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Syftet med denna undersökning har varit att titta på hur uppfattningar kring sociala medier ser ut på en 

mediekoncern i Östergötland samt hur sociala medier används. Vi har även studerat behovet av en policy som kan 

vägleda användningen av sociala medier och vad denna i så fall bör innehålla. Detta har undersökts genom åtta 

djupgående intervjuer samt en mindre enkät. 
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Förord 

Efter många punktlistor, ritade mindmaps och långa diskussioner är uppsatsen 

nu äntligen färdig! Det hade inte varit möjligt utan hjälp och stöd från vissa 

personer. 

 

Inledningsvis vill vi tacka våra kontaktpersoner på koncernen för möjligheten att 

genomföra uppsatsen på deras arbetsplats samt det förarbete de lade ner. Vi vill 

även tacka våra undersökningspersoner för att de tog sig tid att svara på våra 

frågor.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Sofia Wistus för värdefulla kommentarer 

samt tips och idéer när vi har suttit fast i formuleringar och strukturproblem. 
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1. INLEDNING 

Vem har inte gått in på Facebook och ”gillat” ett visst företag eller följt ett 

företag på Twitter? Enligt Internetbarometerns mätningar (2010) så spenderar 

den svenska befolkningen i åldrarna 9-79 år 49 % av sin totala tid online på 

sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter. Allt fler företag försöker 

hitta sätt att komma närmare kunden genom sociala medier och privatpersoner 

söker sig ofta till företag genom detta verktyg. Enligt Smith, Wollan och Zhou 

(2010) vill konsumenter idag ha en större insyn i företags processer och detta 

kan ske på ett enkelt sätt genom sociala medier. Sociala medier erbjuder 

företagen också ett lättillgängligt sätt att nå ut till sina intressenter. Carlsson 

(2009) menar att företag även kan ha stor nytta av att använda sociala medier för 

att få information om omvärlden, men också för att sprida information om 

företaget. 

 

Det finns dock två sidor av myntet, Kaplan och Haenlein (2009) beskriver hur 

företagen har tappat kontrollen över den information som sprids. Ökningen av 

användandet av sociala medier har lett till att det har blivit ett forum där de 

anställda även kan uttala sig negativt om företaget eller avslöja fakta som inte är 

till för alla. Flera aktuella tidningsartiklar pekar på detta, ett exempel är 

Sundbergs (2011) artikel i Expressen: Undvik Facebook fällorna: Privata bilder 

och inlägg kan sluta i tragedi. Artikeln tar bland annat upp hur en förhörsledare 

beskriver en rättegång på sin privata Facebooksida eller hur en polis hånat 

brottsoffer och misstänkta i sociala medier. Dessa misstag ledde i 

förhörsledarens fall till minskat förtroende och för polisen innebar detta ett 

löneavdrag. 

 

En annan problematik med sociala medier inom arbetslivet kan vara att för 

mycket av de anställdas tid går åt till att surfa på nätet istället för att ägna sig åt 

sina arbetsuppgifter. Detta har flera företag försökt förhindra genom att stänga 

av möjligheten att gå in på sociala medier från arbetsdatorn. Advokaten Martin 

Agell (Stoppa Facebook med gott samvete, 2012) menar i ett debattinlägg i 

tidningen Lag & Avtal att ingen vinner på privat surfande, varken den anställde 

eller företaget och skriver att arbetstid ska ägnas åt arbetet. Affi Kölevik (Fel att 

blockera sociala medier, 2012) anser i ett svar till Agells debattinlägg istället att 

det är fel att blockera sidor så som Facebook då sociala medier är en bra 

marknadsföringskanal. 

 

Med anledning av det som beskrivs ovan väcktes vårt intresse för frågan och vi 

valde att fördjupa oss inom sociala medier. Då det är ett relativt nytt fenomen 

och omdiskuterat inom arbetslivet tror vi att ämnet kommer vara relevant för oss 

i vårt framtida yrke inom Human Resource (HR). På grund av detta kommer vi 
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att ha ett genomgående HR-perspektiv i studien där individen ses som 

organisationens främsta resurs. Bolman och Deal (2005) beskriver att HR-

perspektivet ”fokuserar på hur de egenskaper som utmärker organisationen och 

människor formar förhållandet dem emellan” (Bolman & Deal, 2005, s.148). 

Uppsatsen vänder sig främst till läsare som har förkunskaper inom HR samt en 

allmän kännedom om sociala medier. 

 

I den här studien undersöks användande av sociala medier i en mediekoncern i 

Östergötland. Koncernen använder i dagsläget sociala medier i viss utsträckning, 

men vill gärna öka användningen. Samtidigt finns även dilemmat med att de 

anställda inte bör använda sociala medier för mycket i privata ärenden och 

känslig information om koncernen inte ska hamna på sociala medier. Frågan har 

nu väckts om hur koncernen ska hantera sociala medier och om det eventuellt 

behövs en policy för detta.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om sociala medier på 

koncernen samt hur sociala medier används. Vi ämnar också undersöka om det 

finns ett behov för ett dokument som vägleder sociala medier i form av en 

policy. Vi grundar därför vår studie i följande frågeställningar: 

 

- Hur används sociala medier idag på koncernen? 

- Vilken attityd finns till sociala medier på koncernen? 

- Finns det ett behov för en policy för sociala medier på koncernen och vad 

ska denna policy i så fall innehålla? 

1.2 Centrala begrepp 

De mest relevanta begreppen för denna uppsats är sociala medier samt policy 

och dessa presenteras nedan.  

1.2.1 Sociala medier 

Sociala medier beskrivs enligt Nationalencyklopedin (NE 2012-05-15) som ett 

samlingsbegrepp för kommunikationskanaler på Internet där människor kan 

kommunicera genom exempelvis text, bild och ljud. Sociala medier beskrivs 

som en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll och kan användas för exempelvis socialt umgänge, nyhetsförmedling, 

marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning. Carlsson (2010) 

framställer sociala medier som webbrelaterade mötesplatser där människor kan 

konversera, ta del av, och utbyta information.  

 

Begreppet sociala medier i denna uppsats används som en sammantagen bild av 

hur NE (NE 2012-05-15) och Carlsson (2010) beskriver sociala medier. Vi har 

valt denna definition då NE (NE 2012-05-15) har en mer teknisk och 
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övergripande definition medan Carlsson (2009) beskriver användarens syn på 

sociala medier. 

1.2.2 Policy 

Nationalencyklopedin (NE 2012-05-15) beskriver en policy som 

”grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande, allmänt eller i 

visst avseende” (NE 2012-05-15). Enligt A Dictionary of Human Resource 

Management (A dictionary of human resource management, 2012-05-15) 

definieras policy som ett dokument som innehåller regler och riktlinjer som 

definierar, och i vissa fall begränsar, handlingsutrymmet i olika ärenden. Den 

visar även vilka procedurer som ska följas kring ett ärende.  

 

Vi har valt att redovisa båda dessa definitioner då NE (NE 2012-05-15) har en 

mer organisationsövergripande definition och den sistnämnda är mer detaljerad. 

I den här uppsatsen kommer vi att definiera policy som ett dokument inom en 

organisation som innehåller regler, riktlinjer och kan ge råd till agerande.  

1.3 Om koncernen 

Det företag som studien genomförts på är en mediekoncern i Östergötland med 

verksamheter på många orter runt om i Sverige. På knappt 15 år har företaget 

växt från cirka 400 anställda till runt 1 500 anställda år 2011 och idag ingår flera 

tidningar, hemsidor, tv-kanaler och radiokanaler. Då koncernen innehåller flera 

företag har vi för att underlätta läsningen i rapporten valt att benämna företaget 

som antingen koncernen när det gäller för hela verksamheten eller som 

verksamhetsområde när det gäller delar inom koncernen. Vi har valt att dela upp 

koncernen i tre olika verksamhetsområden: koncernövergripande avdelningar, 

redaktionell nivå och marknad och annons. De koncernövergripande 

avdelningarna innehåller delar så som administration, HR-funktionen och 

ekonomi. På den redaktionella nivån ingår det ett flertal tidningar och 

redaktioner samt TV-produktion. I marknad och annons ingår annonsproduktion, 

försäljning och marknadsavdelningen. Studien har av praktiska skäl genomförts 

på de verksamhetsområden som finns i Östergötland och omfattar ca 330 

anställda. Då dessa områden ser liknande ut i resten av landet tror vi att svaren 

kommer att vara representativa för hela koncernen.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OM SOCIALA MEDIER 

För att ha en utgångspunkt i vårt resonemang och skapa en förståelse för 

fenomenet sociala medier följer nedan en genomgång av forskning kopplat till 

sociala medier.  

2.1 Forskningsläget 

Den tidigare forskningen syftar till att ge en orientering av forskningsläget inom 

ämnet sociala medier och vi har sökt litteratur och artiklar inom olika områden 

för att öka bredden på studien. Vi har till stor del funnit artiklar som lyfter 

sociala medier i ett marknadsföringssyfte, men även utifrån ett 

organisationsperspektiv. Efter vår litteraturgenomgång upplever vi att det är 

svårt att helt skilja dessa två perspektiv åt.  Att belysa organisationsperspektivet 

ser vi som betydelsefullt i detta kapitel då vi i studien antagit ett HR-perspektiv. 

Något som talas mycket om i aktuell forskning är hur sociala medier kan 

användas i rekryteringsförfarandet. Dock har vi inte använt oss utav denna 

forskning då vi inte anser det som relevant för studien. Ett flertal böcker har 

använts och då dessa är utgivna de senaste åren ser vi att de är uppdaterade inom 

ämnet och relevanta att ha med. Detta gäller även för de artiklar vi har valt. 

2.2 Sociala medier 

Smith et al. (2010) beskriver att sociala medier på internet inte är något nytt 

fenomen då människor alltid har haft kontakt och konverserat med varandra, 

sociala medier är endast ytterligare ett sätt att göra detta på. Ekström (2010) drar 

detta ännu mer till sin spets och menar att alla medier är sociala, men att 

skillnaden idag är att vi bär de sociala medierna med oss eftersom dessa är 

internetbaserade. Boyd och Ellison (2008) definierar sociala medier som 

webbaserade tjänster som ger individen möjlighet att skapa en profil, välja vilka 

som får se denna samt titta på andras profiler inom samma system. Författarna 

menar dock att deltagarna i sociala medier inte endast finns där för att utöka sitt 

nätverk utan att mycket också handlar om att kommunicera med personer som 

redan finns i deras nätverk. Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala 

medier i sin tur som de olika medieformer som är tillgängliga för alla och där 

slutanvändaren har möjlighet att påverka resultatet. 

 

Det första sociala nätverket, SixDegrees.com, kom år 1997 och varade fram till 

år 2000. Grundarna anser att nätverket låg före sin tid och därför inte fick den 

genomslagskraft som de hade hoppats på.  År 2001 blommade marknaden upp 

igen och sidor som Lunarstorm, MySpace och Facebook följde, något som nu 

låg rätt i tiden och utvecklingen har därefter bara gått uppåt (Boyd och Ellison, 

2008). Kaplan och Haenlein (2010) beskriver utvecklingen inom sociala medier 

genom att förklara web 2.0. Detta begrepp uppstod runt år 2004 och beskriver 

ett nytt sätt varigenom människor började använda Internet, ett sätt där alla 
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användare har möjlighet att påverka och uttrycka sig. Enligt författarna är web 

2.0 den plattform som sociala medier sedan har byggts på. Sociala medier är 

enligt Selg (2010) något där privatanvändningen har varit drivande och 

verktyget har senare kommit in i företagsvärlden. Detta har lett till att individer 

ofta har en bra uppfattning om hur sociala medier används privat, medan många 

företag är osäkra på hur det ska hanteras. 

 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är sociala medier en revolutionär trend som 

bör tas i beaktning av företag. Carlsson (2009) menar att företag kan ha stor 

användning av sociala medier för att lättare få information om omvärlden. Det 

finns många anledningar till att få denna information, exempelvis ökad kunskap 

om vad kunden efterfrågar och som ett komplement till kundundersökningar. 

Smith et al. (2010) beskriver att kunder idag vill och kan vara mer engagerade i 

företagsprocesser. På grund av detta måste organisationer vara medvetna om vad 

som sägs och hur det sägs på sociala medier. Även Selg (2010) beskriver vikten 

av att veta vad som sprids genom de sociala medierna då företagets varumärke 

idag spelar en stor roll, han menar att det för kunderna till och med kan vara 

viktigare än själva företaget. Kaplan och Haenlein (2010) menar att tidigare så 

har företag kunnat kontrollera den information som sprids om företaget genom 

väl utvalda annonseringar i media, idag sker detta dock på många olika sätt och 

av många olika personer genom sociala medier. Företagen har tappat kontrollen 

över den information som sprids. Selg (2010) beskriver att det kan finnas en viss 

skepticism bland de anställda till att använda sociala medier. Detta kan bero på 

att bilden av hur vi ska bete oss i vår yrkesroll förändras drastiskt i och med 

användningen av sociala medier. Tidigare så skulle de anställda hålla en strikt 

yrkesmässig profil, medan sociala medier kräver en mer personlig ton. 

  

Kaplan och Haenlein (2010) anser att det är viktigt att ett företags aktiviteter på 

sociala medier ska ligga i linje med varandra så att alla konsumenter får samma 

information oberoende från vilket media som används. Vidare menar de att det 

är viktigt att informationen ska vara uppdaterad, något som både kräver en aktiv 

närvaro i de sociala medierna, men även en dialog med konsumenterna genom 

sociala medier. Detta är något som Ström (2010) också är inne på, han menar att 

de sociala medierna i framtiden kommer att vara allt mer sammanlänkade med 

varandra. Smith et al. (2010) har uppfattningen att om anställda interagerar 

online mot kunder är det naturligt för organisationen att uppmuntra sociala 

medier. De menar även att det finns en risk med att inte delta då sociala medier 

händer just nu och det är inte beroende av vilka företag som är med eller inte. 

Om ett företag väljer att inte delta kan det leda till isolering på marknaden och 

det kan skada varumärket. Författarna diskuterar vikten av att organisationen 

ändrar inställning och tankesätt kring sociala medier för att börja interagera och 

beskriver detta som en process som sakta bör växa fram. 
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Ström (2010) diskuterar hur utvecklingen av sociala medier kommer att se ut i 

framtiden. Han menar att ingen kunde förutse den storhet som Facebook nu har 

och detta kan ses som en signal på hur svårt det är att förutspå framtiden inom 

sociala medier. En utveckling som författaren beskriver är att mycket av 

användningen av sociala medier sker i mobiltelefoner. Detta gör det möjligt för 

konsumenterna att direkt kunna återkoppla till något inlägg och interagera med 

företaget direkt.  

2.3 Strategier för sociala medier 

En organisation kan enligt Smith et al. (2010) behöva strategier kring 

användandet av sociala medier. Dessa bör i så fall vara genomtänkta och det bör 

finnas ett mål för strategin. Strategierna bör ingå i en övergripande plan i 

organisationen och inte ses som ett separat dokument och är betydelsefulla för 

att kunna sätta ord på användandet av sociala medier (Carlsson, 2009). Sociala 

medier användes till en början som ett verktyg för marknadsföring, men 

utvecklas och är nu ett mer komplext verktyg för kommunikation med 

exempelvis olika intressenter (Smith et al., 2009).  Carlsson (2009) har 

uppfattningen att det är viktigt att tänka igenom vilken målgrupp användningen 

av sociala medier är tänkt för då det kan påverka utformningen av strategierna 

för sociala medier. Hon menar även att en organisation kan ha flera olika 

målgrupper, exempelvis kunder, blivande kunder, leverantörer och medarbetare. 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det är viktigt att ett företags riktlinjer 

kring sociala medier inte får vara för specifika, detta då sociala medier är aktiva 

och snabbutvecklade där det som är inne idag kan vara över imorgon. Även 

Carlsson (2009) menar att en väldetaljerad policy inte är optimalt då det till stor 

del beror på hur organisationen ser ut med avseende på exempelvis storlek, 

förutsättningar och kunskap om sociala medier. Smith et al. (2010) belyser 

vikten av att strategier och riktlinjer för sociala medier är inbäddade i 

organisationen. De har även uppfattningen att det i många fall finns olika mål 

för sociala medier inom organisationen och att strategierna därför bör vara 

flexibla genom exempelvis olika subkulturer eller avdelningar. Författarna 

menar vidare att det bör vara separata riktlinjer för de som använder sociala 

medier i sitt arbete och de som inte gör det för att dessa lättare ska kunna 

uppdateras och vara användbara. 

 

Smith et al. (2010) har uppfattningen att en policy för sociala medier bör vara 

unik och passa organisationen då det är många individer som berörs. Enligt Selg 

(2010) är det även viktigt att titta över vilka regler som gäller för olika företag, 

exempelvis ska det tas hänsyn till upphovsrätt och publicerarens ansvar. Smith 

et al. (2010) menar att det är viktigt att mellanchefer stödjer policyn och de 

anställda måste vara delaktiga vid införandet av en policy, något som kan ske 

genom exempelvis utbildning eller coachning. Anställda på företaget 

representerar varumärket och om de inte accepterar de riktlinjer som finns och 
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inte adapterar policyn finns det en risk för att detta kan skada företaget med 

exempelvis dålig publicitet. Smith et al. (2010) menar vidare att en policy för 

sociala medier bör finnas att tillgå i samband med andra viktiga dokument i 

organisationen för att öka tillgängligheten. Carlsson (2009) har uppfattningen att 

strategiarbetet inte får ta för lång tid och att det är viktigt att ledningsgruppen är 

öppna och förklarande för att få medarbetarna engagerade i användandet. 

Författaren beskriver även att det är betydelsefullt att göra uppföljningar och 

utvärdera strategierna för att se om dessa fungerar eller inte. 

2.4 Sociala medier och organisationskultur 

Crane Smith (2009) har i sin doktorsavhandling studerat hur organisationskultur 

och användningen av sociala medier samverkar. Han har även studerat hur 

kunskapen delas genom sociala medier samt vad det innebär att ha en tilltro till 

chefer och kollegor i användningen av sociala medier. I resultatet av hans 

undersökning går att utläsa att det finns en stark länk mellan organisationskultur 

och användningen av sociala medier. Samtidigt visar studien på att det finns en 

stark korrelation mellan en policy som uppmuntrar de anställda till att använda 

sociala medier och den faktiska användningen av dessa. Detta visar på att det 

inte är endast organisationskulturen som behövs för att öka användningen av 

sociala medier utan även en policy. Carlsson (2009) beskriver att strategier för 

sociala medier bör grundas i företagets filosofi och att dessa strategier måste ses 

som en del av helheten i företaget och är en ledningsfråga. Crane Smith (2009) 

menar att en god organisationskultur visar sig även leda till att de anställda 

använder sociala medier mer under deras privata tid i arbetsrelaterade ärenden. 

Detta kan dock enligt författaren också bero på att det ibland kan vara svårt att 

dra en gräns mellan det privata och arbetet. Carlsson (2009) anser att 

användandet i sociala medier bör diskuteras, men att det även är de som 

använder sociala medier i större utsträckning är mer kreativa än kollegor som 

inte använder det. 

 

Enligt Crane Smith (2009) så ökar de anställdas vilja till att använda sociala 

medier om cheferna och kollegor uppmanar till detta och själva agerar utefter 

uppmaningen. Att en chef uppmuntrar sina anställda till att använda sociala 

medier kan också vara riskabelt eftersom risken för att de anställda kan hamna i 

diskussioner om organisationen som inte alltid behöver vara gynnande för 

organisationen ökar. Dock visar studien att många av de anställda gärna vill och 

kan hjälpa företaget genom användningen av sociala medier. 

2.5 Sociala medier och Human Resource   

Enligt Bratton och Gold (2007)  så har HR-funktionen som övergripande mål att 

höja de anställdas arbetsmotivation något som i sin tur kan höja organisationens 

effektivitet. Då sociala medier kan ge en interaktiv kommunikation med 

medarbetare menar Tulgan (2007) att det är ett bra verktyg för HR-funktionen. 
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Han menar vidare att det i större utsträckning är yngre medarbetare som 

använder detta nya arbetsverktyg och det är viktigt att HR-funktionen svarar på 

dessa yngre medarbetares behov att använda sociala medier. Smith et al. (2010) 

beskriver att det är viktigt för HR-funktionen att se till att organisationens 

medarbetare har ett passande förhållningssätt mot sociala medier. Författaren 

menar att det alltså främst är kommunikationen genom sociala medier som faller 

på HR-funktionen och inte i lika stor utsträckning den tekniska delen. Rudnick 

och Wyatt (2007) håller med och ser att HR-funktionen måste följa utvecklingen 

med avseende på kommunikation, men menar även att det är viktigt att inte gå 

för snabbt fram. Tulgan (2007) ser att det finns flera användningsområden för 

sociala medier, dels som stöd till chefer genom att de snabbare kan 

kommunicera med sina anställda, men också ur ett employer branding-

perspektiv för att kunna säkerställa att rätt kompetens lockas till företaget. 

Rudnick och Wyatt (2007) belyser även vikten av att HR-funktionen ser 

möjligheter med sociala medier istället för att aktivt övervaka användningen. 

Det ses istället som betydelsefullt att HR-funktionen skapar riktlinjer som 

uppmuntrar anställda att använda sociala medier då det är nytt för många och 

individen måste lära sig att delta. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta stycke kommer vi att redogöra för de teorier som vi har valt för att kunna 

förklara resultatet från vår undersökning. Den teoretiska referensramen är 

disponerad som sådan att vi först beskriver organisationen genom 

organisationskultur, sedan organisationens varumärke genom corporate-, 

internal- och employer branding för att avslutningsvis beröra individens roll. 

3.1 Val av teorier 

De teorier som tagits upp i vår teoretiska referensram ser vi som relevanta i vår 

studie då dessa kan relateras till de koder som framkommit i resultatet och de 

frågeställningar som ställts upp. Här har även vår förförståelse inom ämnet 

använts då sociala medier är ett relativt nytt fenomen. Det saknas till stor del 

forskning som knyter an både till sociala medier och till exempelvis branding, 

organisationskultur samt balansen mellan arbetsliv och privatliv.  I studien har vi 

tittat på sociala medier både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett 

organisationsperspektiv. Vi har valt organisationskultur då det speglar 

organisationen inåt, medan branding istället speglar utåt. Individens roll kan 

sedan belysas utifrån teorier om work life balance samt den offentliga 

diskussionen.  

 

 
 

Figur 1. Illustration av den teoretiska referensramen. 

3.2 Organisationskultur 

Alvesson (2009) anser att organisationskulturen är central för alla delar av en 

organisation och denna kultur är viktig att ta i beaktning vid beslutsfattande. 

Författaren definierar organisationskultur som: ”de gemensamma regler som styr 

de kognitiva och känslomässiga aspekter på medlemskapet i en organisation och 

de medel varvid de formas och kommer till uttryck” (Alvesson, 2009, s.12). 

Organisationen 

Organisationens 
varumärke 

Individen 
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Yukl (2010) menar i sin tur att organisationskulturen består av två delar, 

underliggande övertygelse och uttalade värderingar. Dessa delar kan skilja sig 

åt, något som kan bli problematiskt då det sänds ut olika budskap till 

medarbetarna. Även Alvesson (2009) problematiserar organisationskultur och 

beskriver hur den har två sidor. Å ena sidan ger det medarbetarna tydliga 

riktlinjer och meningsfullhet. Å andra sidan finns det en risk för att dessa 

riktlinjer sätter gränser för medarbetarnas fantasi och minskar 

självbestämmelsen. Kulturen kan alltså både uppmana till handling men även 

bromsa handlingarna. Då Yukl (2010) menar att kultur även kan vara något som 

finns omedvetet hos människor kan den även styra medarbetarnas agerande 

omedvetet i vissa situationer och vissa handlingar kan alltså bromsas omedvetet. 

 

Van den Berg och Wilderom (2004) menar att organisationskulturen kan skilja 

sig åt mellan olika enheter inom samma organisation. Även Alvesson (2009) har 

uppfattningen att kulturen i en organisation kan delas upp i olika subkulturer, 

dessa kan skapas genom de olika arbetsuppgifter grupperna utför, teknologiska 

skillnader eller på vilket sätt de anställda anammar nya arbetssätt. Yukl (2010) 

däremot ställer sig kritisk till om kulturen skiljer sig mycket åt i olika grupper i 

en och samma organisation. Han menar att detta kan leda till ett bristande 

förtroende för organisationen och påverkar samarbetet inom organisationen på 

ett negativt sätt. Alvesson (2009) beskriver emellertid att det i vissa 

organisationer finns en övergripande kultur, något som han kallar för 

paraplykultur, vilket innebär att det finns vissa övergripande föreställningar och 

värderingar som alla är bekanta med oberoende avdelningstillhörighet. 

 

Alvesson (2009) beskriver i sin bok Organisationskultur och ledning tre olika 

sätt att se på organisationskultur. Ett av dessa är management som symbolisk 

handling där kulturen kommer till uttryck genom medarbetarnas handlingar. 

Härigenom får kulturen främst konsekvenser för attityder och inte lika mycket 

för rena resultat. Symboliken spelar en stor roll här och symboliska handlingar 

tillsammans med klara mål och värderingar kan stärka de anställdas 

identifikation med organisationen.  

 

Organisationer vägleder ofta sina anställda genom policys och Alvesson (2009) 

menar att organisationskulturen kan stärka en policy då kulturen står för de mer 

svårbegripliga aspekterna av en anställds handlande medan en policy står för de 

mer uttalade aspekterna. Han menar att de anställdas handlingar genomsyras av 

de värderingar som finns inom organisationen och på så sätt kompletterar en 

eventuell policy. Alvesson (2009) anser att det behövs en kultur för att vägleda 

de anställda i organisationen, men det är även viktigt att kulturen ligger i linje 

med organisationens strategi för att uppnå bäst resultat. Enligt van den Berg och 

Wilderom (2004) stärks organisationskulturen av de individer som verkar i 

organisationen.   
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3.2.1 Organisationskultur och ledarskap 

Organisationskultur och ledarskap är enligt flera författare nära 

sammankopplade (Yukl, 2010; Alvesson, 2009). Att påverka organisationen kan 

dock vara svårt, enligt Yukl (2010). Alvesson (2009) menar i likhet med Yukl 

(2010) att relationen mellan ledarskap och kultur är komplex. Han anser att 

ledarskapet har en viss påverkan på kulturen, men kulturen kan även styra och 

begränsa ledarskapet i organisationen. Yukl (2010) anser att en ledare kan 

påverka organisationskulturen på två olika sätt, antingen genom sitt beteende 

eller genom formella insatser. Ledaren kan genom sitt beteende kommunicera ut 

kulturen, något som kan ske genom olika värderingar och visioner. Genom 

formella insatser såsom program och system kan ledaren öka de anställdas 

medvetenhet om organisationens värderingar, detta kan underlätta för 

medarbetarna att veta hur de ska eller kan handla i olika situationer. Yukl (2010) 

menar dock att det är viktigast att ledaren ”walk the talk”, alltså agerar utifrån de 

värderingar som finns inom organisationer. Som tidigare nämnts så kan det 

finnas olika subkulturer i en och samma organisation. Detta kan enligt Alvesson 

(2009) vara problematiskt för vissa ledare. Han menar att det kan finnas en 

skillnad mellan högsta ledningens kultur och kulturen inne i organisationen.  

3.3 Organisationens varumärke 

3.3.1 Corporate branding 

Ett starkt varumärke är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra en organisation 

mot intressenter så som kunder, men också för de anställda och potentiella 

medarbetare (Balmer & Gray, 2003). Corporate branding beskrivs som en del 

av ett företags marknadsföringsstrategi och i detta begrepp kan aspekter som 

företagskultur, företagskommunikation och företagsidentitet läggas och det 

handlar om hur medarbetare förmedlar företagets kärnvärderingar till kunder. 

(Balmer & Gray, 2003). Einwiller och Will (2002)  har uppfattningen att 

medarbetarnas beteenden kan styra företagets marknadsföring och deras 

beteende bör då spegla ett gemensamt varumärke. Balmer (1998) beskriver i sin 

tur corporate branding som en länk mellan en organisation och dess intressenter 

och menar att det speglar organisationens identitet, beteende och 

kommunikation. Något Ind (1998)  ser som en betydelsefull del för 

organisationen att nå ut med sitt varumärke och kommunikationen bör grundas i 

organisationens vision. Balmer och Gray (2003) beskriver att organisationers 

corporate brand och kärnvärderingar bör förstås av medarbetare för att de ska bli 

mer engagerade i att förmedla varumärket. De beskriver även vikten av att 

medarbetare förmedlar ett företags varumärke då det är de som de har en ständig 

kontakt med kunder och andra intressenter.  
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3.3.2 Internal branding 

Punjaisri, Evanschitzky och Wilson (2009) menar att de anställda har en 

betydande roll i företagets marknadsföring och detta kallas för internal 

branding. Det beskrivs också som viktigt att medarbetare är lojala och har ett 

engagemang för varumärket. Punjaisri och Wilson (2011) menar att det finns två 

faktorer som påverkar effektiviteten av internal branding och dessa är individen 

och arbetsklimat. Individen måste känna att denne kan identifiera sig med 

organisationens värderingar och varumärke, det är även viktigt att arbetsklimatet 

är bra med exempelvis god kontakt med kollegor och ledare. Punjaisri et al. 

(2009) beskriver att kommunikation också är en del i effektiviteten och att 

ledning kan använda en tvåvägskommunikation för att dagligen genom möten 

och liknande förmedla information om varumärket till de anställda. 

 

Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att internal branding har fokus på de 

anställda, men att det är viktigt att vara medveten om att det till stor del beror på 

individen och att det inte är säkert att alla individer har samma erfarenhet av att 

spegla ett varumärke. Denna skillnad kan främst visa sig beroende på om en 

anställd har kundkontakt eller arbetar mer administrativt. Dock menar 

författarna att det oavsett kundkontakt eller inte är betydelsefullt att alla har en 

gemensam syn på organisationens varumärke. Oberoende av var i 

organisationen individen befinner sig så finns det behov av att förstå 

organisationens värderingar. Punjaisri och Wilson (2011) beskriver att i deras 

undersökning har det framkommit att det är viktigt att individen får stöd och 

tillit från ledare för att kunna känna engagemang.  

3.3.3 Employer branding 

Hur de anställda på ett företag kommunicerar företagets varumärke är 

betydelsefullt i den aspekten att det kan påverka vad potentiella medarbetare får 

för uppfattning om organisationen och detta brukar enligt Backhaus och Tikoo 

(2004) kallas för employer branding. Författarna menar att employer branding 

handlar om att rekrytera individer som ligger i linje med företagets värderingar 

och företaget ska gestaltas som en lockande arbetsplats. De beskriver employer 

branding som en viktig del för HR-funktionen i en organisation och ser det som 

en strategi för kompetensförsörjning. De menar även att en effektiv employer 

brandingstrategi kan vara en konkurrensfördel då rätt marknadsföring kan locka 

duktiga medarbetare i rätt målgrupp till organisationen. 

3.3.4 Corporate-, internal- och employer branding 

Dessa begrepp, corporate branding, internal branding och employer branding 

kan enligt Punjaisri och Wilson (2011) inte verka isolerade från varandra och för 

att de ska vara användbara bör det finnas ett stödjande arbetsklimat från 

ledningen. De menar vidare att begreppen bör sättas i relation till andra 

marknadsföringsstrategier, till organisationskultur, men också till HR- 

funktionens arbete. Även Foster et al. (2010) menar att internal och employer 
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branding bör ses som en sammanhållen strategi då det ger ett mer effektivt sätt 

att marknadsföra corporate brand. De har uppfattningen att corporate brand bör 

fungera som riktlinjer för både internal- och employer branding. Internal 

branding tenderar att ha mer internt fokus medan employer branding har mer 

externt fokus.  

3.4 Individen 

3.4.1 Den offentliga diskussionen 

Enligt Habermas (2003) bör alla medborgare bidra till den offentliga 

diskussionen där medborgarna har möjlighet att framföra sin åsikt om främst det 

offentliga. Författaren menar att i och med att gränserna mellan det privata och 

det offentliga har förflyttats och blivit allt vagare så har även massmedian 

ändrats, något som har påverkat de samhälleliga diskussionerna. En nackdel som 

Habermas (2003) tar upp är att massmedia idag letar sig in i den privata sfären. 

Tidigare skedde diskussionerna i det offentliga rummet medan det idag sker 

genom TV, tidningar och Internet. Detta är dock något som Ekström (2010) inte 

håller med om. I hans artikel Alla medier är sociala medier så beskrivs att det 

genom sociala medier har öppnats ett nytt forum för diskussion där det finns 

möjlighet att utrycka sina åsikter. 

 

Enligt Ronge (2010) så har Habermas bok Den borgerliga offentligheten lagt 

grunden för dagens massmediekritik. I hans bok Sociala medier, en halv sekund 

från ord till handling intervjuas Mats Lindberg som har skrivit förordet till den 

svenska utgåvan av Habermas bok. Lindberg är idag verksam professor i 

statskunskap vid Örebro universitet och anser i likhet med Ekström (2010) att 

dagens sätt att diskutera via Internet inte skiljer sig från tidigare förutom att 

spridningen blir allt lättare och större och att allting sker snabbt. Habermas hade 

rätt i frågan att det offentliga och privata går ihop allt mer, något som enligt 

Lindberg beror på att det är i den gränsen som nyheter skapas. Att den offentliga 

diskussionen har försvunnit har Habermas till viss del rätt i, men Lindberg 

menar att det händer mycket i dagens kommunikativa samhälle och det finns 

många nya arenor och kanaler för kommunikation (Ronge, 2010). 

3.4.2 Work life balance 

Det är i organisationer viktigt att individer har en balans mellan arbete och 

privatliv. Långa arbetsdagar och otrygga anställningar kan göra det svårt att 

förena arbete och familj (Bratton & Gold, 2007). Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg (2006) beskriver att föreställningen om hur arbete och 

privatliv förhåller sig till varandra har förändrats under 1900-talet. Dessa 

områden skildes först åt helt och uppfattningen fanns att dessa inte hade någon 

inverkan på varandra. Arbetslivet fyllde då individens materiella behov och 

privatlivet dess emotionella behov. Detta har dock utvecklats till att dessa inte 

helt går att separera utan att de samspelar med varandra. Bratton och Gold 
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(2007) beskriver detta som work life balance och menar att dessa strategier är 

nära relaterade till de anställdas engagemang till organisationen, men också 

betydelsefullt för att skapa kreativa beteenden. Vidare menar de att om företag 

kan erbjuda en balans mellan arbete och privatliv så kan det vara en 

konkurrensfördel då det kan användas för att locka, behålla och motivera 

individer som besitter värdefull kompetens. Balakrishnan och Srividhya (2007) 

beskriver även att det är viktigt att titta på vilken slags balans individen behöver 

för att work life balance ska generera bästa effekt. 

 

Allvin et al. (2006) menar att exempelvis attityder och beteenden kan avspeglas 

och påverka privat- och arbetsliv och att speciellt arbetet påverkar det sociala 

livet hos en individ. Vidare menar författarna att denna påverkan för med sig 

både positiva och negativa aspekter och inom vissa organisationer anpassas 

arbetet i form av exempelvis möjlighet till deltid, flexibla arbetstider och 

familjestödjande insatser för att kunna upprätthålla en balans. Balakrishnan och 

Srividhya (2007) anser också att organisationer i större utsträckning söker 

kreativa lösningar för att få engagerad personal och att arbeta hemma är ett 

exempel på detta. Bratton och Gold (2007) är av uppfattningen att organisationer 

bör se till work life balance som ett sätt att möta förändringar på 

arbetsmarknaden så som globalisering och ny teknologi. 

 

De två sfärerna, arbetsliv och privatliv kan enligt Allvin et al. (2006) också 

gynna varandra och individen kan få socialt stöd, vidgade perspektiv och en 

utvecklad självbild i och med att dessa påverkar varandra. Detta kan då 

överväga de negativa aspekter som kan uppstå så som exempelvis stress. 

Forskningen är inte enig då Allvin et al. (2006) menar att en överlappning 

mellan sfärerna är en hälsorisk. Socialt stöd anges som en viktig faktor och finns 

det med är chansen större att hälsan är god, trots att sfärerna överlappar 

varandra. Råder det en konflikt mellan arbetsroll och familjeroll kan detta dock 

leda till såväl försämrad arbetstillfredsställelse som försämrat välbefinnande, 

produktivitet och försämrad hälsa. Chalofsky (2010) påstår att det finns ledare 

som anser att arbetet måste komma först, men att det är viktigt att se att det finns 

tillfällen då arbetet tar tid i privatlivet och att det måste tillåtas att privatlivet 

även finns med i arbetslivet. Författaren belyser även vikten av att individer 

måste titta på var fokus och energi läggs samt att kunna hantera de spänningar 

som hindrar en balans. 
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4. METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur denna studie har genomförts. Inledningsvis beskrivs 

de metodologiska utgångspunkterna och detta följs av en beskrivning av 

studiens urval och undersökningsgrupp.  Därefter presenteras datainsamlingen 

samt tillvägagångssättet med bearbetning och analys av empiriunderlaget. 

Slutligen beskrivs vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till i denna studie. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Bryman (2001) beskriver att det inom samhällsvetenskaplig forskning finns det 

två inriktningar, kvalitativt och kvantitativt och enligt Patel och Davidson 

(2003) så är det forskningsfrågan som avgör vilken inriktning forskningen har. 

Då vi ämnar att tolka och att förstå människors upplevelser riktas vår studie åt 

det kvalitativa hållet. Bryman (2001) menar dock att det är svårt att dra en gräns 

mellan dessa två inriktningar, därför har vi valt att inte kalla studien för varken 

rent kvalitativ eller kvantitativ. Författaren beskriver att det snarare bör kallas 

för forskningsstrategier för att inte vara för snävt och helt separera begreppen, 

detta då den samhällsvetenskapliga forskningen är komplex till sin natur.  

 

Inom forskning är det betydelsefullt att ta hänsyn till förhållandet mellan teori 

och empiri och detta kan enligt Bryman (2001) antingen beskrivas som deduktiv 

eller induktiv ansats. Författaren beskriver att en deduktiv ansats främst kopplas 

ihop med en kvantitativ studie då forskaren härleder eller deducerar en eller flera 

hypoteser utifrån ett visst område som sedan ska undersökas med hjälp av 

empiri. Motsatsen till detta är den induktiva teorin, som i sin tur är nära 

förknippad med en kvalitativ inriktning. Här samlar forskaren först in data för 

att sedan analysera denna och eventuellt komma att få ett resultat i form av nya 

teorier. Bryman (2001) menar vidare att det dock är svårt att dra en gräns mellan 

båda dessa teorier då han anser att det är bättre att se det som tendenser och inte 

som en entydig gräns. Hartman (2001) beskriver just problemet med att välja 

antingen en deduktiv eller induktiv metod och menar att den grundade teorin är 

den gyllene mittenvägen mellan induktivt och deduktivt. Då syftet med vår 

undersökning är att undersöka ett fenomen inom ett område som är relativt nytt 

och outforskat har vi valt att inspireras av en grundad teori. Detta då forskaren i 

den grundade teorin enligt författaren genomför urval, datainsamling och analys 

under upprepade gånger tills teori genereras. Datainsamlande och analys 

påverkar varandra alltså ömsesidigt och kan komma att generera nya teorier. Vi 

har valt att endast ta inspiration från den grundade teori då vårt syfte inte är att 

formulera nya teorier. I den grundande teorin så genomförs datainsamling tills 

det inte finns någon mer ny information, materialet är mättad. Detta är ingenting 

vi strävar efter då vi har en tidsram att förhålla oss till, något som också gör att 

vi endast inspireras av den grundade teorin.   
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Inledningsvis i studien genomförde vi intervjuerna och enkätundersökningen 

och utifrån detta söktes teorier. I de fall vi sett att vi saknar teori som stödjer vår 

empiri har vi letat efter nya infallssvinklar och vi har haft ett öppet 

förhållningssätt mellan data och teori under hela processen. 

 

Synen på kunskap om verkligheten kallas epistemologi och Åsberg (2000) 

beskriver att kunskapen kan yttra sig i antingen ett empiriskt synsätt eller ett 

rationellt synsätt. Vi är till störst del empiristiska då vår avsikt är att tolka och 

iaktta. Då vi har för avsikt att tolka är det betydelsefullt att reflektera över vår 

förförståelse då det till stor del påverkar utformningen av undersökningen. 

Förförståelsen speglar vårt sätt att se på verkligheten och Thurén (2007) menar 

att den lätt kan leda tanken fel då den används då vår förförståelse kan leda till 

att vi drar vissa slutsatser, slutsatser som kanske inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. I vår studie har vi valt att använda oss av vår förförståelse då vi 

tror att det ger oss en större insikt i vårt undersökningsområde, dock har vi 

genomgående haft i åtanke att förförståelsen kan leda till att vi drar egna 

slutsatser. Dessa skulle kunna komma att påverka resultatet, men det kan bli 

svårt att bortse från den då Thurén (2007) beskriver att allt vi upplever bygger 

på förförståelse. Vår egen förförståelse bygger till stor del på den kunskap som 

vi fått genom vår utbildning i form av exempelvis teorier om organisation och 

ledning samt work life balance. Vi har även en förförståelse om sociala medier 

ur ett användarperspektiv då vi använder oss av detta verktyg dagligen.  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Genom ett mentorskap finns sedan tidigare en kontakt med koncernen och vi 

erbjöds möjligheten att skriva denna C-uppsats hos dem då de vill titta djupare 

på fenomenet sociala medier. Då vi haft begränsat med tid för våra intervjuer 

och då koncernen har bett oss att intervjua nyckelpersoner inom organisationen 

har vi inte kunnat få ett slumpmässigt urval. Urvalet i en undersökning är enligt 

Bryman (2001) beroende av om tanken är att kunna generalisera svaren genom 

undersökningen. Om ett slumpmässigt urval inte har genomförts kommer 

resultatet bli svårt att generalisera. Författaren menar vidare att det är optimalt 

att ha ett representativt urval, men är tiden begränsad kan det bli komplicerat. 

Vårt urval till intervjuundersökningen kan till viss del ses som ett strategiskt 

urval som Jakobsson (2011) beskriver som att deltagare väljs ut på grund av att 

de kan ge en bra bild av fenomenet. Urvalet kan också ses som ett 

bekvämlighetsurval enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) då koncernen 

valt ut vilka nyckelpersoner som var lämpliga att intervjua och vi har sedan valt 

deltagare ur denna grupp beroende på vilka som var tillgängliga. Författarna 

beskriver både för och nackdelarna med att det är en person med ledande 

befattning som sköter urvalet. Författarna menar att detta kan vinkla resultatet, 

men anser samtidigt att om flera personer intervjuas under en längre tid så är det 

svårt att behålla en vinklad bild av organisationen. Vi ser inte att vårt resultat i 
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studien är vinklat på grund av vårt urval då det både ingick personer som 

arbetade med sociala medier och personer som inte arbetade med sociala medier. 

Vi är dock medvetna om de risker som kan finnas då vår kontaktperson 

genomförde urvalet. Vi hade kunnat få en bara positiv eller en bara negativ bild 

av sociala medier beroende på vilka urvalspersoner vi blev tilldelade. Detta är 

dock inget vi har upplevt då intervjupersonerna skilde sig åt med avseende på 

just användningen av sociala medier och synen på detta. 

 

I enkätundersökningen deltog medarbetare på koncernens huvudkontor samt 

lokala verksamhetsområden i Östergötland. Även detta urval kan ses som ett 

bekvämlighetsurval då vi genomförde enkätstudien på de personer som fanns 

tillgängliga (Bryman, 2001). Vi ser det som ett bra sätt att skapa en generell bild 

då vi inte haft möjlighet att skicka enkäten till alla inom koncernen. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört åtta intervjuer med nyckelpersoner på ledande befattningar 

från olika områden inom koncernen, detta för att få en djupgående bild kring 

användningen av och attityden till sociala medier.  För att utöka både vår och 

läsarens förståelse för området valde vi att genomföra en mindre enkät där vi 

ställde frågor kring hur de anställda använder sociala medier samt om de anser 

att det behövs en policy. Denna enkät har främst som syfte att ge en 

bakgrundsbild och en djupare förståelse för hur sociala medier uppfattas och 

används på koncernen samt för att undersöka behovet av en policy. 

4.3.1 Pilotstudie 

Enligt Bryman (2001) är det önskvärt att genomföra en pilotstudie innan den 

riktiga undersökningen och vi valde att genomföra en pilotstudie både på 

enkäten och på intervjuguiden. Författaren menar vidare att en pilotstudie är 

extra viktig vid en enkätundersökning då det i den situationen inte finns 

möjlighet att fråga forskaren vid oklarheter. Till intervjun är en pilotstudie viktig 

att genomföra för att se att ordningsföljden på frågorna fungerar och att dessa 

blir besvarade. Då vi hade svårt att göra en pilotstudie på koncernen på grund av 

praktiska skäl valde vi att göra dessa studier på andra studenter, detta då dessa 

personer förhoppningsvis har en viss insyn i hur sådana studier ska genomföras.  

4.3.2 Intervju 

Efter att ha provat vår intervjuguide genom en pilotundersökning genomfördes 

några mindre förändringar. När dessa förändringar gjorts använde vi oss av 

intervjuguiden i undersökningen (Se bilaga 1). Då vi har valt att inspireras av en 

grundad teori så kan även fler ändringar ske under studiens gång något som kan 

vara av vikt om det framkommer nya infallsvinklar som är av intresse för 

studien. Några små justeringar gjordes under intervjuernas gång, bland annat 

lades frågan ”hur tror du sociala medier kommer utvecklas i framtiden” till i 

intervjuguiden. Valet av en semi-strukturerad intervju gjordes för att kunna få en 
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så rik bild som möjligt och även det öppnar upp för nya eller förändrade frågor. 

Bryman (2001) beskriver en semi-strukturerad intervju som en intervju indelad i 

flera teman och alla dessa teman ska beröras under intervjun, men ordningen 

behöver inte vara samma i varje intervju. Frågor som inte finns med i 

intervjuguiden från början kan också ställas för att få en tydligare beskrivning.  

 

När intervjuguiden utformades försökte vi att använda oss utav en så kallad tratt-

teknik. Patel och Davidson (2003) beskriver denna teknik genom att 

intervjuguiden inledningsvis har en öppen och beskrivande fråga för att sedan gå 

ner på mer specifika och avgränsade frågor. Den öppna inledande frågan i vår 

intervju var om intervjupersonen kan presentera sig själv och följdes av vad 

sociala medier är för intervjupersonen. Detta leddes sedan ned till mer specifika 

frågor om en policy för sociala medier. Då vi inspirerats av den grundade teorin 

bottnar vår intervjuguide inte i forskning, dock ser vi att använt oss av vår 

förförståelse. Intervjuguiden bygger på vårt syfte och våra frågeställningar för 

att försäkra att dessa besvaras genom intervjufrågorna.  

  

I intervjun är informationen som ges till deltagarna viktig och Patel och 

Davidson (2003) rekommenderar att lämna denna information i flera steg, något 

som vi har valt att anamma.  Koncernen har först informerat deltagarna om 

studien och sedan tog vi kontakt med intervjupersonerna via telefon för att boka 

in intervjutiderna. Vi gav mer information vid själva intervjutillfället då Patel 

och Davidson (2003) även diskuterar vikten av att ha motiverade 

intervjupersoner. De menar att relationen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen kan höja eller sänka motivationen och på så sätt påverka 

svaren. Vi försökte att ha en avslappnad stämning och hoppas att genom att vi 

förklarade syftet med intervjun fick personerna motiverade till att hjälpa oss 

med vår undersökning. Inledningsvis informerade vi även om konfidentialitet 

och hur materialet kommer att användas. Intervjun avslutades genom att delge 

intervjupersonerna information om hur de kan ta del av resultatet. Intervjuerna 

varierade i omfattning och tog mellan 20-44 minuter. Längden berodde till stor 

del på om intervjupersonen själv använder sociala medier i sitt arbete eller inte. 

4.3.3 Enkät 

Enkätundersökningen inleddes med att ett missivbrev skickades dagen innan 

genomförandet till deltagarna för att få dem mer motiverade att delta samt att 

underrätta deltagarna om undersökningen (Se bilaga 2). Här har vi i enighet med 

Patel och Davidson (2003) förklarat syftet med undersökningen och hur 

individens bidrag kommer att behandlas. Då vi har valt att använda oss av ett 

databaserat enkätverktyg kommer vi inte kunna härleda svaren till individerna 

och kan därför säga att svaren kommer att behandlas anonymt. På grund av ett 

till en början stort bortfall valde vi att skicka ut två påminnelsemail och denna 

påminnelse skickades ut till samtliga deltagare på grund av att vi behandlar 
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svaren anonymt och därför inte vet vilka som har svarat eller inte. Något vi fått 

kritik för är att det vid vissa avdelningar är det få som arbetar och det skulle vara 

möjligt att härleda svaren. Vi är intresserade av övergripande information och 

ser inte att detta påverkar individerna negativt. Första mailet skickades av oss 

som studenter genom en anställd på företaget, något som inte resulterade i så 

många svar. För att få upp svarsfrekvensen valde vi att skicka det andra 

påminnelsemailet genom företaget. Dock resulterade inte dessa påminnelsemail 

i avsevärt fler svar och bortfallet blev slutligen 59 %. Detta relativt stora bortfall 

kan ha påverkat vårt resultat då de undersökningspersoner som inte valt att svara 

på enkäten kan skilja sig från de som valde att svara. Exempelvis kan de som 

använder sig av sociala medier i sitt arbete känna en större benägenhet att lyfta 

den här frågan och väljer därför att svara på enkäten. Att vi genomförde vår 

enkätundersökning via mail kan också ha påverkat svarsfrekvensen, hade vi 

lämnat ut enkäten i pappersform så skulle eventuellt fler ha svarat, dock 

äventyras den utlovade anonymiteten då samt skulle det har varit betydligt mer 

tidskrävande. Något som ytterligare resulterade i bortfall var att 6 personer valde 

flera svarsalternativ på en av enkätfrågorna. Detta kan beskrivas som intern 

bortfall och kommer att redovisas vid enkätresultatet genom n= för att redogöra 

för läsaren hur många som har svarat på den specifika frågan. Att 

undersökningspersonen har svara med flera svarsalternativ kan bero på det som 

Bryman (2001) kallar för datainsamlingsfel, han menar att exempelvis oklar 

frågeformulering kan leda till fel i en enkätundersökning. Dock tror vi att vi 

genom vår pilotundersökning har minskat risken för missförstånd. 

 

Då enkäten, som tidigare nämnt, är till för att ge oss en bättre förståelse och 

bakgrund inom sociala medier på koncernen, valde vi att endast ha med ett fåtal 

frågor med strukturerade svarsalternativ (se bilaga 3). Enkätfrågorna gjordes 

obligatoriska så att vi fick svar på alla frågor. En kort enkät kan enligt Bryman 

(2001) även resultera i att fler väljer att svara. 

4.4 Genomförande av enkätundersökning och intervjuer 

Kontakten med intervjupersonerna har i första hand tagits genom telefon. Den 

information som gavs till dem är studiens syfte samt att det är frivilligt att delta. 

Då koncernen gett en del information redan innan vi tog kontakt så var det 

relativt lite information som gavs via telefon. Själva intervjuerna valde vi av 

praktiska skäl att genomföra på intervjupersonernas arbetsplats. Intervjuerna 

genomförde vi tillsammans med en av oss som huvudintervjuare och den andra 

som stöd. Vi valde detta tillvägagångssätt för att få ut så mycket som möjligt 

från varje intervju. Intervjuerna spelades in och samtliga intervjupersoner 

tillfrågades om detta innan inspelning startades. 

 

 



20 

  

Tillvägagångssättet vid enkäten innebar att vi först skickade ut ett missiv där vi 

berättade om studiens syfte, hur svaren kommer att behandlas samt vikten av att 

undersökningspersonerna svarade. Nästkommande dag mailade vi sedan ut 

enkäten som vi har gjort i Googledocs, en tjänst som tillhandahåller verktyg för 

bland annat enkäter online. Enkätens svar redovisades sedan i Excel. I enkäten 

fanns även våra kontaktuppgifter om någon skulle ha frågor. 

4.5 Bearbetning och analys av data 

De inspelade intervjuerna har skrivits ut i text, något som enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) gör intervjuerna tillgängliga för analys. Inspelningen av 

intervjun har även gett oss möjlighet att vid transkriberingen kunna gå tillbaka 

och lyssna på vad intervjupersonen svarade. Vi anser att detta är ett sätt att 

kvalitetssäkra vår undersökning då vi ser det som nästintill omöjligt att anteckna 

exakt vad som sägs under intervjun. För att utskriften av intervjuerna ska spegla 

den verkliga situationen i så stor utsträckning som möjligt skriver vi i 

transkriberingen om personen exempelvis skrattar eller funderar. 

Intervjupersonerna kommer sedan att slumpmässigt kodas i resultatet. 

 

Då vi har inspirerats av den grundade teorin i vår undersökning har vi valt att 

analysera våra intervjuer med hjälp av meningskodning. Inom den grundade 

teorin spelar meningskodning en betydande roll enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) då man som forskare formulerar en teori eller delar av en teori under 

analysprocessens gång. Författarna beskriver meningskodning som ”att knyta ett 

eller fler nyckelord till ett textsegment” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217), 

alltså att hitta mönster i materialet. Data jämförs sedan för att hitta likheter och 

skillnader, detta sker först mer beskrivande för att sedan gå in mer på en 

teoretisk nivå. När inga nya insikter eller tolkningar kan göras ses det som en 

mättnad av materialet.  Kodningen kan antingen vara datastyrd eller 

begreppsstyrd, det förstnämnda innebär att forskaren använder redan utvecklade 

koder vid analysen medan datastyrd kodning innebär att forskaren startar utan 

koder och hittar dessa i materialet istället. Koderna som har framkommit ska 

sedan analyseras och här sker ett kreativt tänkande kring koderna för att hitta 

nya infallsvinklar. Utifrån koderna kan teoretiska idéer skapas, detta är mer 

abstrakta tankar och reflektioner kring koderna (Hartman, 2001). Watt Boolsen 

(2007) beskriver kodningen utifrån den grundade teorin i tre steg: Det första 

steget är en öppen kodning där forskaren identifierar begrepp. I det andra steget, 

axialkodning, förs den insamlade data samman igen för att härifrån skapa nya 

kopplingar och kategorier. Avslutningsvis genomförs den selektiva kodningen 

där forskaren väljer ut en eller flera kärnkategorier som denne utgår ifrån och 

relaterar de andra kategorierna systematiskt till de specifika kärnkategorierna. 

Dessa kärnkategorier väljs för att dela upp kategorierna mer tydligt. Det är 

materialets art och innehåll som avgör hur många och vilka av dessa tre steg 

som genomförs. 



21 

  

  

Inledningsvis i analysen genomförde vi en datastyrd kodning då vi läste igenom 

transkriberingarna var för sig och funderade på eventuella koder. Detta 

diskuterades sedan för att gemensamt komma fram till våra koder. Vi lade olika 

textsegment och citat under respektive kod och tillslut fann vi en mättnad i 

materialet. Vi gjorde även en mindmap för att bli mer kreativa samt att få en mer 

övergripande bild över vårt resultat, härigenom fick vi även fram våra 

kärnkategorier. Detta gjorde att vi lättare kunde sammanställa det i flytande text 

och härigenom har vi fullföljt alla de tre steg som Watt Boolsen (2007) 

beskriver för en analys utifrån den grundade teorin. 

 

Efter att vi fått in svar på enkäten från respondenterna sammanställdes dessa i 

Excel. Resultatet sammanställdes för att kunna se den generella uppfattningen 

om sociala medier på företaget. I resultatet presenteras enkäten och intervjuerna 

var för sig för att först ge en bakgrundsbild. I analysen presenteras dessa sedan 

integrerat för att få en mer sammanhängande bild. 

4.6 Kvalitetsvärdering 

Att behandla kriterier för kvalitet i en kvalitativ undersökning kan enligt 

Bryman (2001) vara problematiskt då kriterierna på validitet och reliabilitet som 

finns inom den kvantitativa forskningen inte alltid är lika relevanta i kvalitativ 

forskning. Liamputtong och Ezzy (2005) menar att validitet innebär att ställa sig 

frågan om mätstrategin mäter vad som är tänkt att mätas och att reliabilitet 

representerar om undersökningen är verklig och om det ger samma resultat vid 

upprepad mätning. Även dessa författare uppfattar begreppen som 

problematiska i kvalitativ forskning. Bryman (2001) beskriver dock att med viss 

modifiering i vad begreppen innehåller så kan dessa även användas i kvalitativ 

forskning.  

  

Med denna modifikation kan validitet i kvalitativa studier enligt Bryman (2001) 

innebära att man observerar eller identifierar det man utger sig för att göra. 

Genom vår enkätundersökning och intervjustudie så anser vi att vi har undersökt 

användningen av och attityden mot sociala medier, alltså det vi ämnade studera. 

Härmed anser vi att studien har en hög validitet. Ett alternativ till reliabilitet i 

kvalitativ forskning kan enligt Bryman (2001) vara begreppet pålitlighet som 

innebär att forskaren säkerställer att det skapas en komplett och öppen 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, härigenom kan andra forskare 

agera som granskare och bedöma kvaliteten på undersökningen. Detta är något 

som ingår i denna studie både genom att denna kommer att seminariebehandlas 

där andra deltagare kommer att diskutera och eventuellt ifrågasätta 

undersökningen samt att vi i rapporten tydligt har redogjort för de val och steg vi 

gjort.  
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Transkriberingarna av intervjuerna kommer att sparas en kortare period för att 

forskare ska kunna bedöma kvaliteten i vår studie, men kommer sedan att 

förstöras. 

4.7 Etiska överväganden 

För att värna om individerna som ingår i studien är det viktigt att som forskare 

förhålla sig till de etiska aspekterna. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra 

huvudkrav som forskningen ska förhålla sig till: Informationskravet som innebär 

att forskaren måste delge studiens syfte till undersökningspersonerna. I 

samtyckeskravet ingår det att underrätta undersökningspersonerna om att det är 

frivilligt att delta. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in till 

undersökningen bara ska användas för det uttryckta forskningsändamålet. Det 

sista kravet är konfidentialitetskravet och här gäller det att informationen om 

undersökningspersonerna som har samlats in ska behandlas varsamt. 

 

Inledningsvis vid intervjuerna berättades syftet med undersökningen för 

intervjupersonerna, detta har de redan fått reda på genom företaget, men vi 

berättade även detta själva för att kunna besvara eventuella frågor. Det nämndes 

även att deltagandet är frivilligt och att materialet kommer att förstöras när 

studien avslutas. Det informerades även att svaren inte kommer att kunna 

härledas till enskilda individer i texten. Till enkäten har vi, som tidigare nämnt, 

skickat ett missiv där vi har förklarat studiens syfte, hur deltagarnas svar 

kommer att behandlas samt att deltagandet är frivilligt. Vi ser det även som 

viktigt att lyfta det faktum att vår kontaktperson på koncernen valde ut 

intervjupersonerna. Det kan finnas risk att de kan känna sig styrda av denne och 

inte vågade svara ärligt på frågorna. Dock är vi inte av uppfattningen att detta 

skulle ha påverkat resultatet då vår kontaktperson inte tagit del av det 

konfidentiella material som framkommit i och med intervjuerna samt att 

kontaktpersonen valde ut intervjupersoner som arbetar på olika områden inom 

koncernen för att få en mer nyanserad bild. I och med detta anser vi att vi har 

uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav. 
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5. RESULTAT 

Inledningsvis kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras för 

att ge en bakgrundsbild av hur det ser ut i koncernen idag. Sedan följer 

resultatet från intervjuundersökningen. Den senare delen bygger i grunden på 

de koder som har framkommit genom analys av intervjumaterialet, men har till 

viss del strukturerats om för att underlätta för dig som läsare.  

5.1 Resultat från enkätundersökningen 

5.1.1 Bakgrundsfaktorer bland undersökningspersonerna 

Utifrån enkätsvaren har vi fått en bild av hur användningen av och behovet av en 

policy för sociala medier ser ut bland medarbetarna på koncernen. Enkäten 

skickades ut till 330 personer som arbetar på olika områden inom koncernen och 

vi fick in 136 svar, alltså 41 %. Av de som svarade var 47 % män och 53 % 

kvinnor och den största andelen av de som svarade, 26 %, var mellan 40-50 år. 

13 % av undersökningspersonerna arbetar med marknad och annons, 54 % 

arbetar på koncernövergripande avdelningar och 33 % arbetar på redaktionell 

nivå. 

 

 
 

Figur 2. Fördelning av medarbetarna/ verksamhetsområde (n=136). 

5.1.2 Användningen av sociala medier 

63 % av undersökningspersonerna använder sociala medier i sitt arbete, 74 % 

använder sociala medier i privata ärenden under arbetstid och 22 % använder 

inte sociala medier överhuvudtaget på arbetsplatsen. Tidsmässigt så använder  

47 % av alla som har svarat på enkäten sociala medier mindre än en timme om 

dagen i sitt arbete, 8 % använder det mellan 1-3 timmar om dagen och 1,5 % 

använder det mer än 3 timmar om dagen. Att använda sociala medier i privata 

ärenden under arbetstid ägnar sig 36 % av undersökningspersonerna mindre än 5 

minuter åt om dagen. 21 % ägnar mellan 5-15 minuter under arbetstiden åt 
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privata ärenden på sociala medier och 14 % ägnar sig mer än 15 minuter om 

dagen åt detta. 

 

Om vi tittar på varje avdelning så använder 80 % av de som arbetar på 

redaktionell nivå sociala medier i sitt arbete, 78 % använder sociala medier i 

privata ärenden på arbetstid på samma område. Av de som arbetar med marknad 

och annons så använder 53 % sociala medier i sitt arbete och 70 % i privata 

ärenden på arbetstid. På de koncernövergripande avdelningarna så är det 44 % 

som använder sociala medier i sitt arbete, 69 % använder sociala medier i 

privata ärenden under arbetstid. 

 

 
 

Figur 3. Användningen av sociala medier i arbetet vid varje verksamhetsområde 

(n= 130). 

5.1.3 Policy för sociala medier 

På frågan om det behövs en policy för sociala medier på koncernen svarar 48 % 

ja, 31 % svarar nej och 21 % vet inte. Av de som svarade ja så använder 56 % 

sociala medier i sitt arbete. 66 % som svarade nej på frågan om det behövs en 

policy, använder sociala medier i sitt arbete. 
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Figur 4. Behövs en policy för sociala medier (n=136)? 

Av de som svarade på enkäten så anger 50 % att de vet hur de får använda 

sociala medier under arbetstid, 48 % vet inte detta och 2 % är osäkra. Av de som 

vet hur de får använda sociala medier under arbetstid anser 54 % att det behövs 

en policy för sociala medier, av de som inte vet hur de får använda sociala 

medier så anser 44 % att det behövs en policy. 

 

44 % tycker att man ska få använda sociala medier under arbetstid i ärenden som 

inte rör arbetet, 48 % anser dock att detta inte är acceptabelt, resterande 8 % är 

osäkra på detta.  

5.2 Resultat från intervjuundersökningen 

5.2.1 Användningsområden för sociala medier 

För att få reda på om hur sociala medier används på koncernen frågade vi våra 

intervjupersoner om antingen de, eller deras anställda, använder sociala medier i 

sitt arbete och i så fall till vad. De svaren vi fick visar att sociala medier används 

av en del av de anställda på koncernen och det är då framförallt på redaktionell 

nivå som det används. Enligt en del av intervjupersonerna finns det stora 

utvecklingsmöjligheter här och vissa ser gärna att fler använder sociala medier i 

sitt arbete. Idag är det mer individens engagemang som gör att ett antal personer 

är väldigt aktiva inom sociala medier. 

 

När vi har frågat vad sociala medier är för intervjupersonerna har vi nästan fått 

lika många svar som intervjupersoner. För de personer som arbetar eller har 

arbetat på en mer redaktionell nivå så är sociala medier ett bra verktyg att 

genomföra research på. Det är exempelvis mycket lättare att hitta intressanta 

personer idag än förr. En intervjuperson berättar hur journalister förr i tiden 

skickade brev till intressanta personer med en förfrågan om de ville ställa upp på 

intervju, sedan skulle personen funderar över detta och svara tillbaka via brev. 
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Detta kunde såklart ta flera dagar, upp till veckor. Idag kan man lägga ut en 

förfrågan på Facebook eller Twitter och då hitta personer inom en kvart. 

 

Att använda sociala medier som marknadsföringskanal råder det delade 

meningar om, en av intervjupersonerna menar exempelvis att detta är på väg 

bort och att det mer och mer kommer att användas för att dela och sprida 

information. Just att dela och sprida information är enligt en annan 

intervjuperson grundtanken med hela Internet och att det sociala finns inbyggt 

här. Informationen som hamnar ute på Internet får ett eget liv enligt en av 

intervjupersonerna, andra människor kan kommentera och diskutera vidare kring 

exempelvis en artikel och härigenom kan nya storys komma fram.  

Om man släpper en artikel fri som är bra… Då helt plötsligt så lever den på ett helt 

annat sätt… Vi kan få reaktioner, vi kan få tips från andra på att gå vidare på… Helt 

plötsligt har vi en jättestory liksom. (IP5) 

Att något sprids så snabbt och till sådana stora kretsar är något som även en del 

av intervjupersonerna varnar för. Detta kan vara något som ibland glöms bort av 

de som använder sociala medier och konsekvenserna kan bli stora och 

oöverskådliga, mycket också för att det inte går att sudda det som en gång har 

skrivits. 

 

Sociala medier beskrivs även som ett effektivt och lättillgängligt sätt att 

kommunicera med andra personer. Något som både gynnar personer privat och i 

arbetet. Denna kommunikation använder en del av intervjupersonerna som sitt 

främsta medel för omvärldsbevakning. Enligt några av intervjupersonerna är det 

just genom de sociala medier som de får reda på de senaste nyheterna som de 

sedan själva kan använda i sitt arbete. En annan intervjuperson menar att sociala 

medier är ett utmärkt verktyg att använda för att bevaka andra företag i 

försäljningssyfte. 

 

När vi ställde frågor kring vad sociala medier används till generellt svarade ett 

flertal intervjupersoner att det handlar om att interagera med andra. Detta ligger 

enligt flera av våra intervjupersoner i människans grundnatur men är även en 

förutsättning för en mediekoncern. ”Vi måste vara där folk är” (IP3), så 

beskriver en intervjuperson användningen av sociala medier. Många av 

intervjupersonerna menar att det egentligen inte är sådan stor skillnad från den 

kommunikation som vi alltid har ägnat oss åt, den enda skillnaden är att det, 

förutom i det analoga, nu även sker i det digitala. 

Människan har ju ett behov av att kommunicera med varandra så att det är ju bara 

ett nytt och, tämligen effektivt sätt att ha kontakter… Vi har alltid kommunicerat 

med varandra, vi har bara fått nya apparater för det. (IP2) 
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Det som flera intervjupersoner ser som fördelar med sociala medier i jämförelse 

med tidigare kommunikation genom Internet är att man istället för en monolog 

kan föra en dialog med sina kompisar, kollegor eller andra personer. I just 

mediebranschen ger detta en möjlighet att ha en yttre aktivitet med konsumenter. 

Denna kommunikation eller aktivitet leder i sin tur till att medierna kan ta upp 

sådant som inträffar i konsumentens värld just nu. En intervjuperson beskriver 

det som att sociala medier är ett bra forum att fånga ”snackisarna” på. Sociala 

medier är enligt en av intervjupersonerna också en plattform där konsumenter 

kan hitta varandra, ett slags medborgarforum, något som även här kan leda till 

att de som arbetar inom redaktionen kan hitta aktuella ämnen i samhället och 

skriva om dessa. 

 

Alla intervjupersoner ser överlag positivt på interaktionen i sociala medier, men 

menar även att det finns en del nackdelar. En intervjuperson menar att just nätet 

och sociala medier gör att vissa spärrar släpps hos vissa personer. Saker som en 

person kanske inte hade berättat för någon tidigare, innan Internet fanns, är idag 

istället tillgängligt för alla på sociala medier. Något som även beskrivs genom 

att säga att det är svårt att sätta begränsningar. 

Folk öppnar sig på ett annat sätt, man gör det ju, förr hade man ju lås på dagboken, 

idag skriver du ju om hela ditt liv öppet rakt ut i cyberspace. (IP3)  

Dessa begränsningar finns då både bland vad som skrivs och lämnas ut men 

även begränsningen i tillgängligheten i de sociala medierna, när är jag inloggad 

och när loggar jag ut? Dagens teknik med smartphones bidrar mycket till detta 

dilemma. 

  

För att sammanfatta ovanstående går det att urskilja att sociala medier är ett 

utbrett verktyg för kommunikation och omvärldsbevakning, men även används i 

marknadsföringssyfte. Det används idag inom koncernen till viss mån, men här 

finns det enligt vissa intervjupersoner stora utvecklingsmöjligheter. Att 

interagera med andra har enligt våra intervjupersoner både för och nackdelar, 

men sammanfattningsvis så överväger de positiva delarna av interaktionen då 

det enligt många ligger i människans natur. Att interaktionen blir så pass mycket 

större och obegränsad kan av en del ses som den mer negativa delen av sociala 

medier.  

5.2.2 Skapa nätverk för kontakter 

En positiv aspekt med sociala medier som beskrivs av intervjupersonerna är 

nätverk. Nätverk framställs som ett sätt att hålla kontakt med andra, få tips och 

idéutbyte, men kan också användas för feedback. En intervjuperson beskriver att 

”ett starkt nätverk är ju det starkaste man kan ha” (IP7). Dock går det även att 

utläsa i materialet att en intervjuperson har uppfattningen att det finns vissa 

negativa aspekter så som att individer endast sitter bakom en skärm och inte 
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umgås personligen. Andra uppfattningar visar dock att det är lättare att umgås 

via sociala medier. Något som även tas upp är att nätverk kan vara tidskrävande 

och att det skrivs mycket som inte är väsentligt och på så sätt inte gynnade för 

användaren. 

 

Sammanfattningsvis kan ett nätverk via sociala medier ha både för- och 

nackdelar. De fördelar som beskrivs är att nätverket kan sträcka sig över hela 

världen, en av nackdelarna kan vara att de sociala medierna bidrar med att 

nätverket endast verkar via Internet och, som tidigare nämnt, inte genom att 

umgås ansikte mot ansikte. 

5.2.3 Sociala medier som verktyg i arbetet 

Sociala medier beskrivs av vissa intervjupersoner som ett verktyg för att sköta 

sitt arbete. Det är ett utmärkt verktyg för att bevaka nyheter och göra research 

på. En intervjuperson är av uppfattningen att Internet i sig är socialt och att sidor 

så som Facebook och Twitter är verktyg som används för det sociala samspelet. 

Det är dock viktigt att titta på hur användningen ska ske och det framkommer i 

flera intervjuer att det är betydelsefullt att poängtera att datorn främst ska 

användas som ett arbetsverktyg och så även sociala medier. Trots att datorn bör 

vara ett arbetsverktyg så upplever en av intervjupersonerna att det är svårt att 

säga att den inte får användas till något privat. 

Tidigare skulle man säga till medarbetarna att… datorn du har på jobbet är ett 

arbetsredskap… det går liksom inte att säga idag. (IP6) 

Att datorn är ett arbetsredskap och endast ska användas för arbetet står enligt en 

av intervjupersonerna i koncernens IT-policy. Om detta kan förhindra att de 

anställda använder sociala medier privat är dock inget intervjupersonerna tror då 

dagens smartphones har ökat tillgängligheten avsevärt. Alla intervjupersonerna 

är överens om att den privata användningen av dator och sociala medier som 

arbetsverktyg bör ske med sunt förnuft. 

 

Bland intervjupersonerna går det att se en viss skillnad beroende på om dessa 

använder sociala medier i arbetet och beroende på vilken avdelning 

intervjupersonen tillhör. De som arbetar mer administrativt har till synes lättare 

att se datorn som endast ett arbetsverktyg och på en redaktionell nivå kan fler 

fördelar ses med en viss privat användning. På den redaktionella nivån 

uppmanas anställda att använda sociala medier i sitt arbete och dessa 

intervjupersoner menar att det är svårt att skilja på privat användning och 

användning i arbetet.  

5.2.4 Vikten av ett tillfredsställande arbetsplatsklimat 

Vikten av att ha ett gott klimat på arbetsplatsen är något flera av 

intervjupersoner nämner. Det upplevs att det råder ett gott klimat på koncernen 

och det kan urskiljas som en vital punkt då det beskrivs öka trivseln. Trivsel kan 
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utläsas i flera intervjuer som en viktig aspekt för att minska exempelvis 

sjukfrånvaro. Något som även rubriceras som betydande är att i koncernen och i 

de olika verksamhetsområdena är det är accepterat med exempelvis privata 

samtal, mail och privat användning av sociala medier då det sociala samspelet 

upplevs som viktigt för gruppdynamiken. Det poängteras dock att det endast får 

ske i måttliga mängder och det är en fråga om prioritering.  

 

I en av intervjuerna beskrivs det att arbetsplatsen ses som en social arbetsplats 

och att det därför bör finnas ”luftspalt” för kommunikation med människor. 

Arbetsplatsen beskrivs som human och att även om man arbetar så har alla ett 

privatliv som är svårt att helt lägga åt sidan under arbetstid. Detta beskriver en 

intervjuperson som ”alltså, en sån här arbetsplats är ju lite sådan att man måste 

prata om allt som pågår i samhället hela tiden, för det är ju ur det journalistiken 

föds” (IP3). 

 

Enligt intervjupersonerna ger företaget frihet under ansvar exempelvis får de 

anställda vara ute på Facebook, men det ska inte påverka arbetsuppgifterna 

negativt. Det beskrivs även att företaget inte bör begränsa denna frihet utan att 

det professionella kravet bör sätta ramarna. Detta kan exemplifieras genom 

följande citat: ”jag tror ju på att om människor får ansvar så tar man ansvar” 

(IP6). 

 

Sammantaget så visar att det med ett gott arbetsplatsklimat och ett ökat ansvar 

oftast är möjligt att kombinera arbete och privatliv. Detta gäller dock så länge 

arbetet utförs på ett tillfredställande sätt. 

5.2.5 Uppmuntran till att använda sociala medier 

För att få en bild över hur det ser ut i dagsläget frågade vi intervjupersonerna om 

de anser att koncernen uppmanar sina anställda till att använda sociala medier 

samt hur attityden mot sociala medier ser ut. Något som alla vi har intervjuat är 

överens om, är att det finns en positiv inställning till sociala medier på 

koncernen. Dock upplever de oftast inte att koncernen uppmanar sina anställda 

till att använda sociala medier. På frågan om koncernen uppmanar sina anställda 

till att använda sociala medier så svarar en intervjuperson så här: ”Jag har nog 

aldrig hört att det är från koncernledningshåll… det är mer vart på personligt 

initiativ” (IP5). Detta skulle kunna bero på hur de olika verksamhetsområdena 

ser ut och områdenas olika behov av att använda sociala medier. Något som kan 

bekräftas av att de som vi har intervjuat som verkar på en redaktionell nivå i 

större utsträckning upplever att de uppmuntras till att använda sociala medier än 

de som arbetar på en administrativ nivå. Det är dock inte koncernen som 

uppmanar utan det är närmsta chefen. 
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Vi har fått fram genom intervjuerna att det råder en delad syn och attityd kring 

sociala medier på koncernen. En del är för användning av sociala medier då de 

anser att det gynnar arbetet. Andra är emot då de anser att det tar för mycket tid 

från andra arbetsuppgifter. En intervjuperson beskriver det som att det finns en 

försiktig nyfikenhet bland en del och en skepticism bland andra. En del av 

skepticismen kan enligt intervjupersonen bero på en osäkerhet.  

I stort tror jag att det finns en försiktig nyfikenhet hos ganska många… Sen tror jag 

också att det finns en utbredd skepticism också som har och göra med, men vad får 

jag ut då? Vad ger det då? (IP5) 

Individens egna engagemang och initiativtagande beskrivs även som en 

viktigare del i att använda sociala medier i arbetet än koncernledningens 

uppmuntran. En annan intervjuperson menar att avsaknaden av uppmuntran från 

ledningen är en av anledningarna till att sociala medier inte används i så stor 

utsträckning som det skulle kunna göra. Det har även framkommit i några av 

intervjuerna att individens egna engagemang till sociala medier skiljer sig med 

avseende på ålder.  

Just nu genomgår koncernen och har gjort under en del år här en ganska stor 

generationsförändring många har gått i pension och många yngre har fått anställning 

och det gör ju att, att de sociala medierna kastas in ganska snabbt. (IP7) 

När vi frågade om uppmuntran från koncernledningen menar en del 

intervjupersoner att det är svårt att nå ut med detta. En intervjuperson menar 

exempelvis att det, som ledare, är svårt att nå ut med uppmuntran till sina 

anställda och menar att det kan underlätta med en policy. Då många i 

mediebranschen måste ta hänsyn till olika lagar måste man hantera de sociala 

medierna på rätt sätt. 

Det finns ju också en svårighet som har och göra med att journalistyrket faktiskt är 

lag, begränsad i lag… alltså i hela det paketet där med källskydd och ansvarig 

utgivare och alla de där grejerna som gör att det, det finns ändå vissa begränsningar 

man måsta ta hänsyn till. (IP5)  

I en tidning är en ansvarig utgivare ytterst ansvarig för vad som skrivs, i de 

sociala medier är det personen själv som är ansvarig och blir det något problem 

är det personen själv som stå till svars för det. 

5.2.6 Värdet av ett varumärke  

Något som vid flera tillfällen har uppmärksammats under intervjuerna är 

koncernens varumärke. I vissa intervjuer är detta ett ständigt återkommande 

begrepp, medan andra inte nämner det alls. Bland de som tar upp varumärke 

beskrivs det som viktigt i samband med aktiviteter i sociala medier. 

Anledningen är att flera intervjupersoner ser problematiken med att det som 

skrivs inte går att ta bort. De anställda representerar sitt arbete på sociala medier 

om det står var de arbetar, även om de använder det i privata ärenden och många 
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av de som arbetar på den redaktionella nivån är offentliga personer. En av 

intervjupersonerna menar att detta inte endast är en problematik i sociala medier 

utan att det sker även i det verkligen livet, men att det är mer uppenbart i sociala 

medier.  

Man ska va lite försiktig med vad man skriver alltså, hur man framställer sig själv. 

Det är ju lika, jag vill ju inte att folk ska gå på krogen med koncernens jacka och 

raglar omkring. (IP3) 

Det framkommer även att det vid anställning kan vara av betydelse att de 

individer som anställs ligger i linje med koncernens värderingar för att detta 

även ska spegla användning av sociala medier.  

 

Om något olämpligt skrivs kan det vara koncernens trovärdighet som sätts på 

spel. Detta är något som intervjupersonerna anser att alla anställda bör ha i 

åtanke och vara eftertänksam innan något skrivs som på något sätt kan skada 

företagets varumärke. Detta beskrivs av en intervjuperson som ”alltså, du är ju 

ett varumärke” (IP3). Alla i koncernen måste vara försiktiga med vad man 

skriver, det gäller inte bara för journalister utan även för de andra medarbetarna 

inom koncernen och både som privatperson och som yrkesverksam. Den privata 

delen i sociala medier går lätt över till arbetslivet och en intervjuperson har 

uppfattningen att det kan vara svårt att hantera båda för vissa individer. Det 

beskrivs att det kanske var lättare förut, i de mer traditionella medierna 

exempelvis TV och tidning, då det granskas innan publicering, nu är det 

individen själv som ska granska sina egna inlägg. 

 

Vid den här punkten kan vi se att just sociala medier kanske inte har förändrat 

sättet att behandla ett varumärke på då det även ska tänkas på i det analoga livet. 

Dock når man genom sociala medier många fler personer och då blir en 

eventuell skada mer synlig och når en större mängd människor. 

5.2.7 Relationen mellan privatliv och arbetsliv i användningen av sociala 

medier 

Något som är ständigt återkommande i intervjumaterialet är gränsdragningen 

mellan privatliv och arbetsliv på sociala medier.  Det framkommer att sociala 

medier har förändrats då det först användes främst i ett privat syfte till att nu 

även användas i arbetet. Det framkommer också att användningen av sociala 

medier är en integritetsfråga och att en intervjuperson inte vill lämna ut sig själv 

på Internet, varken privat eller under arbetstid och därför helt enkelt inte 

använder sig av sociala medier. 

 

Intervjuerna visar att det inom koncernen är acceptabelt att i viss mån hantera 

privata ärenden på sociala medier, men det poängteras att det inte får påverka 

den professionella yrkesrollen. Detta framställs dock inte som något problem 

inom koncernen. En intervjuperson har uppfattningen att den privata 
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användningen av sociala medier på arbetstid till och med kan gynna arbetslivet 

genom exempelvis kontakter och att hitta nyheter. 

Jag spenderar väldigt mycket tid på Twitter och har byggt upp ett väldigt stort och 

brett nätverk som jag använde, och det använder jag ju verkligen varje, verkligen 

varje dag alltså. (IP5) 

Dock skiljer sig denna uppfattning sig åt beroende på om intervjupersonerna 

använder sig utav sociala medier generellt eller inte. Det framkommer även att 

det måste finnas en gränsdragning hos individen att inte fastna i diskussioner 

utan kunna logga ut så det inte påverkar arbetet negativt. 

 

I dagens samhälle är sociala medier tillgängliga överallt och det framkommer i 

en intervju att denna tillgänglighet gör att det är svårt att förbjuda användningen 

av sociala medier. Denna tillgänglighet syns även i att många är ständigt 

uppkopplade och alltid har med sig jobbet. Det yrkesverksamma livet beskrivs 

följa med allt längre in på kvällar och nätter och detta framför allt i ett 

medieföretag. Den redaktionella delen av koncernen har mer flexibla arbetstider 

och det som behöver göras ska bli gjort. I intervjumaterialet går det att utläsa att 

chef/ledning inte kan bestämma över medarbetarnas privatliv och hur 

användningen av sociala medier sker, men att de kan ha en rekommendation för 

hur det ska användas. En intervjuperson beskriver även att det är viktigt att det 

är samma regler för alla i koncernen, oavsett om det är på redaktionell nivå eller 

administrativ nivå. Det framkommer också att en policy för sociala medier 

skulle underlätta denna problematik då den kan ses som ett stöd för chefer och 

medarbetare för vad som gäller. 

 

Intervjumaterialet visar att uppfattningen finns att det är svårt att skilja på privat 

och arbete. 

Min privata person och min yrkesperson är, de är bara helt ihop liksom, det är ingen 

skillnad och att jag kan lika gärna va uppe och sitta och snacka jobb klockan tio på 

kvällen eller klockan fem på morgon eller what ever det spelar ingen roll för att 

samtalet avslutas aldrig. Det kan också då va svårt att säga att ah men nu, nu ska jag 

logga ur och sitta i soffan liksom. Den problematiken finns ju. (IP5) 

Den generella uppfattningen är att det är svårast för journalister att hantera då de 

många gånger är mer offentliga personer än någon som arbetar mer 

administrativt.  Meningen råder att man alltid är reporter oavsett om man är på 

Facebook eller inte och att människor i allmänhet inte ser skillnad på om man är 

privat eller inte. Dock finns även uppfattningen att alla måste få kunna vara 

privatpersoner, men att det för exempelvis en journalist är problematiskt. 

 

Av ovanstående kan utläsas att frågan om gränsen mellan det privata och 

arbetslivet är ett komplext område, något vi märkt vid intervjuerna då ingen 

riktigt kan ge någon bra lösning till problematiken. 
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En viktig del i koncernens arbete och då främst för journalister är objektivitet 

och detta beskrivs främst av intervjupersonerna som arbetar redaktionellt. 

Problematiken beskrivs ligga i att journalister som uttrycker åsikter privat om 

någon på sociala medier och ska sedan kunna ha en objektiv yrkesmässigrelation 

med denne.  

Du måste liksom tänka igenom noggrant vad du skriver på Facebook, du kan inte 

skriva liksom skit om någon person som du ska yrkesmässig liksom relation med för 

då blir det ju liksom, då blir det inte bra. (IP1) 

Uppfattningen bland intervjupersonerna är att läsarna kan ha svårt att förstå 

skillnaden mellan den privata och yrkesmässiga rollen och trovärdigheten för 

koncernen kan sänkas. Att ha både en social roll och en granskande roll tas upp 

som svårt. Det framkommer även att man måste tänka sig för vad som skrivs då 

information sprids snabbt på sociala medier. Frågan om det är acceptabelt att ha 

vänner på Facebook som sedan ska granskas har också väcks i intervjuerna och 

en intervjuperson menar att det kan vara positivt för den tillgänglighet som 

skapas, men också negativt då det kan vara lätt att hamna i en beroendeställning. 

Att ha denna form av kontakt beskrivs som helt omöjligt för 20 år sedan, men att 

det via sociala medier idag är mer accepterat. 

5.2.8 Att använda sunt förnuft 

Att använda sunt förnuft när de anställa behöver uträtta privata ärenden under 

arbetstid är något nästan alla intervjupersoner nämner. Detta innebär enligt en 

intervjuperson att kunna göra sådana ärenden när det lugnt under arbetsdagen, 

men om arbetet kräver det så ska full uppmärksamhet riktas mot uppdraget som 

den anställda är där för.  

Det blir för mycket när man ser att det tar utav dennes arbetsuppgifter, att inte 

arbetsuppgifterna sköts korrekt, att man inte kanske når kraven eller de målen som 

man har satt upp, där om man nu ser till andra störningsmoment om det nu är 

Facebook eller nånting att, då måste man ju gå in och styra givetvis. (IP4) 

Att använda sociala medier i privata ärenden under arbetstid anses av många 

som samma sak som att sköta andra privata ärenden under arbetstid. En 

intervjuperson beskriver det så här: ”Ja… vad är det för skillnad på att maila och 

använda sociala medier? Jag kan inte se att det är någon skillnad, eller ringa ett 

privat samtal” (IP3). En av intervjupersoner menar dock att använda sociala 

medier i privata ärenden under arbetstiden är just ett steg över vad sunt förnuft 

säger, personen ser inte att det kan vara någonting som måste göras och inte kan 

vänta tills efter arbetstid. 

 

Citatet ovan speglar det alla intervjupersoner i slutändan kommer fram till: det 

går att sköta privata ärenden så länge det inte påverkar arbetet. Det är de 

anställdas eget ansvar att genomföra de arbetsuppgifter som de har blivit 
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tilldelade. Om de då hinner med att även sköta en del privata ärenden under 

arbetstid ses detta generellt inte som ett problem. Dock är alla överens om att det 

inte ska påverka jobbet på ett negativt sätt. En intervjuperson beskriver det som 

frihet under ansvar och menar att detta gynnar både arbetsplatsen och individen. 

En anledning till detta synsätt kan vara att det enligt en av intervjupersonerna 

råder en frihet kring arbetstider på just dennes verksamhetsområde.  

5.2.9 Innehåll i en eventuell policy för sociala medier 

Alla intervjupersoner är överens om att det behövs ett dokument för att hantera 

sociala medier på koncernen. Om detta då är en koncernövergripande policy, 

allmänna riktlinjer eller verksamhetsanpassade dokument skiljer sig åt emellan 

intervjupersonerna. Det är framförallt en av intervjupersonerna som skiljer sig i 

denna fråga, denna person är jämförelsevis väl insatt i användningen av sociala 

medier. Personen menar att en detaljerad policy kan lägga locket på 

användningen av sociala medier till den som ska det och vill istället se mer 

övergripande riktlinjer. Att ha en detaljerad policy menar en annan 

intervjuperson också är problematiskt då det är svårt att ha för snäva regler för 

saker och ting och att det i så fall är lätt att fastna i olika problem. Personen 

menar att det alltid kommer att finnas fall där reglerna inte är applicerbara. En 

del intervjupersoner anser att det ska finnas en generell policy som olika 

verksamhetsområden sedan får göra undantag ifrån om uppdraget så kräver det. 

För koncernen så är det ju förstås det här hur ska medarbetare förhålla sig, vad får 

man kommunicera ut om företaget… för en publicistisk del av verksamheten, nu har 

vi ju massor av såna, så får man ju liksom på varje ställe ta ställning till hur man ska 

liksom kommunicera med, men sina läsare, med sin publik. (IP2) 

Att ha en generell policy kan också underlätta för de personer som rör sig mellan 

olika verksamhetsområden förklarade en av intervjupersonerna. 

  

Om koncernen väljer att anamma en policy på koncernnivå är alla 

intervjupersoner överens om att det ska vara ett generellt och inte för detaljerat 

dokument som kan anpassas och användas på alla verksamhetsområden. Det 

generella nämner även en del intervjupersoner som att en policy inte ska vara 

begränsad till ett visst antal sociala medier så som exempelvis Facebook och 

Twitter. Detta då området utvecklas och förändras och policyn i så fall måste 

uppdateras ständigt för att inte bli inaktuellt. Här går dock att utläsa tendenser 

till att de som har personal som använder sociala medier i sitt arbete hellre ser 

övergripande riktlinjer och mer detaljerade regler i varje verksamhetsområde, 

medan de vars personal inte arbetar med sociala medier menar att en 

övergripande policy kan fungera för hela koncernen. En av intervjupersonerna 

ger förslaget att börja med en koncernövergripande policy till en början som 

sedan kan utvärderas efter en tid. 
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Då koncernen gärna vill uppmana sin personal till att använda sociala medier 

frågade vi intervjupersonerna vad som ska finnas med i en eventuell policy för 

att öka användningen. På den här frågan fick vi en rad olika svar. Bland annat 

menar en av intervjupersonerna att detta inte alls ska vara med i policyn då detta 

inte gäller för alla, de som exempelvis arbetar på en mer administrativ nivå har 

inte behovet att använda sociala medier i dagsläget och ska därför inte heller 

uppmanas till detta. Så här säger en av intervjupersonerna om detta: ”Som jag 

ser det så ser jag ingen fördel med att vara på sociala medier på min avdelning” 

(IP8). Här ser vi en skillnad gentemot de som använder eller vill använda sociala 

medier i sitt arbete, de menar istället att det ska finnas en tydlighet i policyn för 

att uppmana de anställda att använda sociala medier. Att beskriva det som ett 

arbetsverktyg anses också som motiverande samt att skriva med tips och 

exempel på bra information som finns på nätet. Ett sådant exempel som flera av 

intervjupersonerna har tagit upp är tsunamin i Japan under 2011 där 

redaktionerna snabbt fick in flera tips genom bland annat Facebook och Twitter 

på människor som befann sig i området och kunde rapportera aktuell 

information. 

 

Enligt en av intervjupersonerna är det viktigt att den eventuella policyn bygger 

på värdegrunder som finns i koncernen sedan tidigare. Den eventuella policyn 

ska vara en vägledning för såväl chefer som medarbetare i arbetet. Det är viktigt 

att den innehåller både gränser för hur man använder sociala medier privat på 

arbetet, men även hur dessa får användas i arbetet. Här är det också viktigt att ta 

med gränsen mellan det privata och arbetet: när är man privatperson och när är 

man yrkesperson? Går det att skilja mellan dessa roller? Vissa intervjupersoner 

menar att man alltid är en representant för sitt verksamhetsområde medan andra 

menar att man både kan vara privat och yrkesmässig. Att förklara det strategiska 

med användningen av sociala medier menar en av intervjupersoner också kan 

motivera fler till att använda det och kan också skapa en tydlighet vart 

koncernen vill nå med användningen. 

 

Mer konkret så anger intervjupersonerna att dokumentet ska bestå av en rad 

olika punkter. Den ska enligt några av intervjupersonerna även innehålla ett 

antal fall och exempel på att: det här får man göra och det här får man inte göra. 

Detta håller dock inte alla med om utan vissa tycker att den ska vara mer 

generell. Något en eventuell policy inte ska innehålla är förbud och strikta regler 

då många menar att detta kan ha en hämmande effekt. ”En policy ska inte 

innehålla strikta regler, det får inte va för knäpp på näsan. ” (IP7). 

 

I samtliga intervjuer har rådande regler och lagar tagit upp och beskrivs som en 

viktig del i arbetet med sociala medier. Sekretess och källskydd är 

grundläggande i mediebranschen då konfidentiellt material behandlas. En 

intervjuperson beskriver det som: 
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… källor naturligtvis får man ju inte skriva där om, man har, det är ju förbud enligt 

grundlagen och säga vad man har för källor till tidningarna. (IP3) 

Detta är grundlagsskyddat och flera intervjupersonen beskriver problematiken 

med sociala medier då det inte finns någon ansvarig utgivare som kontrollerar 

det som skrivs. Det är därför viktigt enligt flera intervjupersoner att tänka på vad 

ett uttalande i sociala medier får för konsekvenser. Det framgår även att i en 

eventuell policy för sociala medier bör aspekten regler och lagar tas i beaktning 

och finnas med då det är en utgör en väsentlig del av arbetet i en mediekoncern.  
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6. ANALYS 

Nedan knyts teori samman med enkätundersökningens resultat och 

intervjuundersökningens svar. Analysen börjar med organisationskulturen som 

kan kopplas till studiens syfte då organisationskulturen påverkar attityden till 

sociala medier. Sedan berör vi organisationens varumärke som ständigt 

representeras i sociala medier. Individen tas upp då det är denne som måste 

förhålla sig till sociala medier. Analysen avslutas med strategier för sociala 

medier samt hur dessa kan användas i en eventuell policy.  

6.1 Organisationskultur 

Flera av intervjupersonerna nämner att det viktigt att det finns ett gott klimat på 

arbetsplatsen och upplever att så är fallet på koncernen, något som de uppfattar 

leder till ökad trivsel. Denna öppenhet leder också till en tolerans för privatlivet i 

arbetet då det exempelvis är accepterat att sköta vissa privata ärenden på 

arbetstid och då även användningen av sociala medier. Situationen som 

intervjupersonerna beskriver kan kopplas till det som Alvesson (2009) och Yukl 

(2010) beskriver som organisationskultur. Denna kultur beskrivs av författarna 

som värderingar, känslomässiga aspekter och övertygelser i organisationen, 

något som kan styra medarbetarna både medvetet och omedvetet. Alvesson 

(2009) menar att en öppen kultur kan beskrivas som symbolisk handling, här 

påverkar kulturen främst attityden som råder i organisationen och inte resultatet 

i en lika direkt utsträckning. Enligt Crane Smith (2009) så finns det en stark länk 

mellan användningen av sociala medier och organisationskulturen, han menar att 

dessa kan påverka varandra. Något som enligt Yukl (2010) kan vara komplicerat 

då han menar att det är svårt att ändra en befintlig kultur. 

  

I våra intervjuer har vi kunnat utläsa att de flesta anser att det råder en positiv 

attityd mot sociala medier på koncernen och detta kan vara så mycket tack vare 

den öppna organisationskulturen som tidigare har beskrivits. Några som har 

möjlighet att påverka organisationskulturen och attityden på koncernen är 

cheferna. Har de ett öppet och uppmuntrande förhållningssätt mot sociala 

medier speglas detta på dennes arbetsplats. Att cheferna själva ska agera utifrån 

den organisationskultur som de vill ha på sin avdelning är något som Yukl 

(2010) påtalar. Detta i likhet med Crane Smith (2010) som menar att den 

anställdas vilja till att använda sociala medier ökar om chefer och kollegor själva 

också använder sociala medier. Detta kan även speglas mot användningen av 

sociala medier i koncernen. I de fall våra intervjupersoner, som alla är i ledande 

befattning, använder sociala medier i sitt arbete använder även deras 

medarbetare detta verktyg. De chefer som inte anser att deras anställda behöver 

använda sociala medier använder inte verktyget själva heller, varken privat eller 

i arbetslivet. 
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Enligt 48 % av de tillfrågade i enkätundersökningen så behövs det en policy för 

sociala medier på koncernen. Av de personer som vi har intervjuat så menar alla 

att det behövs något slags dokument för att hantera sociala medier. En policy 

kan enligt Alvesson (2009) komplettera organisationskulturen och 

organisationskulturen kan i sin tur stärka en eventuell policy. 

6.1.1 Organisationskultur och uppmuntran 

Från resultatet går det att utläsa att nästan ingen av intervjupersonerna anser att 

användningen av sociala medierna uppmuntras av koncernledningen, men att det 

inte heller bromsas. Enligt Alvesson (2009) så kan organisationskulturen både 

uppmana till och bromsa de anställdas handlingar. Här kan alltså uppmuntran 

från ledning och chefer spela en viktig roll till att öka användningen sociala 

medier. Avsaknaden av uppmuntran kan enligt vissa av intervjupersonerna bero 

på hur de olika verksamhetsområdena ser ut och skillnaden i behovet att 

använda sociala medier i dessa. Denna skillnad är något som vi tydligt kan 

utläsa i de olika svaren vi har fått i vår intervjustudie med avseende på att 

använda datorn och sociala medier som arbetsredskap. Om vi tittar på just synen 

på sociala medier så skiljer sig denna åt mellan de områden där sociala medier 

används och där det inte används alls.  Det går att urskilja en större öppenhet 

bland de verksamhetsområden som använder sociala medier än de områden som 

inte gör det, detta kan dock också ha en förklaring i arbetets karaktär.  

 

Problematiken med olika verksamheter inom en och samma organisation är 

något som även van den Berg och Wilderom (2004) samt Alvesson (2009) tar 

upp. Dessa personer menar att organisationskulturen kan skilja sig åt mellan 

olika områden och att detta kan bero på de olika arbetsuppgifterna. Att det är 

skilda organisationskulturer inom ett och samma företag anser Yukl (2010) är 

problematiskt, enligt honom kan detta leda till bristande förtroende för 

organisationen och påverkar arbetet negativt, detta är dock inget som vi har 

upplevt sker på koncernen. En förklaring till detta kan vara att det finns det som 

Alvesson (2009) beskriver som paraplykultur, med detta menar han att det finns 

vissa övergripande föreställningar och värderingar som alla i organisationen har 

vetskap om. 

  

Under intervjuerna så väcktes frågan om det bör finnas en övergripande policy 

eller om denna ska vara anpassad till varje verksamhetsområde. Skillnader 

mellan olika organisationskulturer kan kopplas till just en eventuell policy, då 

Alvesson (2009) som tidigare nämnt menar att en policy kan stärka 

organisationskulturen, om denna då ser olika ut i olika verksamhetsområde kan 

det även behövas anpassning av policyn. Intervjupersonerna är inte överens i 

denna fråga, vissa anser att det krävs en övergripande policy medan andra menar 

att den ska vara anpassad till varje verksamhetsområde.  
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6.1.2 Sociala medier ur ett medarbetarperspektiv 

Genom vår enkätundersökning ser vi att det är 63 % av de som svarade på 

enkäten använder sociala medier i sitt arbete i dagsläget. Våra intervjuer visar 

även att användningen varierar beroende på ålder. Detta är något även Tulgan 

(2007) upplever. Ett sätt att öka användningen är enligt forskaren att uppmuntra 

och möta de anställdas behov. Han menar att yngre medarbetare kan ha en annan 

syn på sociala medier och att denna syn också ska bemötas på rätt sätt av bland 

annat HR-funktionen och chefer. 

 

I enkätundersökningen framkom att 22 % inte använder sociala medier över 

huvudtaget i sitt arbete. Något som enligt Selg (2010) kan bero på att det finns 

en osäkerhet kring hur användningen ska ske. En av våra intervjupersoner som 

leder utbildningar inom området påtalar vikten av att lära medarbetarna vad de 

kan ha för nytt av sociala medier i sitt arbete för att motarbeta osäkerheten kring 

sociala medier. Detta är något även Punjaisri och Wilson (2011) poängterar då 

de anser att det ska vara HR-funktionen som utbildar de anställda i sociala 

medier. Att det är HR som ska utbilda menar författarna är betydelsefullt då HR 

ska vara länken mellan medarbetare och ledning och det är viktigt att HR är 

integrerad i hela processen med sociala medier. Enligt Smith et al. (2010) och 

Bratton och Gold (2007) så är det viktigt att HR-funktionen även arbetar med 

det förhållningssätt som de anställda har mot sociala medier, detta kan då 

exempelvis ske genom utbildning och coachning. 

 

I våra intervjusvar kan vi utläsa att det råder en viss skepticism gentemot sociala 

medier bland de anställda, något som kan bero på osäkerhet. Osäkerheten kring 

användandet av sociala medier bekräftas genom enkätundersökningen där 

hälften av de tillfrågade har svarat att de inte vet hur de får använda sociala 

medier i sitt arbete. Enligt Selg (2010) kan detta bero på osäkerhet kring 

yrkesroller. Tidigare så har medarbetare upplevt att det funnits ett krav att hålla 

en yrkesmässig profil, medan det i användningen av sociala medier krävs ett mer 

personligt förhållningssätt. 

6.1.3 Sunt förnuft  

De flesta som vi har intervjuat har uppfattningen att användandet av sociala 

medier bör ske med sunt förnuft. De anser inte att de behöver övervaka sina 

anställda utan att det sunda förnuftet bör räcka. Att inte övervaka sina anställda 

på sociala medier är något som även enligt Rudnick och Wyatt (2007) anses 

viktigt. De menar vidare att det är av större vikt att se möjligheterna med sociala 

medier istället för att som ledning övervaka de anställdas användning av dem. 

Enligt våra intervjusvar så är det alltså det sunda förnuftet som ska styra 

användningen av sociala medier men vad sunt förnuft är definieras dock inte. I 

vårt resultat går det att utläsa att det inte innebär samma sak för alla. En av 

intervjupersonerna menar att använda sociala medier i privata ärenden under 
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arbetstid är på gränsen för vad det sunda förnuftet säger. Samtidigt som flera 

andra intervjupersoner säger att detta kan ske så länge de anställda använder sitt 

sunda förnuft. Alvesson (2009) anser att det behövs en organisationskultur som 

vägledning för de anställda, detta skulle kunna kopplas till just det sunda 

förnuftet. Enligt författaren kan organisationskulturen vara styrande för de 

värderingar som finns i organisationen. Det är dock viktigt att synliggöra dessa 

värderingar så att alla i organisationen står bakom dessa. På så sätt skulle det 

som just nu är ett diffust sunt förnuft i organisationen kunna synliggöras och 

förtydligas. 

6.2 Varumärke 

I resultatet framkommer att det inom koncernen finns olika syn på att använda 

sociala medier som marknadsföringskanal för exempelvis en tidning eller 

radiokanal. I en intervju framkom att de sociala medierna till en början användes 

som marknadsföringskanal, men att det har utvecklats till att bli mer en kanal att 

sprida information genom. Intervjupersonerna beskriver även att de genom 

sociala medier ständigt är förmedlare av eller representanter för varumärket. 

Utvecklingen av sociala medier från marknadsföringskanal till 

informationskanal kan ses i likhet med Smith et al. (2009) som menar att sociala 

medier nu har ett mer komplext användningsområde. Vid användandet av 

sociala medier är det enligt Balmer och Gray (2003) betydelsefullt att se till ett 

företags marknadsföringsstrategi.  

 

I en intervju beskrivs att det inte är något som skiljer hur varumärket 

representeras analogt eller digitalt. Det framkom även att individer nu är mer 

öppna och delar med sig mer än tidigare på sociala medier och att det inte finns 

samma spärrar till personers integritet och privatliv som tidigare innan Internet 

fanns. I vår studie har vi valt att knyta corporate branding till sociala medier då 

ett företags varumärke ofta representeras i sociala medier. Punjaisri och Wilson 

(2011) beskriver två faktorer som påverkar hur medarbetare representerar 

företaget. Det är dels individen, att identifiera sig med värderingar och 

varumärke, och dels arbetsklimat, individens kontakt med kollegor och ledare. 

Detta är något som styrks av Ekström (2010) då han menar att sociala medier 

ger en möjlighet till alla att uttrycka åsikter i många olika frågor. Habermas 

(2003) anser däremot att möjligheten att delta i offentliga diskussioner försvann 

när gränserna mellan det privata och det offentliga försvagades. Detta är något 

som vissa ställer sig kritiska till då exempelvis Ronge (2010) menar att sociala 

medier är en ny arena för kommunikation. Som tidigare nämnt upplever även 

våra intervjupersoner en större öppenhet bland användningen av sociala medier. 

 

I intervjuerna framkom att det som skrivs på sociala medier inte går att radera 

och detta är relevant att relatera till internal branding då organisationens 

trovärdighet sätts på spel om fel information når ut till fel personer via sociala 
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medier. Detta kan relateras till Balmer och Gray (2003) som menar att 

medarbetare har en ständig kontakt med intressenter, något som även kan ske 

genom sociala medier. Det är då betydelsefullt för medarbetare att vara 

vaksamma på vad som förmedlas via sociala medier då fler utomstående kan ta 

del av det som skrivs.  

 

I resultatet går det att utläsa att denna försiktighet kring vad som bör skrivas 

gäller alla inom koncernen, inte endast de som arbetar på redaktionell nivå. 

Dock använder vissa av intervjupersonerna inte alls sociala medier och de kan 

inte se att en förmedling av varumärket bör ske alls genom denna kanal. Detta 

kan ses som en svårighet då medarbetare alltid representerar organisationen 

enligt en av intervjupersonerna. I resultatet framkom att det är viktigt för 

koncernen att anställa individer som ligger i linje med företagets värderingar då 

detta senare kan komma att speglas via sociala medier. I vår studie kan urskiljas 

att intervjupersonerna uppfattar att det kan vara svårare att veta vad som är 

acceptabelt att skriva om organisationen på sociala medier då det inte granskas 

innan publicering. Denna problematik rörande en organisations varumärke 

beskriver Foster et al. (2010) och menar att en förmedling av varumärket inte 

bör vara beroende på var i organisationen individen befinner sig. Författarna 

menar att det även är viktigt att ta hänsyn till om individer är vana att spegla ett 

varumärke och Backhaus och Tikoo (2004) beskriver att för att organisationen 

ska gestaltas som en lockande arbetsplats bör medarbetare spegla varumärket 

mot intressenter. Problematiken kring att innehållet inte granskas på sociala 

medier bekräftas av Kaplan och Haenlein (2010) då de är av uppfattningen att 

företag inte längre kan styra information som sprids i lika stor omfattning som 

tidigare. 

 

En funktion för sociala medier är som tidigare nämnts att förmedla en 

organisations varumärke, varför det är intressant att studera om och hur 

ledningen uppmuntrar användning av sociala medier. Resultaten visar ingen 

tydlig strategi från ledningens sida när det gäller att använda sociala medier för 

corporate branding. I en av intervjuerna framkom att ledningen inte uppmanar 

till användande av sociala medier. Dock beskriver en annan intervjuperson att 

det snarare handlar om individuellt initiativtagande än stöd från ledning i frågan 

om att använda sociala medier eller inte. Punjaisri och Wilson (2011) menar att 

ett stödjande klimat från ledning är betydelsefullt för att organisationens 

varumärke ska förmedlas på rätt sätt. Ledningen bör därför föra en dialog kring 

hur organisationens varumärke framställs i sociala medier med de anställda 

(Punjaisri et. al. 2009). Utifrån detta menar vi att det förekommer corporate 

branding via sociala medier, men att detta är beroende av enskilda medarbetares 

initiativ och att det saknas strategi och ledningsstöd för hur varumärket 

förmedlas i sociala medier. 
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6.3 Individen 

6.3.1 Hantera privata ärenden på arbetstid 

Både i intervjuerna och i enkäten kan vi se att många som använder sociala 

medier i sitt arbete även använder det privat under arbetstid och tvärtom, de som 

använder sociala medier privat gör det även för arbetets räkning under sin fritid. 

I enkäten framkommer att 74 % använder sociala medier i privata ärenden under 

arbetstid och av dessa är det 36 % som ägnar mindre än 5 minuter om dagen,  

21 % ägnar mellan 5-15 minuter och 14 % ägnar sig mer än 15 minuter om 

dagen åt detta. Under intervjuerna har det framkommit att det kan vara en svår 

gränsdragning mellan det privata och arbetet när det gäller användandet av 

sociala medier. Problematiken med att man är exempelvis reporter även på 

fritiden är något som lyfts av flera intervjupersoner, medan andra menar att alla 

måste kunna få vara privatperson. Även dilemmat med när man ska logga ut från 

de sociala medierna lyfts. Här är det återigen gränsen mellan det privata och 

arbetet som flyter ihop, något som kan bidra till detta är det som 

intervjupersonerna beskriver som flexibla arbetstider. Dilemmat med 

gränsdragningen mellan det privata och arbetslivet kan ses ur två dimensioner. 

Dels en tidsdimension där problematiken ligger i att använda exempelvis sociala 

medier på arbetstid i privata ärenden, men också att använda sociala medier i 

jobbärenden på fritiden. Detta beskriver de intervjupersoner som använder 

sociala medier som att det bör ske med sunt förnuft. Den andra dimensionen 

som kan lyftas är innehållsdimensionen, hur privata medarbetarna är i sin roll på 

arbetet. Här beskriver intervjupersonerna det svåra med att exempelvis 

journalister måste vara objektiva och därför inte kan vara för privata. 

 

Bratton och Gold (2007) anser att det bör finnas en balans mellan arbetet och det 

privata. Denna balans är viktig för att på ett hälsosamt sätt kunna förena 

arbetsliv och privatliv. Var denna balans finns är enligt Balakrishnan och 

Srividhya (2007) olika för varje individ och organisationen kan hitta kreativa 

lösningar för att lösa detta. Det kan dock ses som problematiskt om ledaren ska 

uppmuntra användningen av sociala medier då risken finns att de anställda tar 

med sig arbetet hem. En annan problematik enligt en av våra intervjupersoner är 

att inte alla medarbetare har förmågan att hitta denna balans. Att kombinera 

arbetsliv och privatliv på detta sätt är dock något som Bratton och Gold (2007) 

anser gynna kreativiteten i arbetet, något som vi också har kunnat utläsa i våra 

intervjuer då många menar att nyheterna hittas genom dialogen med andra, både 

privat och i arbetet. Enligt Bratton och Gold (2007) är det också ett sätt att 

kunna möta förändringarna inom tekniken då det idag är möjligt att jobba dygnet 

runt och detta speciellt med avseende på sociala medier. Allvin et al. (2006) har 

uppfattningen att det är omöjligt att skilja på arbetet och det privata i dagens 

arbetsliv. Författarna menar även att en konflikt mellan dessa två sfärer kan leda 

till försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse.  
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Försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse är inget som vi har upplevt är en 

konsekvens av den svåra gränsdragningen på koncernen, det är dock inte heller 

något som vi specifikt har frågat om. Det vi däremot har sett i våra intervjusvar 

är att cheferna inte kan styra användningen av sociala medier varken på arbetstid 

eller i det privata. Dagens teknik har bidragit med att vi är ständigt uppkopplade 

antingen genom datorn eller i telefonen, detta är något som Ström (2010) menar 

på har ökat möjligheten att kommunicera direkt med antingen företag eller 

kunder. Chefer kan enligt våra intervjupersoner inte förbjuda varken 

användandet av sociala medier på arbetet eller i privatlivet, de kan däremot 

lämna vissa rekommendationer om detta. De kan även vara vaksamma på vad 

som skrivs om företaget så att varumärket inte skadas.  

6.3.2 Sociala medier och interaktion  

Många av intervjupersonerna menar att sociala medier är ett sätt att interagera 

med andra, de menar dock att detta inte är något nytt och att sociala medier 

endast är ett nytt sätt att interagera på. Något som även uppkom är att det finns 

en negativ aspekt med sociala medier då intervjupersonen menar att 

kommunikationen ansikte mot ansikte kan minska. Att sociala medier endast är 

ett nytt sätt att interagera på stödjer även forskningen då Smith et al. (2010) 

menar att människor alltid har haft kontakt med varandra.   

 

Det framkommer i intervjuerna att flera intervjupersoner ser sociala medier som 

ett sätt att föra en dialog med kunder och andra intressenter. Något som lyfts 

som positivt i intervjuerna är att det genom sociala medier kan föras en dialog 

istället för en monolog. Detta är något som en del av intervjupersonerna anger 

som en stor fördel med sociala medier och något som gynnar deras 

verksamhetsområde. Denna dialog kan ses som ett sätt att marknadsföra 

organisationen och Carlsson (2009) menar att det som är framstående med 

nätverk via sociala medier är att det just kan föras en dialog istället för endast en 

monolog. Smith et al. (2010) menar att sociala medier tidigare till störst del 

användes för marknadsföring, men har även kommit att bli ett sätt att 

kommunicera med intressenter. Författarna anser att det är betydelsefullt att 

involvera kunder i organisationers processer och att dessa även har ett intresse 

av att vara involverade.  

 

I studiens resultat beskrivs att journalister har stor användning för sociala medier 

då de lättare kan hitta ämnen att skriva om och personer att intervjua. Dock 

menar de intervjupersoner som inte använder sociala medier att det är på grund 

av att det inte är användbart för dem i sitt arbete. I enkätundersökningen 

framkom att det är 63 % som använder sociala medier i sitt arbete och att det är i 

störst utsträckning är medarbetare på redaktionell nivå som gör detta. Smith et 

al. (2010) och Carlsson (2009) beskriver att sociala medier är ett bra sätt att få 



44 

  

information om omvärlden och detta kan ses som betydelsefullt för medarbetare 

på redaktionell nivå. Det ger också möjlighet att få information om andra 

företag. Även Ronge (2010) beskriver att spridningen av information har ökat 

genom sociala medier och detta framkom även i flera intervjuer. Carlsson (2009) 

beskriver att kreativiteten kan öka genom användningen av sociala medier. 

 

Studiens resultat visar tydligt att intervjupersonerna ser nätverk som en viktig 

aspekt av sociala medier och ser att detta kan vara positivt genom exempelvis att 

skapa idéutbyte och att knyta nya kontakter. Dock framkommer i en intervju att 

det även kan vara negativt då man inte umgås personligen och att det kräver 

mycket tid att upprätthålla dessa nätverk. En annan negativ aspekt beskrivs även 

vara att informationen sprids snabbt och på ett okontrollerat sätt. Boyd och 

Ellison (2008) beskriver sociala medier som ett sätt både för att utöka nätverk 

och för att kommunicera med dem som redan finns i individens nätverk. Även 

Ronge (2010) menar att det är lättare att diskutera och att snabbheten via 

Internet är positivt för kommunikationen. 

6.4 Strategier för sociala medier 

Alla intervjupersoner i den här studien har ledarbefattningar inom koncernen 

och det är de som ska hantera användningen av sociala medier. Flera har dock 

svårigheter med detta och upplever att det kan vara svårt att både uppmuntra och 

sätta gränser utan en policy att luta sig mot. De ser att en policy kan ge dem ett 

stöd i sitt ledarskap. Enligt Smith et al. (2010) bör det finnas genomtänka mål 

och strategier för användningen av sociala medier.  Carlsson (2009) menar även 

att strategier bör beskriva hur sociala medier ska användas inom organisationen. 

Detta skulle underlätta både uppmuntran och användningen av sociala medier. 

Enligt Yukl (2010) är det viktigt att ledaren själv följer en eventuell policy för 

att den ska vara trovärdig.  

6.4.1 Utformande av en eventuell policy 

I intervjuerna framkom att det finns delade åsikter kring hur en policy för 

sociala medier ska se ut, men samtliga är överens om att ett dokument för 

hanteringen bör finnas. Det framkommer även att en av intervjupersonerna ser 

det som betydelsefullt att en policy för sociala medier bygger på organisationens 

värdegrunder i likhet med det Alvesson (2009) tar upp. Att åsikterna skiljer sig 

med avseende på hur en policy ska se ut kan rimligtvis bero på att 

intervjupersonerna använder sociala medier i olika utsträckning samt att de 

arbetar på olika verksamheter inom koncernen. Carlsson (2009) ser skillnaden 

på de olika avdelningar som problematiskt vid införandet av en policy för 

sociala medier, detta då det både är svårt att anpassa en policy till flera olika 

avdelningar men även att utforma en policy som gäller för alla avdelningar. 

Detta är något som även Smith et al. (2010) påpekar då de menar att det bör 
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finnas separata riktlinjer för de som använder sociala medier i sitt arbete och de 

som inte gör det. 

  

För att kringgå problematiken med de olika avdelningarna bör en policy inte 

vara för detaljerad, något som en del av intervjupersonerna styrker. Samtidigt 

finns det personer som anser att det bör finnas mer avdelningsspecifika policys i 

koncernen. De personer som använder sociala medier ser hellre en övergripande 

policy med en mer detaljerad del i varje verksamhetsområde, medan de som inte 

använder sociala medier endast ser nytta med en övergripande policy. I 

enkätundersökningen svarade som tidigare nämnts 48 % att de skulle vilja ha en 

policy, dock kan vi inte utläsa i svaren om dessa vill ha en övergripande policy 

för hela koncernen eller om den bör vara mer specifik för varje 

verksamhetsområde. Något som dock talar för skapandet av en övergripande 

policy för hela koncernen är att det har framkommit i en intervju att vissa 

medarbetare är verksamma på flera avdelningar. Smith et al. (2010) ser att det 

vore optimalt med separata riktlinjer för de som använder sociala medier i sitt 

arbete, detta för att de ska mer användbara och kunna uppdateras lättare. I 

koncernens fall är detta dock svårt på grund av det medarbetarna just flyttar sig 

mellan olika avdelningar. 

 

Enligt flera intervjupersoner skulle en policy kunna innehålla olika 

fallbeskrivningar med vad en medarbetare får och inte får göra, något som kan 

ses som en mer stram utformning av en policy. En anledning till att ha en mer 

öppen policy är enligt Smith et al. (2010) att det sker en snabb utveckling inom 

området. Detta tar även flera intervjupersoner upp och menar att en policy inte 

bör vara så specifik att den tar upp olika sociala medier exempelvis Facebook 

och Twitter. Policydokumenten behöver då uppdateras i takt med att området 

utvecklas och nya verktyg tillkommer. Något som flera av intervjupersonerna 

dock ser som viktigt att ha med i en policy är hur regler och lagar ser ut. De 

beskriver att detta är specifikt för mediebranschen med exempelvis sekretess och 

källskydd. Selg (2010) håller med detta då han menar att det är viktigt att titta 

över vilka regler som gäller för olika företag. 

  

Det framkom i resultatet att en policy kan ses som en vägledning för chefer och 

medarbetare.  Denna vägledning kan även innehålla uppmuntran från ledningen 

att använda sociala medier och detta är en faktor som togs upp vid intervjuerna. 

I frågan skiljer sig intervjupersonernas uppfattningar då vissa menar att en 

policy bör vara uppmuntrande, medan andra menar att den inte bör vara det. 

Crane Smith (2009) har i sin studie sett att det finns en stark korrelation mellan 

en policy som uppmuntrar till användning av sociala medier och den faktiska 

användningen av sociala medier. Här går att utläsa vikten av att ha en policy 

som inte endast innehåller regler och lagar om organisationen strävar efter att 

användandet ska öka.  
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Carlsson (2009) beskriver det som viktigt att chefer och medarbetare stödjer en 

policy och att det är optimalt om de deltar vid framtagandet. Detta är inget som 

intervjupersonerna tar upp och det kan ses som något som bör tas hänsyn till vid 

implementeringen och framtagningen av en eventuell policy. Rudnick och Wyatt 

(2007) tar även upp att HR-funktionen bör vara en del i utformandet. 

Involveringen av olika grupper i utformandet av en policy kan rimligtvis 

försvåra arbetet och denna problematik belyser Carlsson (2009) som menar att 

själva implementeringsarbetet är svårt. En av våra intervjupersoner menar att det 

även är viktigt att göra en utvärdering om en policy införs och detta styrker även 

Carlsson (2009) då hon menar att en utvärdering är viktig för att göra en 

uppföljning och se om strategierna fungerar eller inte. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel redogörs och diskuteras de slutsatser som dragits utifrån våra 

frågeställningar. Vi kommer även identifiera praktiska implikationer av 

resultaten samt kritiskt reflektera över vårt arbete. Kapitlet avslutas med förslag 

till fortsatt forskning. 

7.1 Slutdiskussion och slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om sociala medier på 

koncernen samt hur sociala medier används. Vi vill även undersöka om det finns 

ett behov för ett dokument som styr sociala medier i form av en policy. 

7.1.1 Användningen av sociala medier 

Då koncernen har uttryckt att användningen av sociala medier med fördel kan 

öka ser vi att detta skulle kunna ske med stöd av organisationskulturen, något 

som dock är flytande och därför kan vara svårföränderligt. Slutsatsen kan dras 

att det är en stor utmaning för koncernen att genom organisationskulturen öka 

användningen av sociala medier. En policy och uppmuntran från ledningen kan 

öka användningen, dock finns ingen policy i nuläget och ledningen kan ha svårt 

att nå ut med uppmuntran. Avsaknaden av en policy kan leda till att 

medarbetarna har svårt att förhålla sig till sociala medier och här kan HR-

funktionen vara en stödjande faktor genom exempelvis utbildning. Det är också 

av vikt att HR-funktionen håller sig uppdaterade inom området och ställer sig 

frågan om exempelvis utbildning ska hållas av HR-funktionen på koncernen 

eller om tjänsten ska köpas in av en extern aktör. 

 

Positiva aspekter med användningen av sociala medier är att det gör 

kommunikation lättillgänglig och underlättar för att nätverk skapas. Även 

spridningen och tillgängligheten av information och organisationens varumärke 

lyfts som fördelar både i det redaktionella arbetet med nyheter och i arbetet att 

marknadsföra företaget till konsumenterna. De dilemman som kan urskiljas i 

och med användningen av sociala medier är att arbetsliv och privatliv allt mer 

flyter ihop både vad gäller tid och yrkesroll. Arbetet följer med allt längre in på 

fritiden och att det är svårare att skilja mellan att vara privatperson och 

yrkesperson. Här har ledningen en betydande roll genom att föra en dialog kring 

gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv i sociala medier med de anställda. 

Att använda sociala medier under arbetstid i privata ärenden är inget som lyfts 

som ett problem. En anledning till detta kan vara att sociala medier även 

används i arbetssyfte under privattid. Vi drar slutsatsen att det är viktigt för 

koncernen att tydliggöra hur medarbetarna ska förhålla sig till detta och att det 

kan vara svårt att vara helt ledig om sociala medier följer med allt längre in i 

privatlivet. Det beskrivs i nuläget inte som ett problem bland medarbetarna, men 

då koncernen har för avsikt att öka användningen är det viktigt att arbeta 
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proaktivt med detta. Ett mer reaktivt arbetssätt med sociala medier kan leda till 

att en obalans är svår att förhindra då det redan kan vara för sent att agera och 

kan leda till ohälsa för medarbetare.  

7.1.2 Attityden mot sociala medier 

Vi har uppfattningen att det råder en positiv syn på sociala medier och en öppen 

organisationskultur på koncernen som ger de anställda frihet under ansvar. 

Denna organisationskultur och attityd skiljer sig dock i viss mån åt mellan de 

olika verksamhetsområdena. Det talas om vikten av att handla utifrån ett sunt 

förnuft, något som då kan kopplas till just organisationskulturen. Frågan som 

väcks är vad sunt förnuft är och det är rimligt att anta att det är en subjektiv 

upplevelse, det som innebär sunt förnuft för en individ kanske inte innebär sunt 

förnuft för någon annan. Detta är något som kan vara problematisk då sunt 

förnuft inte är något som är mätbart och tillförlitligt. HR-funktionen har här en 

viktig roll genom att påverka och stödja de anställda i deras förhållningsätt 

gentemot sociala medier. Det kan exempelvis ske genom arbete med 

organisationskultur, normer och värderingar. En policy och en levande 

diskussion kring sociala medier kan vara en grund till att det sunda förnuftet inte 

styr användningen av sociala medier.  Slutsatsen kan dras att sunt förnuft 

kommer alltid att finnas kvar, men genom en policy och diskussioner kan 

medarbetarna få ett mer gemensamt förhållningssätt. Dock är det av vikt att se 

att en policy även kan verka negativt då vissa individer kan uppleva att en policy 

styr deras handlingar. Att individen ska agera utifrån en policy kan då generera 

en motsatt effekt där individen istället tar avstånd från att använda sociala 

medier, det kan upplevas att koncernen saknar förtroende för individen.  

 

Då koncernen har för avsikt att öka användningen av sociala medier ser vi det 

som betydelsefullt att förmedla till medarbetarna vad syftet med detta är. De 

anställda måste förstå varför användningen ska öka och hur det kan gynna 

organisationen. Dock ser vi att det även måste finnas en vaksamhet här för att 

det inom alla områden inom koncernen faktiskt inte är gynnsamt att använda 

sociala medier. Det finns en risk i att endast öka användningen av sociala medier 

på grund av att ”alla andra gör det” och att det blir till följd av trender. 

7.1.3 Behov och innehåll för en policy 

Organisationskulturen är som tidigare nämnt viktig för användningen av sociala 

medier, dock behöver den förstärkas med strategier som förtydligar det som 

indirekt finns i organisationskulturen. Dessa strategier kan finnas i form av en 

policy, dock ser vi problematiken med om den ska vara koncernövergripande 

eller anpassad efter varje verksamhetsområde. Utifrån analysen har vi dragit 

slutsatsen att en koncernövergripande policy inledningsvis är att föredra. Denna 

top down-process som kommer med initiativ från ledning kan dock leda till att 

de anställda känner sig uteslutna och saknar förståelse för varför en policy bör 

införas. En bottom up-process där medarbetarna i varje verksamhetsområde 
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tillsammans identifierar betydelsefulla faktorer som bör innefattas i en policy 

skulle istället kunna användas. Verksamhetsområdenas gemensamma faktorer 

skulle sedan kunna sammanfogas till en koncernövergripande policy som även 

är förankrad i koncernens värderingar. En koncernövergripande policy är även 

att föredra då vissa personer rör sig internt mellan olika verksamhetsområden 

inom koncernen. Då vi upplever att det råder olika organisationskulturer inom 

de olika verksamhetsområdena och arbetsuppgifterna skiljer sig åt kan det i 

framtiden behövas en anpassad policy till varje område som grundar sig i den 

koncernövergripande policyn. Den koncernövergripande policyn bör 

implementeras och utvärderas innan dessa verksamhetsanpassade policys 

skapas. Det är betydelsefullt att policyn ses som ett levande dokument som hålls 

uppdaterat och är aktuellt, speciellt då vi ser att sociala medier ständigt 

utvecklas. 

 

Den koncernövergripande policyn bör utifrån analysen medvetandegöra 

gränserna mellan det privata och arbetet i avseende på tid och yrkesroll. Vidare 

så kräver verksamhetens karaktär att även vissa övergripande regler och lagar 

gällande de grundlagar kopplat till journalistik bör synliggöras. Mer 

områdesspecifika regler kan senare komma att finnas i en mer 

verksamhetsanpassade policy. Vi har fått uppfattningen att det hos de anställda 

finns en efterfrågan på konkreta fallbeskrivningar i en policy. Vi kan dock se 

risker med konkreta fall då området ständigt utvecklas och policyn då riskerar 

att bli inaktuell. Slutligen bör en koncernövergripande policy även uppmuntra 

till användning av sociala medier då dessa kan användas för att spegla 

koncernens varumärke på ett positivt sätt samt underlätta arbetet på framförallt 

den redaktionella nivån. 

7.2 Praktiska implikationer 

Utifrån våra slutsatser vill vi ge koncernen praktiska implikationer för arbetet 

med sociala medier: 

7.2.1 Vårda varumärket! 

Koncernens varumärke bör vårdas i användningen av sociala medier då 

information sprids snabbt och är okontrollerbar. Något som kan ske genom en 

daglig dialog mellan chefer och medarbetare. 

7.2.2 Förklara nyttan med sociala medier! 

Ett led i att öka användningen av sociala medier kan vara att förklara för 

medarbetarna varför de ska använda sociala medier och hur det kan gynna dem i 

deras arbete. Ett exempel på detta kan vara att peka på nyttan av nätverk och de 

kommunikationsmöjligheter som sociala medier öppnar för. Här spelar HR-

funktionen en viktig roll genom att påverka medarbetarnas förhållningssätt till 

sociala medier och detta kan ske genom exempelvis utbildning och coachning. 
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7.2.3 Lita inte på sunt förnuft! 

Ha ett kritiskt tänkande kring sunt förnuft då det är en subjektiv upplevelse och 

svårt för chefer att hänvisa till. Användningen av sociala medier ska inte ske 

genom sunt förnuft utan ska istället bygga på organisationens normer och 

värderingar. Därför är det viktigt att synliggöra dessa. 

7.2.4 En koncernövergripande policy! 

Utforma en koncernövergripande policy som innehåller relevanta regler och 

lagar, berör gränsen mellan det privata och arbetet samt uppmuntran till 

användningen. Vår rekommendation är att utvärdera denna policy efter ett tag 

för att se om mer verksamhetsspecifika policys behövs. 

7.2.5 Glöm inte organisationskulturen! 

Se inte en policy som den enda lösningen, det är viktigt att arbetet med sociala 

medier stöds i organisationskulturen. Ledningen bör därför skapa en dialog 

kring sociala medier och visa att användningen av dessa uppmuntras från 

ledningens håll. 

7.3  Reflektion kring studiens kvalitet och resultat 

För att höja kvaliteten på studien vill vi föra en kritisk reflektion kring resultatet. 

Att vårt resultat skulle vara generaliserbart är inget vi har strävat efter i denna 

studie, vi menar i likhet med Bryman (2001) att det i en kvalitativ studie inte är 

syftet att generalisera till en population utan att istället ge en bild och en 

förståelse av hur det ser ut just där studien genomförs. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) görs eventuella generaliseringar med en mer försiktig 

bedömning inom den kvalitativa forskningen. Författarna menar att man kan 

titta på hur resultatet av studien kan överföras på andra personer eller sociala 

miljöer som liknar dem där studien har genomförts. Utifrån detta resonemang 

anser vi att resultatet kan spegla hur uppfattningar och användningen av sociala 

medier kan vara i andra liknande mediekoncerner. Vi anser alltså att vårt resultat 

i viss mån är överförbar till en annan kontext. Även Bryman (2001) beskriver 

överförbarhet som frågan om resultatet kan tillämpas i en annan kontext. För att 

läsaren ska kunna bedöma detta i en kvalitativ studie menar författaren att det 

krävs en utförlig beskrivning av studieobjektet, en så kallad thick discription. Då 

vi i denna studie har valt att inte namnge koncernen så har detta till viss del 

begränsat oss i beskrivningen, dock anser vi att vi har lyft de viktigaste delarna 

och att läsaren därför kan bedöma överförbarheten på ett tillfredsställande sätt. 

 

I studien genomfördes två olika datainsamlingsmetoder, både en 

enkätundersökning och en intervjuundersökning. Detta har varit positivt för oss 

då vi fått en mer komplett bild om uppfattningarna gällande sociala medier på 

koncernen. Enkäten genomfördes i enighet med vad Patel och Davidson (2003) 

beskriver på en större population, medan intervjuerna genomfördes på ett 

mindre antal mer insatta personer. Att vi har valt att titta på ett fenomen med två 
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olika datainsamlingsmetoder ser vi som en styrka i denna studie. Det är dock 

intressant att se vad andra eller fler datainsamlingsmetoder hade bidragit med. 

En möjlighet hade varit att genomföra fokusgrupper där vi tillsammans med 

både medarbetare och chefer kan diskutera sociala medier. Dahlin-Ivanoff 

(2011) beskriver att fokusgrupper ofta används för att utforska hur människor 

tänker kring ett visst fenomen. I denna studie så hade fokusgruppdiskussioner 

kunnat genomföras innan enkätundersökningen för att kunna konstruera denna. 

Valet att inte använda oss av fokusgrupper beror på att denna metod enligt 

Dahlin-Ivanoff (2011) kräver att undersökningspersonerna är väl insatta i ämnet, 

något som inte har varit fallet i denna studie. Att ha diskussionerna innan 

enkätundersökningen hade dock varit genomförbart om vi hade haft en mindre 

snäv tidsram. 

 

Något som kan ha påverkat vårt resultat är att vi vid intervjuerna valde att inte 

delge undersökningspersonerna vår definition av sociala medier. Anledningen 

till detta har varit att vi ville undersöka deras uppfattning av fenomenet och inte 

styra undersökningspersonerna för mycket. Om vi hade definierat sociala medier 

mer ingående för intervjupersonerna hade vi tagit risken att missa vissa delar av 

fenomenet som vi inte har tänkt på, men som intervjupersonerna anser tillhöra 

sociala medier.  

 

Det vi ser saknas i forskningen och som har framkommit i 

intervjuundersökningen är vad sunt förnuft är och hur organisationer ska förhålla 

sig till detta. Vi har på många olika sätt försökt hitta litteratur kring sunt förnuft, 

men inte hittat en beskrivning av vad det är.  Det går endast att utläsa att vissa 

företeelser är sunt förnuft, men inte vad det exempelvis kan finnas för risker 

med att förlita sig på detta sunda förnuft. Vi kan också se att det är viktigt att 

problematisera att alla inte lägger samma värdering i begreppet och har olika 

föreställningar om vad sunt förnuft är. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning utifrån denna studie skulle kunna vara att studera 

hur sociala medier används och kan användas internt inom koncernen. Det 

skulle kunna vara ett effektivt kommunikationsmedel inom ett företag så att inte 

fel information sprids till obehöriga. Som förslag till fortsatt forskning ser vi 

även att det är betydelsefullt att undersöka hur en policy implementeras i 

koncernen. Vidare har begreppet sunt förnuft nämnts genomgående i studien. Då 

detta är en subjektiv upplevelse skulle det kunna undersökas vad sunt förnuft 

innebär på koncernen för att få en bättre förståelse för den organisationskultur 

som råder. Vi anser även att begreppet sunt förnuft kan studeras mer på en mer 

detaljerad nivå då det saknas forskning om detta fenomen idag. 
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

 

Skulle du vilja presentera dig själv? 

- Tjänsteposition 

- Avdelningstillhörighet 

Vad är sociala medier för dig?  

- Kan du komma på fler exempel? Försök generalisera. 

- Vad ser du som positivt med sociala medier (i stort)? 

- Vad ser du som negativt med sociala medier (i stort)? 

Använder du sociala medier i ditt arbete? 

- På vilket sätt? 

- Vilka sociala medier använder du dig av? 

- Tycker du det är positivt med sociala medier i ditt arbete? 

- Finns det några nackdelar att använda sociala medier i arbetet? 

Hur mycket arbetstid lägger du på att använda sociala medier i ditt arbete? 

- Är du nöjd med detta? 

Hur tror du attityden gällande sociala medier ser ut på koncernen? 

Anser du att koncernen uppmanar sina anställda till att använda sociala medier i 

sitt arbete? 

- Varför? 

- Varför inte? 

Vad tycker du är okej att skriva om gällande sin arbetsplats i sociala medier? 

- Varför? 

- Kan du utveckla det ännu mer? 

- Vad tycker du inte är okej att skriva om? 

- Var går gränsen? 

Tycker du det är okej att ringa privata samtal under arbetstid? 

- Varför? 

- Varför inte? 

Tycker du det är okej att maila privat under arbetstid? 

- Varför? 

- Varför inte? 

Tycker du det är okej prata med dina kollegor om sånt som inte rör arbete på 

arbetstid? 

- Varför? 

- Varför inte? 



  

Tycker du det är okej att använda sociala medier under arbetstid i privata 

ärenden? 

- Varför? 

- Varför inte? 

Har du någon uppfattning om ”din” personal använder sociala medier i privata 

ärenden på arbetstid? 

- Vad anser du om det här? 

- Ser du några fördelar med det? 

- Ser du några nackdelar med det? 

- Tycker du det är ett problem? 

Om en medarbetare/kollega har uttalat sig illa om företaget i sociala medier, hur 

agerar du då? 

- Varför agerar du som du gör? 

Ni har ju några befintliga policys på företaget exempelvis för arbetsmiljö och 

trakasserier, känner du till detta? 

- Tycker du att dessa underlättar ditt arbete? 

Anser du att det behövs en policy för sociala medier? 

- Varför? 

- Varför inte? 

Om du tycker att en policy bör finnas, vad ska denna innehålla för att den ska 

vara användbar för dig i ditt arbete?  

- Vad ska finnas med för att du skulle bli mer motiverad till att använda 

sociala medier i ditt arbete? 

Vad tycker du att en eventuell policy inte ska innehålla? 

Finns det något annat som du reflekterar över kring sociala medier på 

koncernen? 

  



  

BILAGA 2 MISSIV TILL ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Hej, 

Vi heter Anna och Sofia och läser på Programmet för Personal- och 

arbetsvetenskap på Linköpings universitet och skulle behöva din hjälp! 

 

På personalavdelningen på X har frågan om en policy för sociala medier behövs 

varit aktuell under en längre tid. Med sociala medier menar vi exempelvis: 

Facebook, Twitter, Linkedin, bloggar osv. Frågan är svår då policyn ska vägleda 

utan att hindra i arbetet. I samråd med personalavdelningen kommer vi att skriva 

vår c-uppsats om detta. För att få en övergripande bakgrundsbild skulle vi 

behöva få svar på ett antal frågor. Enkäten kommer att ta ca. 5 min och Dina 

svar kommer att behandlas anonymt. 

 

Självklart är det frivilligt att delta, men det är viktigt att just Du svarar på 

enkäten för att vi ska få en så bra bild som möjligt! Enkäten kommer att skickas 

ut under morgondagen, den 11 april och vi vill ha era svar senast den 20 april.  

Har ni några funderingar? Hör gärna av er till oss på: xxx eller xxx 

 

Hälsningar Anna och Sofia 

  



  

BILAGA 3 ENKÄTEN 

 

Hej,  

Under gårdagen fick du ett mail av oss angående en enkät om sociala medier. 

Med sociala medier menar vi exempelvis: Facebook, Twitter, Linkedin, bloggar 

osv. För att få en övergripande bakgrundsbild i ämnet skulle vi behöva få svar 

på ett antal frågor. Det är frivilligt att delta men det är viktigt att just Du svarar 

på enkäten för att vi ska få en så bra bild som möjligt!  

 

Enkäten tar högst 5 minuter och dina svar kommer att behandlas anonymt och 

förstöras när undersökningen är genomförd.  

 

Hälsningar Anna och Sofia, Linköpings Universitet 

 

Ålder *  

 < 20 år 

 20-30 år 

 30-40 år 

 40-50 år 

 50-60 år 

 > 60 år 

 

Kön *  

 Kvinna 

 Man 

 

På vilken avdelning jobbar du? *  

 

Hur mycket tid lägger du på sociala medier i ditt arbete under en arbetsdag? *  

 < 1 timme 

 Mellan 1- 3 timmar 

 Mellan 3-6 timmar 

 < 6 timmar 

 Jag använder inte sociala medier i mitt arbete. 

 

 

Hur mycket tid lägger du på sociala medier i privata ärenden under en 

arbetsdag? *  



  

 < 5 minuter 

 Mellan 5-15 minuter 

 Mellan 15-30 minuter 

 > 30 minuter 

 Jag använder inte sociala medier. 

 

 

Vet du hur du får använda sociala medier under arbetstid? *  

 Ja 

 Nej 

 

Ska man få använda sociala medier under arbetstid även om det inte är 

arbetsrelaterat? *  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Behövs det en policy för användningen av sociala medier på X enligt dig? *  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Tack för din medverkan! 

Är du nyfiken på resultatet? Hör av dig till oss på: xxx eller xxx 


