt plan, beskrivs såhär ”naturligtvis att dom som har hängts ut är 

ju naturligtvis sårade, och det har naturligtvis färgat och påverkat deras sätt att 

se och lita på människor naturligtvis. Så är de ju” (IP3). En annan menade att 

”man skriver saker som man inte inser hur mycket det når ut till folk och sen får 

du negativ respons på det och då kan det ju kanske bli negativt för dig själv, att 

du får ett ännu sämre mående” (IP4). 

4.5 Arbete och Offentligt 

Trots att intervjuguiden inte innefattade någon specifik fråga rörande huruvida 

intervjupersonerna ansåg att det fanns offentliga aspekter utav arbetet, så lyfte 

ett antal personer frågan självmant och då med den egna arbetsplatsen i åtanke. 

Intervjuperson fem menade att ”jag har ett yrke med väldigt mycket sekretess 

på. Men väldigt mycket av det som vi gör blir ju offentligt hur jag än vänder och 

vrider på det”. Intervjuperson tres arbetsplats var i stort offentlig men menade 

att ”specifika händelser kan vara privata men kanske är offentliga för MIG, men 

i en händelse med en person i form av en gäst eller kollega, det kan ju bli väldigt 

privat för DEN parten”. 

Intervjuperson fyras arbetsplats var till skillnad från ovanståendes inte av den 

offentliga karaktären och präglades istället utav sekretess;   

Jag menar du lär ju tänka dig utifrån det jag jobbar med så lär du verkligen skilja 

mellan arbete och privat du kan ju inte i ditt privatliv prata om arbetet på vilka sätt 

som helst (…) att inte dra in arbetet eller diskutera arbetet och personer och så, för att 

även om du har stämplat ut och är privat så har du ju fortfarande en gräns. (IP4) 
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4.6 Arbete och Privat 

När intervjupersonerna först tillfrågades om vart de ansåg att gränsen gick 

mellan det privata och arbetslivet beskrevs en ganska tydlig sådan ”jag tänker att 

när du stämplar in så är du på arbetet och det är arbetslivet (…) när du stämplar 

ut och går ifrån jobbet då börjar privatlivet” (IP4) samt ”Det första man kanske 

tänker är att det är en arbetstid som börjar och slutar och efter det är det 

privatliv” (IP6) är exempel på detta. Medan intervjuerna fortlöpte började dock 

ett flertal av intervjupersonerna beskriva en något mer problematisk bild av 

denna gränsdragning, en beskrev den skarpa gränsdragningen mellan arbetsliv 

och privatliv som ”stelbent” och förklarade detta på följande vis; 

Givetvis vet vi ju alla att vi har med oss våra privatliv in i jobbet och har tankarna på 

privatlivet även när vi är på jobbet och så vidare. Så det är klart att privatlivet är ju 

24/7 (….) önskemålet är i alla fall att tankeverksamheten för jobb kanske ökar något 

under arbetstid och minskar något efter arbetstid. (IP6) 

Intervjuperson tre beskrev sin egen gränsdragning, eller brist på sådan, genom 

att förklara att trots att han fysiskt stämplar ut varje dag ansåg han att den enda 

gången då han riktigt kunde släppa arbetet var under semestern. Intervjuperson 

fem beskrev hur hon egentligen anser att arbetslivet slutar och privatlivet börjar 

när man åker hem, men att detta inte gällde för henne själv; 

Det finns ju ingen gräns för mig som person utan det geggas ihop (….) Mår jag inte 

bra på det ena ställer så mår jag inte bra på nästa. Och mår jag väldigt bra i det ena så 

följer ju det med. (IP5) 

Problematiken med att dra gränsen mellan privatpersonen och yrkespersonen 

beskrevs på olika sätt. Intervjuperson tre såg det som ett eget val och beskrev det 

som att ”Min yrkesroll och mitt privatliv går väldigt mycket ihop naturligtvis i 

och med att jag LEVER för mitt yrke”. Intervjuperson två beskrev det som ett 

behov ”jag behöver nästan liksom vara en del av det jag gör i allting det jag gör. 

Jag kan inte bara gå in och liksom jobba. Det här är JAG liksom, men nu jobbar 

jag och nu jobbar jag inte.”. Ytterligare en intervjuperson hade en tanke om att 

förklaringen ligger i hur vi uppfostras;  

Att någonstans så är de ju så att den gränsen kanske inte ens FINNS. Alltså i huvudet 

finns den, men ändå så kanske den inte finns, för vi är ju fostrade att hela tiden välja 

vad vi vill göra, vi ska PLUGGA, vi ska välja något som vi VILL, vi ska välja något 

som vi KÄNNER för, vi ska TRIVAS i det vi gör. Förutsatt att jag GÖR alla de här 

sakerna då och trivs med mitt jobb så kanske inte ens gränsen mellan privat- [jag] och 

arbets-[jag] finns. För jag har ju VALT mitt yrke med mig själv liksom. De är ju inte 

bara ett jobb för mig, sen råkade det vara det jag fick pengar för men, det är så mycket 

av mig som privatperson OCKSÅ. Och det är klart att om det nu är så, då finns ju inte 

riktigt den här gränsen. (IP5) 
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Utifrån ovanstående citat är det föga förvånande att svaret på frågan om 

huruvida man ansåg sig ha förpliktelser gentemot arbetsgivaren även när man 

inte jobbar blev ”det tycker jag absolut att man har” (IP4). Intervjuperson två var 

av liknande uppfattning och besvarade frågan på följande vis; 

Det ska man vilja ha tycker jag annars ska man byta jobb (….) Jag kan inte sitta åtta 

timmar om dagen och jobba för [Volvo] på Internet, för att sen logga ut från jobbet 

och sen gå hem och sen leka med min [Toyota]. (IP2) 

En annan intervjuperson ansåg också att det finns skyldigheter men valde även 

att belysa arbetsgivarens förpliktelser;  

Det är ju ömsesidigt från bägge håll liksom. När jag stämplar ut klockan 17 och jag 

tror då att även om, oavsett om det är jag eller några av våra medarbetare så har man 

ändå en skyldighet mot företaget, det har man ju. Och likadant tvärt om, att företaget 

har skyldigheter mot medarbetaren (….) jag tycker att de skyldigheterna oftast handlar 

om sunt förnuft. Och en förväntan från bägge håll liksom. (IP1) 

Till skillnad från övriga intervjupersoner valde följande intervjuperson att 

besvara frågan om skyldigheter efter arbetstid utifrån avtalet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare; 

Nae det tycker jag inte för om man slutar så har man ju slutat och har man ingen slags 

beredskapsavtal, att man säger att man ska ha jour, vara tillgänglig. Då har man inte 

det, utan ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare innebär ju att då avslutas allt 

ansvar och skyldigheter, så är det ju, per default. (IP6) 

4.7 Arbete och Sociala medier 

När intervjupersonerna tillfrågades om hur de tyckte att arbetsgivare borde tänka 

och agera kring sociala medier var policydokument och uttalade riktlinjer ett 

genomgående tema. Dock skilde sig åsikterna kring detta åt mellan 

intervjupersonerna. En intervjuperson ansåg att det är arbetsgivarens ansvar att 

formulera riktlinjer;  

Då kan jag tycka att det företaget ska ha en policy som säger att man inte ska engagera 

sig i sociala medier (…) annars tycker jag att man får uttrycka sig så som man vill 

(….) sådant tycker jag att företagen ska tänka på, snarare än att personen ska tänka på 

det. (IP2) 

Intervjuperson fyra höll med om att arbetsgivaren bör ha en policy kring 

arbetstagares användande av sociala medier men ansåg även att dessa regler bör 

anpassas efter vad det är för typ av verksamhet. Åsikterna beskrivs genom 

följande citat; 
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Ja framför allt lär väl arbetsgivaren ha en väldigt tydlig policy på företaget, så att dom 

anställda vet vad vi står för vad som är okej vad är inte okej, att man verkligen arbetar 

igenom (….) man måste väl beakta då vad det är för företag man driver och vad man 

kan ställa för krav (…) vad du kan ha för policy, ja hur hård den kan vara. (IP4) 

Ett något mer försiktigt resonemang fördes av intervjuperson sex; 

Frågan är om man ska ha någon slags policy runt det eller inte. En policy då 

försvinner den här lite liberala känslan av privatliv liksom. Varför ska man inkräkta på 

något som är, här är nåt privat (….) det skulle vara väldigt klokt från arbetsgivarens 

perspektiv att vara proaktiv, INNAN de här worst-case-scenario dyker upp (…) eller 

är de klokt att gå in och stöka och liksom ge pekpinnar eller riva i något privat, för att 

proaktivt preventera. (IP6) 

En intervjuperson ansåg inte att policydokument är lösningen utan ansåg att 

lojaliteten gentemot arbetsgivaren borde styra arbetstagares beteende på nätet; 

Jag tycker att arbetsgivaren ska lämna sin medarbetares privatliv i det privata och inte 

ska lägga sig i det, det tycker jag är en självklarhet (…) jag tycker att arbetsgivaren 

inte ska utföra några kontroller på sina medarbetare, vad de skriver på sin Facebook 

och så vidare (…) jag tycker inte att det ska finnas någon utvecklad policy på ett 

företag om hur man uppträder på Facebook (…) men jag tycker att lojalitetssaken ska 

ju fortfarande, den ligger ju liksom som en grund, oberoende om det är Facebook, 

blogg eller ett något annat. (IP1) 

Ytterligare en tanke som framfördes berörde frågan om vad arbetsgivaren har 

laglig rätt att göra ”om det finns ett avtal på att man INTE kan spy galla men jag 

tror om man gräver i lagen så kan man nog spy galla ganska så ORDENTLIGT 

som arbetstagare, utan problem” (IP6). En annan intervjuperson menade att; 

Då vet jag för lite istället om vad en arbetsgivare har RÄTT att göra. Jag kanske kan 

få en varning eller en erinran eller vad vet jag, men jag vet å andra sidan inte om dom 

har RÄTT att göra så (…) jag tycker nog att dom har rätten att TYCKA, att jag inte 

ska uttrycka mig negativt om min arbetsplats. Medans jag INTE tycker att dom har 

rätten att ifrågasätta vad jag gör, eller vad jag har gjort eller hur mitt språk ser ut (…) 

så länge jag inte har klivit över och liksom, klivit in och trampat på arbetsplatsen. 

(IP5) 

En av intervjupersonernas arbetsplats höll vid intervjutillfället på att arbeta fram 

en policy rörande just arbetstagares användande av sociala medier. Motivet till 

detta var ”att de ska ju vara en trygghet både för dom nyanställda att det ska vara 

klara och raka direktiv att ’det här är okej och det här är inte’” (IP3). Arbetet 

med att ta fram dessa riktlinjer beskrivs dock som svårt och intervjupersonen 

beskriver det som att gränsen mellan vad som är okej och vad som inte är okej 

att skriva är en ”luddig gråzon”. Anledningen till att denna arbetsplats börjat 

arbeta fram en policy är att de nyligen varit med om en situation där en 

arbetstagare ansågs ha gått över gränsen för vad som var acceptabelt. 

Intervjupersonen beskrev händelsen och hur de hanterade den på följande vis; 
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De var just kollegor och hur hon har valt att hänga ut DOM i den här bloggen då, en 

offentlig handling (….) vi bjöd in till ett enskilt samtal då där jag och VD:n och 

hennes närmaste chef medverkade. Och vi hörde hennes version. (IP3) 

Vid frågan om intervjupersonen ansåg att de reagerat korrekt och om det fått det 

resultat de önskat blev svaret ”De tror ja absolut. För efter vårt samtal så tog de 

ungefär en timme innan bloggen var nedsläckt. Så att de gav ju resultat direkt 

så” (IP3). Kommunikation som lösning på problem med arbetstagare som går 

över gränsen för vad som anses acceptabelt lyftes även av intervjuperson sex; 

Ett samtal brukar lösa alla slags duster man har, både privat och i jobbet. Givetvis. Ta 

ett snack där man bara jämför olika synsätt på det. Bara det brukar göra att det 

avdramatiserats (…) då skapar man större förståelse. (IP6) 

I den situation som beskrevs av intervjuperson tre, valde arbetsgivaren och 

arbetstagaren att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. När en annan 

intervjuperson tillfrågades om vad grunden till ett sådant avslut skulle vara blev 

svaret ”Lojalitetsbrist, alternativt skulle det också vara någon typ av att man 

brutit mot en sekretesspolicy” (IP1). Att påföljderna för arbetstagarens felaktiga 

beteende ska sättas i relation till de konsekvenser som drabbat arbetsgivaren var 

ett resonemang som fördes av en av intervjupersonerna;  

Det beror väl på hur grov överträdelsen är, är det någonting som ja de står någonting 

negativt om företaget eller någonting som ändå inte är så grovt ja okej då kanske man 

behöver ta ett samtal med vederbörande och förklara att det här inte är okej att vi 

accepterar inte det här (….) har du en gång gjort den överträdelsen så är det nog 

väldigt lätt att falla tillbaks igen (…) ja de finns ju alltid en risk att det kan hända igen 

och vill vi ta den risken (…) är det så pass grovt så att det skadar företaget på flera sätt 

ja då kanske det leder till en uppsägning på en gång. (IP4) 

I detta sammanhang lyftes även frågan om det är avgörande vilka som har 

tillgång till eller är målgruppen för skrivandet. Arbetstagaren ifråga, utifrån 

intervjuperson tres utsago, ”höll med om att hon kanske hade gått över gränsen. 

Men poängterade då bara att det var bara hennes familj, hennes vänner som läste 

de här, och tyckte att det var okej i och med det”. I detta fall ansåg arbetsgivaren 

att detta inte hade någon mildrande effekt men ett liknande resonemang fördes 

av intervjuperson fyra; 

Men det kan ju också vara så att ja om vi säger att du har ett företag som riktar sig till 

den äldre generationen och du har yngre medarbetare som skriver till en yngre publik 

då kanske det inte påverkar ditt företag och dina gäster negativt. (IP4) 

Ytterligare en intervjuperson menade att vad man kan skriva beror på vem som 

kan läsa det. Vid frågan om det är okej att skriva vad som helst om sin arbetsdag 

blev svaret; 
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Det är absolut okej om man inte har chefen som Facebook kompis, eller sina kollegor 

som Facebook kompis. Så man vet om att det inte är någon som kommer att se det 

här. Och då tycker jag att det är okej. Men det är ju jävligt klumpigt och dumt att vara 

respektlös mot sina kollegor och sin arbetsgivare, att uttrycka sig att chefen eller så är 

idiot. Och då är man själv en idiot, kan jag tycka. (IP2) 

En annan av de frågor som ställdes till intervjupersonerna handlade om vad som 

ansågs tillåtet att skriva om sin arbetsgivare. Någonting som var genomgående 

var att det gjordes en distinktion mellan positiva och negativa kommentarer om 

arbetssituationen. En intervjuperson formulerade det på följande vis ”absolut 

inte i negativa ord. Sen behöver man inte, de behöver inte vara något gulligill 

och snuttisnutt, verkligen inte” (IP5). Vid vidare diskussion kring gränsen 

mellan vad som ansågs tillåtet och inte utspelade sig följande; 

Fråga: ”Är det okej att skriva ’ja jag ligger här på gräsmattan och solar, men måste in 

för att förbereda mig för att dra till jobbet, suck’?” (Intervjuare) 

Svar: ”Sucket skulle kunna bytas mot ’önskar att ja kunde stanna i solen’ så att man 

visar att de är solen som är de positiva, inte jobbet som är de negativa.” (IP5). 

Intervjuperson ett var av samma åsikt och menade att ”positivt är ju alltid 

positivt (…) egentligen sunt förnuft (….) det har också kanske lite med lojalitet 

att göra, hur man väljer att marknadsföra sin arbetsgivare” (IP1). Även 

intervjuperson tre och fyra hade liknande tankar, deras resonemang följer nedan; 

Så fort de är positiva händelser och tankar om företaget så tycker jag att okej. Men så 

fort det blir någonting negativt, någon annan part som kan drabbas eller ta illa vid sig 

eller så, då är det INTE okej tycker jag. (IP3) 

Om man tänker från arbetsgivaren så skulle det väl vara positivt, allt som är positivt är 

väl bra, jättebra men så fort det blir negativt så blir det ju inte alls bra (….) jag tror att 

det är svårt att skilja där också vart gränsen går, har du börjat att skriva om det 

positiva så är det nog lätt att trilla över att skriva negativt. (IP4) 

Vid frågan om hur arbetstagaren bör tänka kring sitt användande av sociala 

medier svarade intervjuperson fyra på följande vis; 

Jag tror att arbetstagaren först och främst måste tänka på sig själv, vad har det för 

konsekvenser för dig för att skriver du negativa saker om din arbetsgivare så kommer 

det definitivt att ha konsekvenser för dig och vad är du beredd att stå för (…) man 

måste också vara medveten om att skriver jag det här ja då kan det innebära att jag blir 

uppsagd (…) att i slutändan alltid plocka hem det till sig själv. (IP4) 

Som svar på samma fråga menade intervjuperson sex att ”det behöver inte vara 

så seriöst hela tiden” men önskade att arbetstagare; 
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Om möjligt liksom nyansera det så att man inte går hem en dag när man är ett 

åskmoln och skriver av sig, för just den dagen var paj. Och så ska det symbolisera ett 

helt år eller liknande. Att man försöker ha lite kyla innan man sprider det här, för de är 

ju en liten nyhetssändning. (IP6) 

En annan fråga som diskuterades var den rörande arbetstagares användning av 

sociala medier på arbetstid. Intervjuperson fem ansåg att även om det var okej 

att under sin rast besöka olika sidor på nätet så var det inte okej att skriva ett 

inlägg ”för att ja tycker inte att någon någonsin ska behöva fundera på huruvida 

ja gjorde det på min rast eller inte”. Intervjuperson tre var av liknande åsikt och 

menade att; 

Det som INTE är okej för mig, de är att om du är anställd utav oss och du arbetar just 

här och nu, och du bloggar eller du lägger status på din privata Facebook till exempel, 

om ditt privatliv medans du jobbar här. Det är INTE okej på något sätt. (IP3) 

En av intervjupersonerna var under stor del av sin arbetstid inloggad på sin 

Facebook sida och ansåg att detta var okej men att alla måste ”ha någon 

självdisciplin, att kunna förstå att även fast jag tillåter mig själv att kolla vad 

som står, så kan jag fortfarande förstå att jag inte kan sätta mig och knåpa ihop 

en novell tillbaka när jag jobbar” (IP2). 

En annan aspekt utav arbetslivet och sociala medier som intervjupersonerna 

lyfte var att ”sociala medier är framtiden och företagen måste anpassa sig (…) 

Det ÄR en ny generation” (IP1). Intervjuperson två menade att ”man ser ju 

ganska ofta, varje dag någon som spyr galla över, eller hyllar sin dag på jobbet”, 

och att; 

Det känns som att företag ligger efter med de sociala medierna. De fattar inte vilken 

stor kraft det är liksom. Och de, när det väl händer någonting, ja då sparkar de folk. 

Men dom inser inte att alla sitter på sociala medier, alla pratar om det som händer 

liksom. (IP2) 

Att sociala medier är ett nytt fenomen som både arbetsgivare och arbetstagare 

måste börja fundera kring är något som intervjuperson tre belyser ”de är ändå 

ganska nytt för företaget och det är ett forum som kommer utvecklas mer och 

mer (…) de krävs ganska mycket tankar innan man handlar tror jag. För båda 

parterna”. Intervjuperson fyra är av liknande åsikt; 

Utveckling fram tills nu hur det har utvecklats och hur stort det har blivit ja i och med 

Facebook där allting expanderar och utvecklas, så absolut tror jag att det kommer att 

bli mycket mer och mycket vanligare och det är ju just därför som både arbetstagare 

och arbetsgivare bör fundera kring dom här frågorna. (IP4) 
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4.8 Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt kommer en kortare sammanfattning av de viktigaste resultaten att 

beskrivas. 

4.8.1 Det offentliga och det privata 

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan ingen självklar gräns fastställas kring 

vad som anses tillhöra det offentliga. Detta beror på att gränsen, utifrån 

intervjupersonernas utsagor, snarare bör beskrivas som ett kontinuum som 

sträcker sig från att individen väljer vad denna gör offentligt till att individen 

inte alls kan välja. Intervjupersonerna i denna studie verkade dock vara relativt 

överrens om att det som läggs ut på sociala medier, faktiskt blir offentligt.  

Intervjupersonerna beskrev hur människors beteenden verkar ha förändrats i och 

med de sociala medierna. De menade att individer tycks ha en annan sorts 

djärvhet på sociala medier, där individerna tycks agera på ett sätt som de aldrig 

skulle göra i en interaktion ansikte-mot-ansikte. Den utökade rymden av vad 

som är tillåtet eller inte kan kopplas samman med det intervjupersonerna 

beskrev kring anonyma forum. De menar att anonyma bloggar kan bidra till att 

känsliga ämnen som annars inte skulle debatterats, kan komma upp till ytan.  

Intervjupersonerna berättade hur man via sina personliga inställningar på sociala 

medier, kan begränsa sin offentlighet. Att sociala medier är stort och offentligt 

är något som intervjupersonerna tycks ha stor respekt för. Flera intervjupersoner 

beskrev hur tolkningar av andras texter sker och att dessa tolkningar lätt leder 

till missförstånd. Enligt intervjupersonerna kan sådana konsekvenser förklaras 

av en omedvetenhet kring de sociala mediernas vidd. Intervjupersonerna menar 

att dessa konsekvenser just beror på en okunskap om vilka som mottar 

informationen som läggs ut.  

I motsats till intervjupersonernas varierande resonemang kring hur det offentliga 

bör definieras, verkar det som om det var lättare att kunna göra en gränsdragning 

när det gäller vad som anses tillhöra det privata. Till denna sfär hör enligt 

intervjupersonerna familjen, vännerna och till viss del fritidsintressen. 

Intervjupersonerna ansåg dock att de sociala medierna förändrat individers sätt 

att kommunicera och att mycket av det som läggs upp på sociala medier tidigare 

ansetts privat. 

Utifrån vad intervjupersonerna ansåg tillhöra den privata sfären resonerade 

intervjupersonerna kring varför individer väljer att göra, i vissa fall, privat 

information offentlig. Den största anledningen till detta verkade vara behovet av 

att erhålla uppmärksamhet. En annan anledning till att individer delger 
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information är enligt intervjupersonerna möjligheten att skriva av sig för att 

sedan kunna gå vidare från en händelse.  

4.8.2 Arbetslivet 

Intervjupersonerna beskrev till en början att det finns en relativt klar gräns 

mellan arbetslivet och det privata. De beskrev hur arbetslivet avslutas när 

individen fysiskt lämnar arbetsplatsen och därefter börjar privatlivet. Men efter 

en tid in i intervjuerna började en mer problematisk bild framträda. 

Intervjupersonerna började då resonera kring att yrkespersonen och 

privatpersonen i vissa fall är svår att skilja mellan samt att individen ofta känner 

att åtaganden och förpliktelser mellan arbetsgivare och arbetstagare sträcker sig 

längre än dennes arbetstid.  

De delar av arbetslivet som intervjupersonerna ansåg tillhöra den offentliga 

sfären är till stor del beroende av arbetets karaktär, där vissa arbeten automatiskt 

medför en viss offentlighet och andra inte. Intervjupersonerna verkade dock 

anse att denna gräns inte alltid är så lätt att tyda eftersom privatpersonen och 

yrkespersonen i mångt och mycket är samma person.  

4.8.3 Hantering och reglering 

Intervjupersonernas resonemang kring hur de ansåg att arbetsgivare bör hantera 

och reglera gränserna mellan det privata, offentliga och arbetslivet, utgick främst 

ifrån tankar kring policydokument och uttalade riktlinjer. Vissa intervjupersoner 

ansåg att det är företagens ansvar att upprätta sådana samt att dessa är välkomna 

som en ökad kontroll och maktutövande av arbetstagaren. Å andra sidan menade 

vissa intervjupersoner att dokument och riktlinjer var överflödiga då en genuin 

lojalitet bör vara tillräcklig samt att dessa kan inkräkta på arbetstagares privatliv.  

Intervjupersonerna var dock överens om att arbetsgivaren har befogenheter att 

utöva följder på arbetstagare som felar, dock skulle dessa åtgärder sättas i 

relation till hur kraftig överträdelsen var. Intervjupersonerna beskrev i detta 

sammanhang två olika ståndpunkter gällande målgruppens betydelse för 

huruvida individen kan anses gått över gränsen för vad som är acceptabelt eller 

ej att skriva om arbetsplatsen på sociala medier. Vissa ansåg att målgruppen har 

betydelse medan andra menade att detta inte har någon lindrande effekt.  

Det som majoriteten av intervjupersoner ändå såg som tillåtet att skriva om 

arbetsplatsen på sociala medier, var det som ansågs vara positivt. Det som lyftes 

fram var att arbetstagaren bör tänka på de konsekvenser som dennes handlande 

kan få för individen själv, samt att arbetstagaren bör försöka kontrollera sin ilska 

och inte handla i stundens hetta. Dock menade majoriteten att det inte var 

accepterat att använda sig av sociala medier under arbetstid.  
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5. DISKUSSION 

Följande avsnitt inleds med en resultatdiskussion som är sammanvävd med vår 

analys. Vidare följer en diskussion kring metodvalen i denna studie. Detta 

mynnar sedan ut i en presentation av våra slutsatser och förslag på fortsatt 

forskning.  

5.1 Resultatdiskussion och analys 

I kommande delavsnitt diskuteras resultatet tillsammans med analysen. Styckena 

under rubrikerna 5.1.1 och 5.1.2 berör frågeställning ett, ”Hur beskriver 

intervjupersonerna det offentliga respektive det privata?”, och frågeställning 

två, ”Vart anser intervjupersonerna att arbetslivet befinner sig i relation till det 

offentliga och det privata?”, behandlas sedan under rubrikerna 5.1.3 och 5.1.4. 

Slutligen belyses aspekterna rörande den sista frågeställningen, ”Hur anser 

intervjupersonerna att arbetsgivare respektive arbetstagare ska resonera kring 

samt reglera gränserna mellan det offentliga, det privata och arbetslivet?”, i 

stycket under rubriken 5.1.5.  

5.1.1 Är det offentligt? 

I denna studie fick intervjupersonerna resonera relativt fritt kring vad de ansåg 

tillhörde den privata respektive den offentliga sfären i en människas liv. 

Habermas (2003) menar att denna gräns kan vara svår att urskilja, men för 

intervjupersonerna i denna studie verkar detta inte ha varit fallet.  De verkade 

istället vara relativt säkra på vilka delar de ansåg tillhörde den ena respektive 

den andra sfären. Intervjupersonerna var tämligen samstämmiga i deras 

beskrivningar av hur familjen, vännerna och fritidsintressena tillhör det privata, 

vilket vi också finner stöd för i Habermas (2003) teori. Majoriteten av 

intervjupersonerna var också av åsikten att det som tillhör det privata helst ska 

få förbli privat och där deras fritid är en del av den privata sfären. Vad 

intervjupersonerna ansåg tillhörde det privata, sattes i relation till vad de ansåg 

var offentligt. Inledningsvis kan således resultatet tolkas som att det som inte är 

privat är offentligt.  

När intervjupersonerna fortsatte att resonera kring det offentliga, beskrev de 

bland annat hur anonyma bloggar kan öppna upp för debatter som annars skulle 

vara för känsliga att ta upp offentligt. De belyste hur de sociala medierna 

bidragit till att människor kan vara mer ärliga och frispråkiga i deras 

kommunikation, vilket borde gynna den offentliga debatten. Detta kan liknas 

med Schonebooms (2007) tankar om att bloggar har potentialen att bidra till en 

offentlig dialog med kraften att förändra samhällen. Att via sociala medier 

kunna påverka, kan också sättas i relation till det som Richards (2007) kallar ”e-

aktivism”, det vill säga att individen via Internet vill kunna påverka vad som 
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händer i samhället. Sociala medier kan därför komma att användas för att 

påverka och skapa förändring i samhället, vilket i sin tur är det som Habermas 

(2003) anser att offentligheten handlar om. 

Gällande offentligheten beskriver Habermas (2003) att det är problematiskt, om 

inte till och med omöjligt, att skapa debatt via en TV-apparat eller liknande. Han 

menar att de naturliga arenorna för debatt och påverkan har ersatts och därmed 

också hämmat offentlighetens möjligheter att komma till uttryck. Vi kan delvis 

hålla med om detta, men anser också att de sociala medierna kan ha öppnat upp 

för nya möjligheter att skapa debatt. Vi menar att empirin tyder på att de sociala 

medierna bidragit till att individen inte endast konsumerar kunskap, utan också 

kan vara med och producera den. Detta kan sättas i relation till det som Giddens 

(2003) beskriver, nämligen att Internet faktiskt har potentialen att agera som en 

ny sorts offentlighet.  

5.1.2 Varför skriver folk? 

Trots att det finns forskningsresultat (Zywica & Danowski, 2008) som tyder på 

att graden av offentlighet är det som faktiskt lockar individen att delge 

information, tycks intervjupersonerna i denna studie snarare hämmas av 

offentligheten. På ett likande sätt resonerar även Bateman et al. (2010) när de 

menar att graden av offentlighet är avgörande för huruvida individen väljer att 

avslöja saker online eller inte. Intervjupersonerna menade att vissa saker är för 

privata att lägga ut på sociala medier. Detta kan liknas vid det Bateman et al. 

(2010) beskriver, att offentligheten består av olika grader och där individen själv 

måste besluta om gränserna. Dessa gränser är individuellt förankrade och 

intervjupersonerna belyste att deras egna gränser, inte alltid stämmer överrens 

med var andra individers gränser går. Offentligheten beskrevs följaktligen som 

ett kontinuum som sträcker sig från att individen själv kan välja vad denna gör 

offentligt, till det motsatta.  

Majoriteten av intervjupersonerna i denna studie ansåg att behovet av att synas 

och att bli bekräftad av sin omgivning, är den främsta anledningen till varför 

individer väljer att delge information om sitt privatliv på sociala medier. Flera 

intervjupersoner resonerade kring huruvida det var viktigt eller inte att 

kommentera samt att erhålla kommentarer på det som skrivs på sociala medier. 

Vissa ansåg att kommentarer är motiverande, medan andra såg dem som mindre 

viktiga. Det som Bateman et al. (2010) menar, att feedbacken som erhålls kan ha 

en stärkande effekt på individen, höll vissa intervjupersoner med om. Andra 

intervjupersoner menade istället att feedbacken måste vara positiv för att vara 

stärkande och att negativ respons snarare kan få en motsatt effekt. Resultatet 

tyder således på att individer främst skriver för att erhålla bekräftelse och då i 

positiva ordalag. 



44 

 

En förklaring till detta kan ses utifrån Goffmans (1966) teorier kring 

intrycksstyrning. Vi tycker oss se genom intervjupersonernas utsagor, att 

individer aktivt verkar välja vad de lägger ut offentligt på sociala medier och på 

så sätt kan framhäva sidor av sig själva som överensstämmer med rollen de 

spelar och som anses vara accepterat av individens bekantskapskrets. Detta 

skulle kunna liknas vid drivkraften som gör att ”social enhancers” och ”social 

compensators” (Zywica & Danowski, 2008) använder sociala medier, nämligen 

på grund av dess offentlighet och i syfte att erhålla just bekräftelse. Enligt 

författarna kan skrivandet också ha en renande effekt, vilket intervjupersonerna i 

denna studie håller med om när de beskriver de positiva aspekterna av att kunna 

skriva av sig och gå vidare. Dessa renande aspekter, tillsammans med 

möjligheterna att via sociala medier erhålla positiv bekräftelse från 

omgivningen, verkar väga tyngre än de potentiella konsekvenserna som 

skrivandet på dessa medier kan medföra.  

De potentiella risker och konsekvenser, har enligt intervjupersonerna koppling 

till Internets och sociala mediers storlek. Att Internet och sociala medier är stort, 

kanske större än gemene man anar, har flera intervjupersoner berört. Denna 

storlek är också någonting som intervjupersonerna tycks ha respekt för när de 

resonerar kring att andra individer kanske inte inser de sociala mediernas vidd 

och vilka konsekvenser användandet av dessa kan få. Enligt Youngs (2009) kan 

dessa konsekvenser härledas till att de personer som skriver inte inser vilken 

publik de har, något som vissa intervjupersoner också ansåg.  

Hur en publik reagerar på en individs beteende kan härledas till Goffmans 

(1966) teorier, där han menar att oönskade beteenden ogillas öppet. Detta verkar 

dock inte intervjupersonerna hålla med om när det talas om sociala medier. 

Intervjupersonerna resonerade istället kring att positiva beteenden välkomnas, 

medan negativa beteenden snarare ignoreras än att man öppet försöker visa 

individen att dennes beteende inte är välkommet.  

Intervjupersonerna beskriver hur interaktionen på sociala medier skiljer sig mot 

den som sker i det verkliga livet, vilket kan ses som att dessa medier utgör ett 

eget socialt system. Goffman (1966), som främst belyser individers interaktioner 

ansikte-mot-ansikte, beskriver ändå hur sociala ordningsregler och normer finns 

inom alla sociala system och borde således också finnas på sociala medier. Dock 

verkar intervjupersonerna anse att de normer och regler som finns i det verkliga 

livet, inte är lika stränga på sociala medier. De beskriver att individer 

exempelvis är elaka på sociala medier och beter sig på ett sätt som de aldrig 

skulle göra i en interaktion ansikte-mot-ansikte. Detta kan förklaras av det som 

Youngs (2009) beskriver, nämligen att mycket mer tillåts på Internet än vad som 

tillåts i det verkliga livet. 
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5.1.3 Offentligt eller sekretessbelagt arbete? 

Det framgår att arbetets och arbetsplatsens natur påverkar individens upplevda 

offentlighet som arbetstagare. Offentlighetsaspekten utav ett arbete eller 

arbetsplats kan utifrån Goffmans (Giddens, 2003) terminologi liknas vid en 

medvetenhet om att scenen individen befinner sig på har en stor publik och att 

denne agerar utifrån de förväntningar som medföljer yrkesrollen. 

Sekretessaspekten utav arbetet kan på samma sätt liknas vid en liten publik, en 

annan roll och andra förväntningar, men den har även en karaktär av ”det som 

händer här stannar här”. Att resultatet tyder på att gränsen inte alltid är tydlig för 

vad som är just offentligt och vad som inte är det, kan utifrån ovanstående bli 

problematisk. Om individen inte vet vilken scen den står på och vilka som är 

åskådarna kan det vara svårt för individen att leva upp till de förväntningar som 

ställs på den aktuella rollen och således omedvetet bete sig på ett oacceptabelt 

vis.  

Problematiken med att inte veta vilken roll man har som arbetstagare kan även 

kopplas till Habermas beskrivning av offentligheten (Giddens, 2003). Om det i 

arbetet medföljer en kritisk granskning och debatt kring individens beteende i 

dennes yrkesroll, kan detta bli bekymmersamt för såväl arbetstagare som 

arbetsgivare om denna offentlighet inte är känd för individen. En läkare 

respresenterar inte enbart sig själv, sin avdelning och sitt sjukhus utan även 

läkarkåren och vårdsystemet som samhällsinstans. Konsekvenserna utav denne 

individs handlande kan således komma att bli föremål för allmän debatt med 

potential att påverka samhället som helhet.  

Detta resonemang om arbetsplatsens offentlighet och sekretess kan även kopplas 

till intervjupersonernas beskrivning av att individen kan välja graden av egen 

offentlighet. Det kan ses som att i arbetslivssammanhanget finns det aspekter av 

arbetstagaren som individen inte kan påverka om det är offentligt eller ej.  

Arbetsplatsernas grad av offentlighet och sekretess borde således innebära att 

vad som är tillåtet att yttra sig om via sociala medier är beroende av arbetet och 

arbetsplatsens karaktär. 

5.1.4 Privatliv eller arbetsliv? 

Att gränsen mellan det privata och arbetet samt mellan privatpersonen och 

yrkespersonen inte är helt oproblematisk att urskilja framgår tydligt. Detta kan 

ses som motsatsen till Habermas (2003) resonemang om avprivatisering av 

arbetslivet och privatisering av privatlivet. Att arbetstagaren har ett behov av att 

”vara en del av” sitt arbete och identifierar sig med det, menar vi kan liknas vid 

en yrkesstolthet. Med detta menas att arbetstagaren värdesätter sin yrkesroll och 

strävar mot att uppfylla de förväntningar, verkliga som upplevda, som ställs på 
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denna roll. Utifrån Goffmans (1966) teorier om socialt samspel kan detta ses 

som såväl fördelaktigt som problematiskt.  

Att arbetet upplevs som en stor del av individen, att arbetstagaren lever för sitt 

yrke, skulle kunna leda till att arbetstagaren, med Goffmans (1966) begrepp i 

åtanke, aldrig kliver ur yrkesrollen eller den främre regionen. Alternativt att när 

arbetstagaren skiftar mellan den främre och bakre regionen och mellan 

yrkesrollen och den privata rollen följer förväntningar eller upplevda normer 

med. En fördel med detta skulle kunna vara att de förväntningar som följer med 

är medvetna och gynnsamma i båda rollerna men, som beskrevs i analysen av 

arbetet och det offentliga, finns det även här en risk för att individen omedvetet 

beter sig på ett icke-korrekt sätt. Detta kan bli än mer problematiskt om det även 

kring arbetets offentlighet eller sekretess finns otydligheter. Ytterligare en 

tänkbar fördel med denna yrkesstolthet kan vara att individens personliga 

egenskaper överensstämmer med yrkesrollen och således upplever rollen som 

lätt att träda in i. 

En annan fördel kan vara att då individen identifierar sig med och genom sitt 

yrke och sin yrkesroll bör sannolikt detta vara gynnande för lojaliteten gentemot 

arbetsgivaren och således vara stärkande för den informella och implicita delen 

av det psykologiska kontraktet. Det empiriska underlaget i denna studie tyder på 

att detta samband är högst troligt men det finns givetvis undantag. En förklaring 

till detta kan vara att det istället är de formella och uttalade delarna av det 

psykologiska kontraktet som anses viktiga. 

5.1.5 Policydokument eller lojalitet? 

Den insamlade empirin tyder på att det finns två olika uppfattningar gällande 

policydokument och uttalade regler för arbetstagares användning av sociala 

medier. Den ena uppfattningen kan ses utifrån Foucaults begrepp makt och 

kontroll (Giddens, 2003). Det kan tolkas som att dessa dokument är en önskad 

kontroll och ett önskat maktutövande, att det är ”arbetsgivarens skyldighet” att 

formulera dessa för att skapa en ”trygghet för de anställda”. Den andra 

uppfattningen, att lite av den ”liberala känslan” försvinner, kan liknas vid 

Giddens (2003) diskussion om huruvida denna typ av övervakning inkräktar på 

individens privatliv, där arbetsgivarens lagliga rätt att utöva sådan makt över 

arbetstagaren och dennes privatliv ifrågasätts. 

Trots dessa två olika uppfattningar fanns en enighet bland intervjupersonerna 

om att, oavsett om önskan om kontroll fanns eller inte, så hade arbetsgivaren rätt 

att utöva disciplinär makt över arbetstagare som gått över gränsen för vad som 

anses acceptabelt. Ett flertal av intervjupersonerna betonade dock att dessa 

disciplinära åtgärder borde sättas i relation till hur grov överträdelsen varit. 

Frågan om överträdelsen skadat företaget samt vilka som avsågs eller hade 
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möjlighet att läsa inläggen ansågs av vissa som viktiga i detta sammanhang. Att 

det var avgörande vem som avsågs ta del av den information som delgivits via 

sociala medier kan ses i relation till Richards (2008a) definition av arbetstagares 

”misbehaviour”. Enligt denna definition är det endast uppsåtliga handlingar av 

arbetstagare som kan räknas som detta. Per definition kan således inte 

handlingar som inte var ämnade att skada arbetsgivaren ses som 

”misbehaviour”.  

Denna definition av ”misbehaviour” och dess betoning på kränkande beteende 

kan även ses i relation till vad som ansågs tillåtet att skiva om arbetsplatsen, 

arbetsgivaren samt medarbetare. En tydlig skiljelinje kan ses mellan de positiva 

och negativa formuleringarna angående ovanstående. Negativa formuleringar 

där risken finns att ”någon kan ta illa vid sig” ansågs inte acceptabla medan de 

positiva, som ej ansågs kränkande, betraktades som tillåtna. En annan aspekt där 

ett enigt resultat kan ses är frågan om användning av sociala medier under 

arbetstid, detta ansågs inte vara acceptabelt. 

Det kan ses som att det finns en avsaknad av det som Richards (2008a) kallar 

”e-misbehaviour”, uppsåtliga och kränkande handlingar via sociala medier, då 

övertramp för vad som är tillåtet anses bero på att personen i fråga inte förstår 

konsekvenserna eller effekterna av sitt handlande. I likhet med Richards (2008b) 

resultat tyder detta på att uppsåtligt trots mot arbetsgivaren således inte är den 

grundläggande motiveringen till aktiviteter på sociala medier. Det verkar även i 

denna undersökning som att skälet istället ligger i ett behov av att ventilera 

känslor och frustrationer kring arbetssituationen med motivet att kunna fortsätta 

att arbeta produktivt.  

Det kan dock ses som att denna fokusering på uppsåtliga och medvetet 

kränkande handlingar fokuserar allt för mycket på hur arbetstagaren upplever 

sitt handlande. Hur man väljer att ”marknadsföra” sin arbetsgivare kan i grunden 

ses som en lojalitetsfråga och kan således diskuteras utifrån det psykologiska 

kontraktet. Enligt Atkinson (2007) är det motpartens upplevelse av en handling 

som kan leda till ett kontraktsbrott, dock inte sagt att avsikten inte kan ha en 

mildrande effekt på hur en handling upplevs. I likhet med Coyle-Shapiro (2001) 

och arbetsgivarperspektivet på det psykologiska kontraktet, menar vi att en 

arbetstagares beteende på nätet kan leda till en upplevd lojalitetsbrist hos 

arbetsgivaren och att detta kan medföra ett kontraktsbrott. I likhet med 

Schonebooms (2007) resultat finns det således ett behov av att även ta hänsyn 

till omedvetet kränkande handlingar i diskussionen om oönskat beteende på 

sociala medier, då de kan skapa lika stor skada som de medvetna.  

En intressant aspekt av resultatet är att majoriteten av underlaget som kan knytas 

till det psykologiska kontraktet fokuserar på arbetsgivarperspektivet, det vill 

säga arbetstagarens skyldigheter och ansvar gentemot arbetsgivaren. Enligt 
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Coyle-Shapiro (2001) fokuserar nämligen en övervägande stor del av forskning 

inom området på det motsatta, det vill säga arbetsgivarens skyldigheter 

gentemot arbetstagaren. Som helhet anser vi dock att resultatet stödjer Coyle-

Shapiros (2001) uppfattning om att det psykologiska kontraktet är ett ömsesidigt 

förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare då även arbetsgivarens 

skyldigheter och ansvar gentemot arbetstagaren lyfts. Ett undantag till 

arbetsgivarperspektivet på det psykologiska kontraktet återfanns i diskussionen 

kring policydokumentens vara eller icke vara. Här trädde arbetstagarens lojalitet 

gentemot arbetsgivaren fram som en alternativ reglerande faktor till de uttalade 

reglerna.  

Denna lojalitet kan liknas vid den outtalade aspekten utav det psykologiska 

kontraktet som Isaksson (2001) nämner, eller som en av hörnstenarna i det som 

Rousseau (1995) benämner som det relationella kontraktet. Policydokument kan 

å andra sidan liknas vid den uttalade aspekten av kontraktet (Isaksson, 2001) och 

mer snarlik beskrivningen av det transaktionella kontraktet (Rousseau, 1995). 

Enligt Guest och Conway (2002) innebär implicita förväntningar mellan 

arbetstagare och arbetsgivare en högre risk för kontraktsbrott och således är 

explicita förväntningar att föredra.  

Guest och Conway (2002) menar dock att hur det psykologiska kontraktet 

kommuniceras egentligen är viktigare än dess innehåll. En förklaring till att 

regler och policydokument gällande arbetstagares användning av sociala medier 

av intervjupersonerna upplevs som inkräktande kan ligga i just hur dessa 

förmedlas. Vi anser att detta kan beskrivas utifrån tillitsaspekten utav det 

psykologiska kontraktet som beskrivits tidigare (Atkinson, 2007; Mayer et al., 

1995). För om det psykologiska kontraktet bygger på tillit, som innebär att ingen 

part ska känna ett behov av att utöva kontroll över den andra, menar vi att det 

finns risk för att policydokument, som är ett kontrollmedel, kan leda till brusten 

tillit och eventuellt även ett brustet psykologiskt kontrakt. Således finns det 

såväl fördelar som nackdelar med policydokument kring användandet av sociala 

medier men nackdelarna bör kunna mildras om dessa regler tas fram på och 

kommuniceras på ett korrekt vis. 

5.2 Metoddiskussion  

Under arbetet med denna studie har ett antal ställningstaganden angående 

metodval gjorts. I nedanstående avsnitt kommer dessa val att diskuteras, 

problematiseras och motiveras. 

En diskussion som präglat hela undersökningsprocessen berör frågan om 

huruvida vi borde ha definierat vad sociala medier innebär för våra 

intervjupersoner. Anledningen till att vi slutligen valde att inte göra detta, var för 

att inte påverka intervjupersonernas egna tankar och resonemang. Hade vi å ena 
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sidan definierat sociala medier till att exempelvis endast innefatta de vanligaste 

forumen, hade vi antagligen erhållit fylligare beskrivningar rörande just dessa, 

men å andra sidan hade det sannolikt varit på bekostnad av nyanseringen i 

datamaterialet. 

Att inte definiera vad vi menade med sociala medier var också en fördel för oss i 

urvalsprocessen. Genom att inte inrikta oss på ett eller ett par forum, kunde vi 

välja individer oberoende av vilket eller vilka forum dessa individer hade 

erfarenheter av. En aspekt utav sociala medier som vi medvetet valt bort är 

åsikter och uppfattningar från individer som inte hade någon erfarenheter av 

sociala medier. Skälet till att vi gjorde detta val var att människor utan tidigare 

erfarenheter tenderar att resonera utifrån andra individers erfarenheter. 

Tidsrestriktioner och det begränsade antalet intervjuer som var möjligt att 

genomföra påverkade även detta val. Dock anser vi att dessa resonemang ändå 

hade kunnat vara intressanta och gett en ytterligare mångfasetterad bild av 

fenomenet. 

Ytterligare ett ställningstagande som gjordes gällde frågan om 

intervjupersonerna skulle få ta del av intervjuguiden i förväg. Genom att göra 

detta hade vi antagligen kunnat erhålla mer nyanserade aspekter av det 

undersökta fenomenet. Dock ansåg vi att detta hade kunnat vara på bekostnad av 

intervjupersonernas spontanitet, då intervjupersonerna i en sådan situation 

kanske skulle prioriterat att försöka svara rätt på frågorna, istället för att 

framföra dennes egna tankar och åsikter. Således skickades eller diskuterades 

inte frågorna med intervjupersonerna innan själva intervjutillfället.  

För att kunna återge intervjupersonernas resonemang så rättvist som möjligt, 

valde vi att spela in intervjuerna. Inspelningen kan ha gjort intervjupersonerna 

nervösa och därför påverkat deras svar på frågorna. I detta fall prioriterades dock 

ett gediget underlag för transkribering samt intervjuarens möjlighet att helt 

fokusera på intervjun och inte på att anteckna. Ytterligare en aspekt som kan ha 

påverkat intervjupersonernas svar, är det som Bryman (2011) kallar 

intervjuareffekt. Intervjuareffekt handlar enligt Bryman om att de egenskaper 

som intervjuaren besitter påverkar intervjupersonen i hur denne svarar på 

frågorna. Denna effekt kan således ha gjort att intervjupersonerna i denna 

undersökning inte svarat helt sanningsenligt.  

Ett ställningstagande som gjordes kring intervjuareffekten var huruvida båda 

intervjuarna skulle vara närvarande under samtliga intervjuer samt om 

intervjuerna skulle genomföras av den intervjuare som kände intervjupersonen 

sedan tidigare. Beslutet att vid de två första intervjuerna vara båda intervjuarna 

närvarande motiverades genom att båda då fick en grundkänsla för om och hur 

intervjuguiden fungerade samt kunde diskutera dessa åsikter sinsemellan. 

Övriga intervjuer genomfördes åtskilt för att göra situationen mer bekväm för 
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intervjupersonen samt för att det skulle upplevas mer som ett samtal. Valet att 

den intervjuare som inte kände intervjupersonen sedan tidigare genomförde 

intervjun ser vi som en etisk styrka i studien. Skälet till detta är att 

intervjupersonerna på så vis inte blev invaggade i någon falsk trygghet i att 

kunna förlita sig på en tidigare relation som kanske inte var gällande i just denna 

situation. 

Att vi valde att dela upp intervjutillfällena kan ha inneburit att intervjufrågorna 

formulerades olika mellan de olika intervjuerna samt att olika 

uppföljningsfrågor ställts till olika intervjupersoner. Det går således att 

ifrågasätta om vi inte skulle kunnat genomföra samtliga intervjuer i par eftersom 

vi då hade fått fördelen av att någon kände personen, att uppföljningsfrågor ej 

skiftat på samma sätt samt att vi skulle kunnat få en större förståelse för 

datamaterialet som helhet. Men eftersom vi diskuterade intervjuguiden, testade 

den i pilotstudien samt genomförde de två första intervjuerna tillsammans, så 

anser vi ändå att detta inte har varit ett stort problem i denna studie och torde 

således inte påverka resultatet nämnvärt.  

5.3 Slutsatser  

Syftet med denna studie var att utifrån sociala medier studera gränserna mellan 

det offentliga, det privata och arbetslivet. Om världen vore enkel skulle 

skiljelinjerna mellan dessa tre se ut som i figuren 2 nedan, klart avgränsade från 

varandra. 

 

 
Figur 2: Gränserna om världen vore enkel 

 

 

Arbetslivet 

Det offentliga Det privata 
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Om detta vore fallet skulle det tydligt kunna avgöras vilka delar som tillhör det 

offentliga, privatlivet respektive arbetslivet. Men nu är världen inte så enkel och 

resultatet visar att dessa gränser i bästa fall är svåra och i värsta fall omöjliga att 

urskilja. Vi anser snarare att förhållandet mellan dessa är mer överlappande till 

sin karaktär. Nedanstående modell, figur 3, anses således vara en mer realistisk 

beskrivning av detta 

 

Figur 3: Gränserna i verkligheten 

Att, och hur, dessa områden överlappar varandra två och två har presenterats i 

såväl resultat som analys. Individen styr överlappningen mellan det privata och 

det offentliga och arbetsgivaren överlappningen mellan arbetslivet och det 

offentliga. Arbetstagare och arbetsgivare reglerar tillsammans överlappningen 

mellan arbetslivets och privatlivets sfärer. Dessa är i sig intressanta men vi anser 

dock att den verkliga problematiken, i diskussionen kring sociala medier, 

återfinns i det fält där samtliga tre områden överlappar varandra. Det är i denna 

överlappning som de individuella gränsdragningarna för både arbetstagare och 

arbetsgivare ska vävas samman med den gemensamma gränsdragningen. 

Det går att se denna överlappande del som en gemensam uppfattning om vad 

som är tillåtet att dela med sig av arbetslivet på sociala medier, troligtvis är det 

nog snarare en otydlig och svårdefinierad gråzon. Detta för att uppfattningen om 

sfärerna och deras överlappning är subjektiv och individuell. Problematiken 

ligger i att det som arbetstagaren ser som tillhörande privatlivet utav arbetslivet, 

och således fritt för denna att välja att föra ut i det offentliga, samtidigt av 

arbetsgivaren kan anses tillhöra arbetslivet och således inte borde föras ut i det 

offentliga.   

 

Arbetslivet

Det 
offentliga

Det privata
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För att undvika problematiken som denna gråzon kan medföra krävs det att 

arbetstagaren har en klar bild över den egna överlappningen mellan det privata 

och det offentliga, att arbetsgivare har en lika påtagligt tydlig bild av 

överlappningen mellan arbetslivet och det offentliga. Därtill måste dessa två 

nogsamt kommuniceras mellan parterna samtidigt som att överlappningen 

mellan arbetslivet och privatlivet måste diskuteras fram och klarläggas. Detta 

kräver engagemang, eftertanke, medvetenhet och en gemensam förståelse hos 

alla involverade parter.  

5.4 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie men då med ett 

större empiriskt underlag, delvis fler intervjuer. Vi anser även att det då skulle 

vara värt att titta på om, och i så fall hur, arbetsgivare och arbetstagare resonerar 

olika gällande sociala medier i arbetslivet. Även att undersöka om uppfattningar 

skiljer sig åt mellan branscher, yrkeskategorier samt tjänsteposition skulle kunna 

vara värdefullt att undersöka. 

För att göra resultaten mer lättillgängliga och användbara för HR-praktiker anser 

vi även att det borde undersökas hur dessa frågor hanteras mer konkret. Ett 

exempel på detta kan vara hur policydokument verkligen upplevs, vad som 

påverkar upplevelserna kring dessa samt hur man kan eller bör resonera kring 

skapandet eller icke skapandet av regler för användandet av sociala medier. 

Således att försöka arbeta fram empiriskt grundade praktiska implikationer. 
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BILAGA 1. Intervjuguide 

Introduktion 

1. Beskriva oss och var vi kommer ifrån och vad vi skriver om 

2. Konfidentiellt 

3. Inspelningen 

4. Ta del av rapporten 

5. Frågor till oss innan vi drar igång? 

Intervjufrågor 

 Vad av en människas liv anser du är offentligt? (frågeställning 1) 

-offentligt= allmänt känt eller känt av andra än dina närmaste 

 Telefonnummer/adress 

 Arbetsplats 

 Bröllops-, födelse-, dop- och dödsannonser 

 Skrivet i tidningar mm 

 Personliga erfarenheter 

 

 Vad anser du utgör en människas privatliv? (frågeställning 1) 

 Familj 

 Kärleksliv 

 Fritidssysselsättningar/intressen 

 Vänner 

 Utbildning 

 Karriär 

 

 Anser du att det som skrivs på nätet via sociala medier blir offentligt? 

(frågeställning 1) 

 Hur tänker du då? 

 Blir dina tankar om vad som är privat/offentligt 

annorlunda i detta sammanhang? 

 

 Vilka delar av privatlivet tycker du att det är okej att skriva om på nätet? 

(frågeställning 1) 

 Hur tänker du då? 

 Vilka är inte okej att skriva om? 

 

 

 

 

 



 

 När anser du att arbetsliv övergår till privatliv? (frågeställning 2) 

 När man klockar ut  

 Skyldigheter, ansvar 

 Kan det finnas situationer när det kan vara svårt att 

skilja rollerna?  

 

 Vad finns det för aspekter om arbetslivet som du anser att det är okej att 

skriva om på nätet? (frågeställning 2) 

 Att man ska jobba eller vara ledig 

 Arbetskamrater, chefen, arbetsgivaren 

 Kunder/gäster 

 Känslor kring ovanstående 

 Vad är inte okej att skriva om? 

 

 Hur tror du att människor resonerar i deras överväganden om vad de ska 

om skriva på nätet? (Frågeställning 1 & 2) 

 Och vad de inte ska skriva om? 

 Risker, faror, möjligheter 

 

 Har du reagerat på vad andra skrivit någon gång? (frågeställning 1 & 2) 

 Både om privatliv och arbetsliv 

 Berätta 

 Hur tänkte/reagerade du då? 

 

 Hur tycker du att en arbetsgivare ska resonera kring användandet av 

sociala medier? (frågeställning 3) 

 Regler, riktlinjer 

 Vad är okej inte okej? 

 

 Hur tycker du att en arbetstagare ska resonera kring användandet av 

sociala medier? (frågeställning 3) 

 Förtroende, lojalitet 

 

 Finns det något du känner att du missat att säga eller vill tydliggöra/lägga 

till? 


