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1 INLEDNING 

I kapitlet introduceras undersökningens problem, teori och metod. Det presenterar även studi-

ens syfte och problemställning, samt uppsatsens disposition.   

 

Så som arbetsmarknaden ser ut idag, där det är stor konkurrens om de bästa perso-

nerna att anställa, är det viktigt för organisationer att värdesätta och uppmuntra sina 

medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Rekrytering och upplärning av nya an-

ställda innebär höga kostnader för organisationer och för att de anställda ska stanna 

kvar finns det två centrala begrepp; arbetstrivsel och samhörighet (Jacobsen & 

Thorsvik 2008). Kollegors relationer är en viktig del både för arbetstrivseln och känslan 

av samhörighet. Under 2000-talet har många nya sätt att kommunicera introducerats 

i våra liv och därmed även på arbetsplatser. Sociala medier är större än någonsin och 

Facebook är en av de största siterna för att hålla kontakten med vänner och bekanta 

(Världens 10 största sociala nätverk 2015). Sociala medier har bidragit till att våra pri-

vatliv har öppnats upp för omvärlden på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Från 

början var Facebook populärt bland människor som ville hålla kontakten med perso-

ner som stod dem nära. Nu, 12 år efter starten, är människor vänner med personer de 

knappt känner på Facebook, exempelvis kollegor, långväga släktingar och vänners 

vänner. Därför blir frågan om vilken typ av information som kan delas på Facebook 

mer problematisk (Child & Frampton 2013). Numera kan kollegor som är vänner på 

Facebook på ett enkelt sätt få reda på information om varandra som många personer 

annars kanske hållit för sig själva, exempelvis vad som händer på fritiden, ens politiska 

åsikter och relationsproblem.  

 

Genom denna studie vill vi undersöka om anställda är vänner med sina kollegor på 

Facebook och i så fall, på vilket sätt det påverkar deras arbetsrelationer. Detta ämne är 

aktuellt att undersöka, eftersom det kan påverka hur anställda trivs på jobbet, vilket i 

sin tur kan påverka hur bra människor presterar på arbetet, både i positiv och negativ 

riktning. De teorier som kommer användas i studien är Online boundary management 

theory och Social penetration theory. Dessutom kommer Louis R. Pondys modell över 

olika stadier av konflikter inom en organisation användas i analysen. Metoden för 

undersökningen är enkäter, där tre organisationer ska delta. Metoden är vald för att få 

en översiktlig bild av hur kollegors relationer påverkas av Facebook, och med hjälp av 
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teorierna vill vi diskutera vilka problem och möjligheter den nya teknologin medför 

för de tre organisationerna. 

1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  

Utifrån bristen på tidigare forskning vad gäller Facebooks påverkan på arbetsrelat-

ioner, anser vi att fler undersökningar behövs. Ingen liknande studie har genomförts i 

Sverige tidigare, vilket ytterligare motiverar denna undersökning. Syftet med studien 

är att bidra med kunskap om hur Facebook påverkar anställdas arbetsrelationer, då 

det är relevant för alla organisationer som vill värna om en god arbetsmiljö. 

 

Problemformulering: 

 Hur påverkar Facebook kollegors arbetsrelationer i tre utvalda organisationer? 

 

Frågeställningar: 

 Hur använder anställda, i tre utvalda organisationer, Facebook?  

 Har anställda kollegor som vänner på Facebook och i så fall, hur påverkar deras sätt att 

använda Facebook relationerna till varandra? 

 Vilka möjligheter och problem finns för anställdas användande av Facebook? 

1.2 DISPOSITION  

I kapitel 2, Forskningsöversikt, redovisas tidigare forskning om kollegors användande 

av Facebook samt relevant forskning om hur anställdas relationer påverkar arbetsmil-

jön. Kapitel 3 förklarar de två teorier som undersökningen använder, Online boundary 

management theory och Social penetration Theory. Utöver dessa presenteras även en 

modell över olika typer av konflikt som kan uppstå inom organisationer. I nästföljande 

kapitel 4 återfinns relevant bakgrundsinformation, där bland annat de tre undersökta 

organisationerna kort introduceras. Kapitel 5 är ett metodavsnitt, där studiens kvanti-

tativa metod presenteras och motiveras. I kapitlet beskrivs även hur undersökningen 

genomförts. Både kapitel 6 och 7 presenterar undersökningens resultat och analys. I 

kapitel 6 redovisas och analyseras undersökningens allmänna resultat. I kapitel 7 har 

respondenterna delats in i fyra grupper utifrån sitt sätt att använda Facebook och teo-

rin Online boundary management. I det avslutande kapitlet, kapitel 8, förs en diskuss-

ion om den påverkan Facebook har på de anställda i de tre organisationerna.  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom området. I den första delen återfinns studier 

om Facebook och anställda. Den andra delen presenterar ett urval av de studier som genomförts 

om kollegors relationer och dess påverkan på arbetsmiljön.  

 

Under flera decennier har det forskats på hur kollegors relationer påverkar anställda 

och deras arbetsmiljö. Trots att sociala medier nu har funnits i många år, har forsk-

ningsvärlden inte hängt med i utvecklingen och det finns nästintill inga studier på hur 

sociala medier som Facebook påverkar kollegors arbetsrelationer. Flera forskare talar 

om detta som ett outforskat område där det behövs fler studier (Gordon, Lelchook & 

Martin 2015; Child & Frampton 2013). Det finns forskning om Facebook och organi-

sationer, men de fokuserar främst på hur företag kan använda sociala medier som re-

kryteringsverktyg, för att kontrollera uppgifter om potentiella personer att anställa 

samt relationen mellan anställda och chefer.  

2.1 KOLLEGOR SOM VÄNNER PÅ FACEBOOK 

Att kombinera arbetsliv och privatliv kan vara svårt. I dagens samhälle när jobbet inte 

längre är begränsat till arbetsplatsen, när det finns möjlighet att ständigt vara upp-

kopplad online och alla går att nå dygnet runt, var dras då gränsen mellan arbete, 

kollegor och vänner? I studien Will you be my friend? Social networking in the workplace 

av Del Bosque (2013) undersöks vad bibliotekarier anser om Facebook på arbetsplat-

sen och att ha vänskapsrelationer med kollegor på Facebook. Resultatet indikerar att 

det är många som känner sig obekväma med detta. Negativa aspekter som lyfts fram 

är framförallt skvaller i olika former, exempelvis till chefen, bakom varandras ryggar 

och till andra som personen själv inte är vän med på Facebook.  Positiva aspekter som 

framhålls är bland annat att det finns möjlighet att lära känna varandra och förstår sina 

kollegor på ett nytt sätt, vilket stärker arbetsrelationerna. Oavsett om de känner sig 

positivt eller negativt inställd till att ha sina kollegor på Facebook håller majoriteten 

med om att gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut när de tillåter kollegor att 

vara vän med dem på Facebook (Del Bosque 2013). Många som deltog i undersök-

ningen medger att de censurerar sig själva och är mer medvetna om vad de skriver 

sedan de blev vän med kollegor på Facebook. Några av de som deltog i undersök-

ningen berättar att de gått så långt att de skapat två Facebookanvändare, en för pro-

fessionella kontakter och en för privatlivet (Del Bosque 2013). 
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En annan aspekt av Facebook och kollegor tas upp i Friend or not to friend: Coworker 

Facebook friend requests as an application of communication privacy management theory av 

Child och Frampton (2013). De har undersökt hur anställda reagerar när det får vän-

förfrågningar från kollegor. I resultatet framgår det att 90 % av dem som deltog i stu-

dien accepterade en kollegas vänförfrågan på Facebook, även om beslutet inte kändes 

bra. Majoriteten av deltagarna kontrollerade inte sina sekretessinställningar eller tog 

bort gamla inlägg och bilder innan de accepterade en kollegas vänförfrågan. Under-

sökningen visade också att om organisationer har tydliga policys för anställdas sociala 

medieanvändning, för att skydda deras privatliv, är de anställda mindre pressade att 

tacka ja till vänförfrågningar från kollegor. Även organisationskulturen påverkar, an-

ställda som arbetar i organisationer där kulturen präglas av öppenhet mot andra är 

mer villiga att acceptera vänförfrågningar från kollegor, än de som arbetar i mer 

stängda organisationskulturer (Child & Frampton 2013). Communication privacy ma-

nagement är en teori som handlar om att individer övervakar sig själv. Child och Star-

cher (2015) har undersökt detta och presenterat resultatet i artikeln Fuzzy Facebook pri-

vacy boundaries: Exploring mediated lurking, vague-booking, and Facebook privacy manage-

ment. De har studerat i vilken utsträckning Facebookanvändare försöker kontrollera 

informationen på sina egna Facebookkonton. På grund av siter, som exempelvis Fa-

cebook, skapas en otydlig gräns mellan privatliv och arbetsliv. Termen ”lurking” be-

tyder att någon ser din information, läser vad du skriver och tittar på dina bilder, utan 

att du vet om det. I Child och Starchers (2015) undersökning framkom det att kollegor 

ibland använder denna metod när de får tillgång till medarbetares Facebookkonton. 

Undersökningen visar också att personer som är mer medvetna om riskerna med ”lur-

king” utövar mer självövervakning på sociala medier. De använder olika strategier för 

att se till att endast den informationen de vill ska visas gör det (Child & Starcher 2015). 

En av strategierna är att kontrollera sina sekretessinställningar med jämna mellanrum 

för att ha koll på vem som kan se vilken typ av information. På Facebook är det möjligt 

att sortera sina vänner i grupper och ge dem tillgång till olika typer av information, 

och på detta sätt begränsa informationen till vissa utvalda grupper av vänner. Om en 

person accepterat en vänförfrågan och sedan ångrar sig, är det möjligt att ta bort per-

soner från Facebook. Detta är inget som den berörda personen uppmärksammas på, 

om den inte själv märker att antalet vänner har minskat och kan räkna ut vem det är. 

I studien Negative emotional and cognitive responses to being unfriended on Facebook: An 

exploratory study undersöker Bevan, Pfyl och Barclay (2012) hur människor reagerar 

när de blir borttagna från andras vänlistor på Facebook. Undersökningens resultat vi-

sar att om någon tar bort en som vän påverkar det en negativet i verkliga livet, framför 

allt om personen som blev borttagen vet vem som har gjort det. Detta kan ses som ett 

effektivt sätt att visa någon att ens vänskap är över. Hur nära personen som blir bort-

tagen står den som tog bort en påverkar hur personen reagerar, att bli borttagen som 
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vän av en kollega har mindre negativ påverkan på individen än att bli borttagen av en 

familjemedlem eller nära vän (Bevan, Pfyl & Barclay 2012).  

2.2 KOLLEGORS RELATIONER OCH DESS PÅVERKAN PÅ ARBETSMILJÖN 

Det finns flera studier som uppmärksammar olika positiva effekter av att kollegor 

upprätthåller vänskapsrelationer på arbetsplatsen. En av dessa är The influence of relat-

ional maintenance strategies among coworkers av Booth-Butterfield och Madlock (2012). 

Utifrån William Schutz teori om människors interpersonella behov har de undersökt 

förekomsten av relationella beteenden mellan kollegor samt hur dessa beteenden på-

verkar de anställdas jobbtillfredställelse, förpliktelse mot organisationen och utanför-

skap på jobbet. William Schutz anser att människor har behov av att inkluderas, känna 

tillgivenhet och kontroll, och för att tillgodose en eller flera av dessa behov söker män-

niskor interpersonella relationer. Författarna bakom studien nämner tanken om att ef-

tersom människor spenderar stora delar av dagen på jobbet, är det troligt att en anled-

ning till varför kollegor upprätthåller relationer på jobbet kan ses som ett sätt för dem 

att uppfylla sina interpersonella behov. På något sätt kan kollegor därför fungera som 

en slags surrogat för familj och vänner för att fylla interpersonella behov. Undersök-

ningens resultat visade att kollegors bevarande av relationella beteenden hade en po-

sitiv inverkan på hur nöjda de anställda var med sitt jobb, samt vilken grad av förplik-

telse de kände gentemot organisationen. Det visade också en positiv inverkan på ut-

anförskap på jobbet, alltså att det minskade. De strategier som användes mest för att 

uppnå detta positiva resultat var konflikthantering, positivitet och delade uppgifter 

(Booth-Butterfield & Madlock 2012).  

 

En annan undersökning som istället har fokuserat på vad för inställning chefer har till 

vänskapsrelationer mellan kollegor redogörs i artikeln Workplace Relations: Friendship 

Patterns and Consequences (According to Managers). Författarna Berman, Richter och 

West (2002) presenterar ett resultat som visar att chefer har en positiv inställning till 

att medarbetare upprättar vänskapsrelationer. De flesta som deltog i undersökningen 

ansåg att vänskapsrelationer mellan kollegor förbättrade kommunikationen, bidrog 

till bättre arbetsklimat och hjälpte de anställda att uppnå ett gemensamt stöd. Andra 

exempel på vad vänskapsrelationer kan bidra till är förbättrad gruppeffektivitet och 

skapandet av en familjär känsla vilket kan öka produktiviteten. De två största riskerna 

som framkom med vänskap mellan kollegor var att det kunde leda till skvaller och 

romantiska relationer, men detta upplevdes som hanterbart exempelvis genom olika 

policys (Berman, Richter & West 2002).  

 

Att vänskap på jobbet har positiva effekter är något som nästintill tas för givet, och 

därför vill Morrison och Nolan (2007) genom sin studie Too much of a good thing? Dif-

ficulties with workplace friendships undersöka vilka negativa effekter vänskapsrelationer 
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mellan kollegor kan föra med sig. Resultatet indikerar att vänskapsrelationer på jobbet 

kan leda till distraktion och bidra till extra arbete. Exempelvis genom att det pratas för 

mycket istället för att arbetar, eller genom svårigheter att skilja på jobb och roligheter. 

Ett annat problem kan vara när vänner som jobbar tillsammans blir osams, vilket då 

kan gå ut över resterande medarbetare. I hierarkiska vänskapsförhållanden, där någon 

har en högre tjänst än den andra, kan det uppstå problem så som att det är svårt att 

skilja på var gränsen mellan privatliv och arbetsliv går när de diskuterar, svårigheter 

att ta kritik eller problem med favorisering (Morrison & Nolan 2007). 
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3 TEORI 

I kapitlet som följer presenteras undersökningens teorier, bland annat huvudteorin Online 

boundary management. Efter varje teori förklaras det varför de används till undersökningen 

och hur de kommer att användas i analysen.  

 

De teorier som kommer användas för att analysera undersökningens resultat är Online 

boundary management theory och Social penetration theory. En modell av Louis R. 

Pondys olika stadier av organisationskonflikter kommer även att användas.  

3.1 ONLINE BOUNDARY MANAGEMENT THEORY 

Undersökningens teoretiska ramverk och huvudteori är Online boundary manage-

ment theory. Denna teori förklarar hur anställdas användning av sociala medier på-

verkar hur deras kollegor tycker om och respekterar dem. Teorin utgår ifrån att det 

finns fyra olika typer av användare av sociala medier (Ollier-Malaterre, Rothbard & 

Berg 2013). 

 

 Open boundary management: Denna typ av sociala medieanvändare delar allt 

med alla. De gör inte skillnad på professionella och privata relationer på sociala 

medier. Detta är det enklaste sättet att hantera sociala medier på, men kan leda 

till konflikter och förlorad respekt på arbetsplatsen.  

 Audience boundary management: Denna typ av sociala medieanvändare separerar 

privata och professionella kontakter online. De är inte vänner med sina profess-

ionella kontakter på samma sociala medier där de har sina privata vänner. 

Denna typ av användning är säker och fungerar på arbetsplatser med en pro-

fessionell atmosfär. På vissa arbetsplatser kan dessa personer tolkas som stela, 

pryda och kalla, eftersom de aldrig låter sina kollegor lära känna dem online. 

 Content boundary management: Denna typ av sociala medieanvändare har kolle-

gor och privata kontakter på Facebook, men är ständigt medveten om att dessa 

grupper läser vad de skriver och vad som postas om dem. Detta leder till att de 

aktivt tar bort innehåll om sig själva som andra postar, när det inte överens-

stämmer med den image de vill ha. Personerna i denna grupp är också noga 

med vad de själva lägger ut och vad de skriver. De vill ses på ett positivt sätt av 

sina kontakter och är noggranna med att tona ner de negativa sidorna hos sig 
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själva. Denna typ av användning kräver att personen är aktiv och lägger ner tid 

på att kontrollera vad andra skriver om en. Detta sätt att använda sociala me-

dier kan öka chansen att kollegor och andra professionella kontakter respekte-

rar och tycker om en. 

 Hybrid boundary management: Denna typ av sociala medieanvändare måste ha 

god kännedom om internet, sociala medier och de tekniker som krävs. För att 

använda denna hybrid måste personen placera alla sina vänner, på exempelvis 

Facebook, i olika grupper. De placerar privata kontakter i en grupp och profess-

ionella i en annan, sedan delar de olika typer av information med grupperna 

genom att använda inställningar på webbplatsen. Genom att använda detta sätt 

upprätthåller de ett privat respektive ett professionellt jag. Det krävs att perso-

nen aktivt tar bort innehåll andra postar om en så att inte ena gruppen blir miss-

tänksam om att de inte får ta del av allt. Detta sätt är det mest effektiva för att 

hanterar professionella och privata kontakter online, men även det mest tidkrä-

vande och riskfyllda eftersom någon kan upptäcka att information undanhålls 

(Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 2013).  

 

3.1.1 APPLICERING AV ONLINE BOUNDARY MANAGEMENT THEORY I DENNA UNDERSÖKNING  

I analysen av resultatet kommer denna teori att användas för att diskutera studiens 

olika typer av Facebookanvändare. Teorin kommer endast användas i andra delen av 

resultatet och analysen, kapitel 7. Den ska fungera som grund för att relatera använ-

dandet till eventuella konflikter och möjligheter på organisationerna, samt för att få en 

förståelse i hur de anställdas användande påverkar arbetsrelationerna. Studien kom-

mer vidareutveckla teorin för att undersöka vilka andra tendenser dessa användarty-

per uppvisar. Tanken med att tillämpa denna teori är att undersöka om det finns tyd-

liga skillnader bland de anställda och hur de olika användarmönstren inverkar på ar-

betsrelationerna. Genom att analysera dem i grupperingar finns det möjlighet att se 

vilka problem och möjligheter användningen kan leda till i de tre organisationerna.  

3.2 SOCIAL PENETRATION THEORY 

1973 undersökte Irwin Altman och Dalmas Taylor hur individer bygger relationer och 

hur relationerna fördjupas (Punyanunt-Cater 2013). De kom fram till att self disclo-

sure, självavslöjande på svenska, är en viktig del i att bygga relationer. De utvecklade 

teorin Social penetration, den är baserad på att låta andra lära känna en genom att dela 

information om sig själv. Hur mycket en person avslöjar om sig själv beror på olika 

faktorer, så som om personen är inåtvänd eller utåtriktad. Det beror också på kostna-

den av att avslöja saker om sig själv jämfört med belöningen. När människor träffas 

för första gången, börjar de som ytliga bekanta och genom självavslöjning rör de sig 

mot kärnan av varandra (Punyanunt-Cater 2013).  
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Figur 1. En bild av The onion modell. (Inspiration till modellen är hämtad från Wikispaces, via Wikimedia Com-

mons. Modifierad för denna undersökning)   

 

The onion model är en idealmodell med fyra relationsstadium. Det femte stadiet, om 

vad som händer när relationer går fel, inkluderas inte i modellen men presenteras se-

nare i detta kapitel. Modellen är konstruerade för att kunna analysera hur djupa vän-

skapsrelationer är genom att använda de fyra stadierna som modellen presenterar. 

Varje stadium har vissa karakteristiska drag som presenteras nedan, dessa drag är ba-

serade på graden av självavslöjande i vänskapsrelationen. Modellen är en konstrukt-

ion av Social penetration theory, där graden av självavslöjande i relationer relaterar 

till hur djup vänskapen är. 

 

Teorin beskriver hur människor går igenom olika stadier för att lära känna varandra 

och komma närmare kärnan.  

 Orientation stage – Personerna är ytligt bekanta och pratar om allmänna ämnen 

som exempelvis vädret. Här följs de sociala normerna och de undviker stötande 

ämnen.  

 Exploratory affective stage – Här börjar självavslöjandet och personerna berättar 

om saker de tycker om, såsom mat och filmer. Många vänskapsrelationer stan-

nar på detta stadium.  

 Affective stage - Här börjar personerna prata om mer privata ämnen. De är mer 

bekväma att kritisera varandra även om det kan leda till skilda åsikter. 

 Stable stage – Här delar personen de mest intima sakerna om sig själv med andra 

personer. Detta stadium karakteriseras av en hög grad självavslöjande. Perso-

nerna står varandra så pass nära att de kan förutse hur den andra kommer att 

reagera i olika känsliga situationer. Bästa vänner, familj och partner tillhör detta 

stadium.    
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 Depenetration stage – Vid detta stadium har något gått fel och personen börjar 

minska sitt självavslöjande för den andra personen. Relationen kan komma att 

avslutas eller att de avskärmar varandra från olika självavslöjande detaljer 

(Punyanunt-Cater 2013). 

 

Teorin innehåller även aspekterna Breadth och Depth, på svenska bredd och djup. 

Bredd handlar om vad personen är villig att tala om, alltså typen av självavslöjande, 

vissa personer tycker exempelvis inte att politik och religion är lämpliga ämnen att 

diskutera. Ju mer personerna är villiga att diskutera desto mer lyckad är relationen. 

Djup innebär hur intimt personen är villig att diskutera ämnen, det handlar om graden 

av självavslöjande. Personer kan tycka att det är passande att prata om sin favoritfilm, 

men är kanske inte villiga att diskutera hur filmen fick dem att känna. Både djup och 

bredd är mått upp i hur bra relationen är (Punyanunt-Cater 2013). 

 

3.2.1 APPLICERING AV SOCIAL PENETRATION THEORY I DENNA UNDERSÖKNING 

Denna teori kommer i undersökningen användas för att analysera vilken typ av för-

hållande kollegor verkar anse är lämpligt och vilka ämnen de tycker är passande att 

diskutera i ett professionellt förhållande. Teorin har ofta använts i samband med soci-

ala medier, eftersom sociala medier karakteriseras av självavslöjande. I professionella 

förhållanden mellan kollegor kan vissa ämnen och sätt att bete sig anses olämpligt, 

och det kan vara svårt att avgöra var gränser går online. På Facebook blandas ofta 

kollegor och privata vänner, de privata vännerna kan befinna sig i ett annat relations-

stadium än vad kollegorna gör. Detta kan skapa ett problem om det inte tas hänsyn 

till vilka vänner som ser vad som skrivs och hur de kan uppfatta det.  

3.3 PHASES OF ORGANIZATIONAL CONFLICT  

Det finns och kommer alltid att finnas konflikter på organisationer (Miller 2012). Louis 

R. Pondy (1967) har strukturerat upp en modell som beskriver de olika stegen av kon-

flikt inom en organisation. 

 

 Latent conflict – Innebär att det finns grund för att en konflikt kan uppstå, men 

det har dock inte inträffat än. De olika grupperna på organisationen jobbar se-

parat så deras skilda åsikter och intressen har ännu inte kolliderat och skapat 

en konflikt.  

 Perceived conflict – Detta är när en eller flera på organisationen känner att en 

situation karakteriseras av inkompatibilitet och beroendeförhållande. Detta in-

nebär att de anser att det är något som inte stämmer.  

 Felt conflict – Uppstår när de inblandande börjar göra konflikten personlig ge-

nom att fokusera på problemet och de skiljaktigheter som finns. De har börjat 
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fundera på hur konflikten kommer bli, hur den kan lösas och vad som är rimligt 

och orimligt. 

 Manifest conflict – Konflikten är statuerad genom kommunikation, alltså att de 

har tagit det sista steget och en konflikt mellan parterna har utvecklats.  

 Conflict aftermath – Här kan konflikten få lång eller kort inverkan på indivi-

derna, deras relation och organisationen (Pondy 1967).  

 

3.3.1 APPLICERING AV PHASES OF ORGANIZATIONAL CONFLICT I DENNA UNDERSÖKNING 

Denna modell kommer användas för att analysera de konflikter som eventuellt kan 

spåras i resultatet, beroende på att anställda kan ha olika åsikter om vad som får postas 

eller hur Facebook ska användas. Modellen används för att undersöka hur allvarliga 

konflikterna är för organisationerna, exempelvis är Latent conflict mindre allvarlig ef-

tersom det endast innebär att det finns grund till en konflikt. 

3.4 TEORIKRITIK 

För denna undersökning har vi valt att arbeta med två teorier och en konfliktmodell. 

Både Social penetration och modellen Phases of organizational conflict innehåller olika 

stadier, den förstnämnda berör hur människor lär känna varandra och den andra olika 

typer av konflikter. Dessa två innehåller idealstadier, och det bör nämnas att alla män-

niskors inte följer dessa stadier exakt som det beskrivs i teorierna. Det är möjligt att 

hoppa över stadier och även att relationer eller konflikter tar steg tillbaka till tidigare 

stadium. Vi är medvetna om detta och använder teorierna endast för att beskriva på 

vilka stadium människorna i studien befinner sig.  
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4 BAKGRUND 

Detta kapitel presenterar de tre organisationerna som kommer att delta i undersökningen, samt 

vad Facebook är. 

4.1 VÄXJÖ KOMMUN 

I juni 2015 hade Växjö kommun ca 7400 anställda och är Växjös största arbetsgivare 

(Växjö kommun 2015a). Växjö kommuns organisation är uppdelad i åtta förvaltningar 

och deras arbetsuppgifter fokuserar på samhällsservice. Organisationen är politiskt 

styrd och följer den så kallade kommunlagen när de fattar beslut, den lämnar dock 

utrymme för självstyre (Växjö kommun 2015b). Kommunfullmäktige är det högst be-

slutande organet i kommunen och består av 61 ledamöter. De olika nämnderna som 

finns i kommunen är tillskrivet ansvarsområde för olika politiker i kommunfullmäk-

tige, nämnderna i sin tur är knutna till en av de åtta förvaltningarna där tjänstemännen 

arbetar (Växjö kommun 2015c). Kommunstyrelsen är de som leder och samordnar or-

ganisationen, de tar upp ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att deras 

beslut genomförs (Växjö kommun 2015d). 

4.2 REGION KRONOBERG 

I februari 2016 hade Region Kronoberg ca 5700 anställda, de är Växjös näst största ar-

betsgivare. Organisation har tre förvaltningar och organisationsdirektören leder orga-

nisationen tillsammans med de tre förvaltningsdirektörerna (Region Kronoberg 

2016a). Region Kronoberg är politiskt styrt och fokuserar på kollektiv trafik, sjukvård 

och att utveckla arbetsmarknaden och infrastrukturen (Region Kronoberg 2016b). Reg-

ionfullmäktige är det högst beslutande organet i organisationen och består av 61 leda-

möter. Regionstyrelsen är den högst verkställande organet i organisationen och ansva-

rar för att verkställa de regionfullmäktig beslutar. De samordnar även organisationen 

och har uppsikt över de sex nämnderna (Region Kronoberg 2016c).  

4.3 SMÅLANDSPOSTEN 

Smålandsposten ägs av två stiftelser, Barometerns stiftelse och Tore G Wärenstams 

stiftelse, och ingår i koncernen Gota Media. Organisationen är indelad i tre avdel-
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ningar, redaktion, annons och kundcenter. Smålandsposten har ca 130 anställda för-

delade mellan 6 redaktioner, Växjö, Älmhult, Lessebo, Alvesta, Åseda och Tingsryd. 

Smålandsposten styrs av en områdeschef, en chefredaktör och en ledningsgrupp på 6 

personer. Eftersom organisationen ägs av två stiftelser så är det dessa som sätter rikt-

linjer för organisationen, ofta i form av styrdokument. Stiftelsen bestämmer också de 

policys som organisationen har (Isaksson, Hansson & Nyman 2014).  

4.4 FACEBOOK  

Facebook startades 2004 av fyra studenter vid Harvard. En av grundarna var Mark 

Zuckerberg, som idag är VD för företaget. Från början var Facebook endast till för stu-

denter vid Harvard, men utökades efterhand till andra universitet och high schools. I 

september 2006 blev webbsidan tillgänglig för alla människor världen över, oavsett 

om de är studenter eller inte (Facebook u.å.). Därefter har Facebook utvecklats till en 

av världens tio största webbplatser, utifrån antalet användare. I början av 2015 fanns 

det omkring 4,9 miljoner Facebookkonton i Sverige (Schmidt & Gruvö u.å.). Facebook 

är världens största sociala medium, med 1,49 miljarder aktiva användare (Världens 10 

största sociala nätverk 2015). Varje medlem på Facebook har en ”wall”, liknande en 

anslagstavla, där användaren presenterar sig själv och kan skriva statusuppdateringar. 

På Facebook finns det också möjlighet att lägga upp bilder, filmer och skicka privata 

eller offentliga meddelanden till varandra. Förutom privatpersoner kan även företag, 

organisationer och andra aktörer använda Facebook (Svensk handel 2011). 
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5 METOD 

Kapitlet redogör för den metod som valts för undersökningen samt förklarar hur studien ge-

nomförts. Här motiveras olika val som är relevanta för undersökningen och i slutet av kapitlet 

finns en metodutvärdering.  

 

Facebook valdes till denna undersökning eftersom det är den sociala mediesidan med 

mest information om användaren. På Facebook uppmuntras användare att dela bilder, 

publicera inlägg, skicka privata meddelanden, gilla varandras inlägg och mycket mer. 

På användarens profil visas vem den är vän med, vilka intressen personen har, födel-

sedatum, var den arbetar och så vidare (Facebook 2016). Facebook användes av 70 % 

av svenskarna 2015 (Internetstiftelsen 2015) och är det sociala mediet som svenskar 

använder mest och är bäst integrerat i människors vardag. Twitter, Instagram och dy-

likt övervägdes också, men beslut togs att Facebook är mer privat, har fler användare 

och bredare åldersgrupp (Internetstatistik 2014). Twitter är inriktat mot en mer offent-

lig publik och anses bland annat vara ett nyhetsforum (Lärarnas riksförbund 2014). 

2014 användes Twitter av 19 % av den svenska befolkningen (Internetstatistik 2014) 

och är därför inte lika integrerat i svenskarnas vardagsliv som Facebook är. Ytterligare 

anledningar till att Twitter valdes bort är att där delas inte lika mycket privat inform-

ation av användarna och att det mer är en plattform för envägskommunikation (Lä-

rarnas riksförbund 2014). Instagram valdes bort eftersom det är fokuserat på bilder 

(Instagram 2016), vilket begränsar delningen av privat information. Bilderna som 

läggs upp på Instagram kan användaren även välja att dela på Facebook, och ens In-

stagram konto kan sammankopplas med ens Facebooksida (Instagram 2016). År 2014 

använde 28 % av Sveriges befolkning Instagram (Internetstatistik 2014). 

 

Att begränsa sig till en plattform gör att undersökningen blir mer specifik och eftersom 

Facebook är det mest använda sociala mediet i Sverige, kan vi nå en bredare målgrupp 

än om vi väljer att fokusera på ett av de andra nämnda medierna. Facebook ger oss en 

ökad chans att ta fram den empiriska data som undersökningen kräver för att genom-

föras. 

  



19 
 

5.1 KVANTITATIV METOD  

Vi vill belysa vårt forskningsproblem, det vill säga hur Facebook påverkar arbetsrelat-

ioner, med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Enkäterna kommer skickas till 

tre organisationer för att få en bredare bild av hur anställda använder Facebook och 

hur det påverkar kollegors relationer. De tre företagen som kommer att delta är Växjö 

kommun, Region Kronoberg och Smålandsposten. En anledning till att enkäter har 

valts är att det möjliggör en större mängd respondenter inom den tidsram vi har. Hade 

vi exempelvis valt intervjuer hade vi inte hunnit genomföra tillräckligt många för att 

undersöka om variabler som ålder och kön har någon påverkan. Ytterligare en anled-

ning är att vid enkäter kan respondenterna svara i lugn och ro, utan att bli påverkad 

av intervjuarens sätt att ställa frågor (Eljertsson 2005). Vissa av frågorna i studien kan 

upplevas som relativt privata, på grund av att de handlar om relationer till kollegor. 

Därför kan det också vara en fördel med enkäter eftersom respondenten då inte behö-

ver uppge sitt svar muntligt till någon, och chansen att personen svarar ärligt blir då 

högre. De som besvarar vår enkät ska vara helt anonyma för att säkerställa att respon-

denterna svarar så uppriktigt som möjligt.  

 

Det finns några negativa aspekter av enkäter som vi är medvetna om och har tagit med 

i beräkningen. Dels att enkätundersökningar alltid får räkna med ett visst bortfall, att 

alla som får enkäten inte kommer att svara. Tyvärr är det många enkäter som florerar 

på internet och arbetsplatser numera, vilket kan leda till att färre tar sig tid att svara. 

Ytterligare aspekter är att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor, samt att respon-

denten inte kan fråga efter kompletterande information om de inte förstår en viss 

fråga, såsom är möjligt vid exempelvis intervjuer (Eljertsson 2005). För att få så hög 

svarsfrekvens som möjligt kommer enkäten att ta max 10 minuter att besvara och frå-

gorna är väl genomarbetade för att vara enkla och lättförståeliga. Enkätverktyget vi 

har valt att använda är digitalt och mobilanpassat, för att möjliggöra för responden-

terna att svara när de har tid, oavsett om de befinner sig på kontoret eller inte. Vi bör-

jade arbeta med enkätfrågorna tre veckor innan vi skickade ut enkäten till organisat-

ionerna för att hinna testa och omformulera frågorna flera gånger.  

 

5.1.1 VAL AV ORGANISATIONER 

I denna undersökning valdes Växjö kommun att delta för att de är Växjös största ar-

betsgivare med anställda inom många olika arbetsområden. Detta vidgar vår under-

sökning att omfatta flera olika yrken. Eftersom studien ska undersöka vilken typ av 

inverkan sociala medier kan ha på kollegors relationer, är det lämpligt att undersöka 

en organisation som Växjö kommun, där det finns variation av personligheter, arbets-

uppgifter och organisatoriska kontexter.  
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Region Kronoberg valdes att delta i denna undersökning eftersom de är Växjös näst 

största arbetsgivare och har anställda inom olika områden, samtidigt som yrkesområ-

dena skiljer sig från Växjö kommuns. Detta bidrar till att skapa en ytterligare bredd åt 

studien och tillåter oss att undersöka olika yrken inom Kronoberg. Att undersöka Reg-

ion Kronoberg ger oss även möjlighet att geografiskt vidga undersökningen mer än 

om enbart kommunen deltog. För att se hur Facebook påverkar kollegors relationer 

krävs organisationer med ett större antal anställda, åtminstone över 100. Anledningen 

till det är att det bör finnas tillräckligt många kollegor för respondenterna att skapa sig 

en åsikt om ämnet. Detta uppfyller alla tre organisationer i undersökningen.   

 

Smålandsposten blev vald att delta i undersökningen eftersom det är en privatägd or-

ganisation till skillnad från Växjö kommun och Region Kronoberg. Tanken är att Små-

landsposten som privatägd organisation kan tänkas visa andra tendenser i sina attity-

der och användning av Facebook med kollegor, än de offentliga organisationerna i 

undersökningen. Organisationen arbetar med nyheter och det är möjligt att de har en 

annan användning av sociala medier på arbetsplatsen som spiller över i den privata 

användningen. Sociala medier används ofta inom nyhetsbranschen (Dahlen-Rogstad 

2014) dock är det outforskat om hur användandet påverkar relationerna till kollegor. 

 

5.1.2 PROCEDUR  

När vi konstruerade enkäten utgick vi ifrån fyra steg (Kylén 2004). Första utkastet, in-

nebar att vi skrev ner alla frågor vi kom på och diskuterade sedan deras för- och nack-

delar. Det andra steget var Första försöksversionen, här lade vi in våra utvalda frågor i 

enkätverktyget, Survey Planet. Fem personer testade enkäten för att säkerställa att den 

fungerade samt kom med synpunkter. I detta steg lade vi till och omformulerade frå-

gorna flera gånger, både efter våra egna synpunkter och testpersonernas. Därefter kom 

steg tre Slutversionen, då färdigställde vi enkäten utifrån synpunkterna i steg två. Vi 

skickade ut den till våra kontaktpersoner på organisationerna som fick några dagar på 

sig att godkänna den. Sista steget var Skicka ut, samla in och gör en påminnelse.  

 

Enkäten skickades ut till organisationernas anställda mellan den 25-27 april, därefter 

hade de till och med den 4 maj på sig att svara. Den 2 maj skickade vi ut en påminnelse 

till Region Kronoberg samt Smålandsposten, på grund av att deras svarsdeltagande 

var lågt i förhållande till Växjö Kommuns. Alla anställda på Smålandsposten fick en-

käten via mejl, 135 personer. Region Kronoberg valde ut 200 anställda som fick enkä-

ten, även de på mejl. Växjö kommun lade ut enkäten på sitt intranät och nådde därför 

alla anställda inom organisationen. På Smålandsposten var det 39 personer som sva-

rade på enkäten, 33 från Region Kronoberg och 183 från Växjö Kommun. Anledningen 

till att det blev olika sätt som respondenterna introducerades till undersökningen var 
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att det passade organisationerna. Eftersom undersökningen inte fokuserar på skillna-

der mellan de tre organisationerna och inte ämnar att jämför dem i resultatet, ansågs 

det inte vara av större vikt att de nåddes på olika sätt. Enkäten genomfördes med hjälp 

av det digitala enkätverktyget Survey Planet. Den bestod av 52 frågor, men ingen av 

respondenterna behövde svara på alla frågorna. Det berodde på att enkäten var upp-

lagd så att olika svar tog dem till olika delar av enkäten, för att alla frågor skulle vara 

aktuella för respondenten, detta kallas ”question branching”. För respondenterna som 

fått flest frågor tog enkäten mellan 8-10 minuter att genomföra. Vi valde att endast låsa 

några av frågorna i enkäten eftersom vi inte ville riskera att respondenterna stängde 

ner den om de kom till en fråga de inte ville besvara. Vi resonerade om att det var 

bättre att vi fick fler som genomförde enkäten, även om de hoppade över vissa frågor, 

än att vi fick färre som deltog men svarade på alla frågorna. Frågorna är också tydligt 

formulerade för att rikta sig till hur de använder Facebook med kollegor och inte med 

privata vänner (se bilaga 1). Det tas även upp i följebrevet att respondenterna ska be-

svara frågorna utifrån sin nuvarande arbetsplats och hur de använder Facebook med 

kollegor. När enkäten stängdes fördes resultatet in i statistikprogrammet SPSS. Däref-

ter undersöktes korrelationer för att upptäcka mönster i hur de anställda använder 

Facebook och vilka faktorer som påverkar kollegors relationer. Det är endast den mest 

relevanta statistiken som analyserats i Resultat och analysdelen. Sådan information 

som inte har några avvikelser eller inverkan på kollegors relationer, valdes bort.  

 

5.1.3 ENKÄTFRÅGORNAS UTFORMNING 

När vi utformade frågorna till enkäten tänkte vi bland annat på att använda ett enkelt 

språk för att respondenterna snabbt ska förstå frågan, placera svarsalternativen i 

samma ordning i de olika frågorna samt att selektera svarsalternativen. Exempelvis att 

de som svarar nej på en fråga inte behöver svara på hur ofta de gör en viss sak utan 

hoppar direkt till nästa fråga som är relevant för dem (Eljertsson 2005). Vi valde att 

endast ha några frågor där respondenterna kunde fylla i ett eget svar. Detta gjorde vi 

av tre anledningar, dels för att underlätta sammanställningen av enkätens resultat och 

dels för att det blir lättare för respondenterna att svara på frågorna, samt att vi styr 

dem mot det område vi ämnar undersöka (Kylén 2004). För att se frågorna i sin helhet 

se bilaga 1. När vi konstruerade enkäten formulerade vi 10 frågor som i analysen ska 

fungera som underlag för att bedöma vilken typ av användare respondenten är utifrån 

Online Boundary Management. De 10 frågorna är understrukna i bilaga 1.  

 

5.1.4 FÖLJEBREV  

I samband med att enkäten skickas ut bör även ett följebrev bifogas. Enkätens delta-

garantal kan påverkas av detta brev och därför är det viktigt att formulera det bra 

(Eljertsson 2005). Vi inledde vårt följebrev med att förklara varför vi gör denna studie 

och vad den handlar om (se bilaga 2). Vi informerade även om vilka organisationer 



22 
 

som deltog i undersökningen samt förklarade att alla deltagare var anonyma. Som av-

slutning lämnade vi våra kontaktuppgifter, dit de kunde vända sig vid eventuella frå-

gor. Följebrev bör inte vara för långa (Eljertsson 2005), vilket vi tog hänsyn till. Vi valde 

att använda ett enkelt och lättförståeligt språk för att alla deltagare snabbt skulle 

kunna sätta sig in i vad undersökningen handlade om.  

5.2 ETISKA ASPEKTER 

Innan vi skickade ut vår enkät beaktade vi Vetenskapsrådets (u.å.) fyra forskningse-

tiska principer. Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om vad 

undersökningen handlar om, vem som är ansvarig och vad deras uppgift i projektet 

är. Denna information fick respondenterna via följebrevet som vi skickade med enkä-

ten. Samtyckeskravet betyder att deltagarna i studien måste godkänna sin medverkan. 

I vår undersökning sker detta i två steg, först godkänner organisationernas ledning 

eller kommunikationsavdelning, att vi får skicka ut enkäten till deras anställda. Där-

efter godkänner respondenterna sin medverkan genom att svara på den digitala enkä-

ten. Konfidentialitetskravet är att studiens deltagare ska ges största möjliga konfiden-

tialitet och att obehöriga ej ska kunna ta del av respondenternas personuppgifter. Del-

tagarna i vår enkät kommer vara helt anonyma och det enda vi vet om dem är deras 

ålder, kön och var på organisationerna de arbetar. Nyttjandekravet innebär att de in-

samlade uppgifterna endast får användas till det avsedda ändamålet (Vetenskapsrå-

det u.å.). Den information som framkommer i enkäten kommer endast att presenteras 

i denna rapport.  

5.3 UTVÄRDERING AV METOD 

Den valda undersökningsmetoden, enkät, har i detta fall gett studien en bredare bild 

av forskningsfrågan hos de anställda i de undersökta organisationerna. Anledningen 

till att vi exempelvis inte använde intervjuer, beror på att vissa frågor kan upplevas 

känsliga och därav kan de anställda bli obekväma. Dock är det ingen garanti att de 

svarar ärligt i enkäten heller, de kan svara efter vad de tror är rätt eller vad de tror 

undersökningen vill att de ska svara (Munck & Lindberg 1993). Detta är vi medvetna 

om. Enkäter är mer opersonliga och anonyma än intervjuer och av den anledningen 

ansåg vi att enkäter är mer lämpligt för att undersöka allmänna attityder och tendenser 

hos de anställda. En viktig sak vi lärt oss av denna undersökning, är att inte räkna med 

särskilt hög svarsfrekvens på enkäter. Region Kronobergs svarsfrekvens blev exem-

pelvis lägre än vad vi väntat oss. Men samtidigt är det så att vi fått in fler svar än vad 

vi hade hunnit med om vi valt metoden intervjuer, under den utsatta tidsperioden. I 

efterhand inser vi att vi borde nått ut till fler med enkäten på Region Kronoberg, för 

att säkerställa ett högre svarsantal. Trots bortfall hos Region Kronoberg anser vi dock 
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att undersökningsmetoden var rätt för denna studie, eftersom den ger en övergri-

pande uppfattning om hur Facebook påverkar kollegors relationer. Region Kronoberg 

har samma organisationsuppbyggnad som Växjö Kommun, vilket kan ses som en in-

dikator på att de har samma typ av organisationsbeteende och konflikter som Växjö 

Kommun, där respondenterna var nog många. Eftersom vi delade ut enkäten på olika 

sätt, på grund av att det skulle passa organisationerna, kan vi även se vilket sätt som 

fungerar bättre för denna typ av enkätundersökning. Det vi tydligt kan se är att meto-

den fungerar för att undersöka detta ämne, framförallt om enkäten delas ut på företa-

gets intranät och inte på mejl.  

 

Det ska dock tilläggas att på grund av att vi själva finansierade undersökningen, var 

enkätverktyget som användes inte det bästa, men ändå fullt funktionellt för att genom-

föra undersökningen, vilket är huvudsaken för att metoden ska fungera. Frågorna som 

är ställda har fungerat för att genomföra undersökningen och samla in data om hur 

kollegors sätt att använda Facebook påverkar deras professionella relationer. Den em-

piri som metoden bidrog till är tillräckligt bra för att dra generaliseringar och skapa en 

bild av problemet hos de tre organisationerna.  

 

5.3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Genom användningen av metoden enkät, anser vi oss ha lyckats mäta det vi avser att 

undersöka, nämligen hur Facebook påverkar arbetsrelationer. Till följd av att vi for-

mulerat frågor för att besvara studiens problemställning har vi lyckats operational-

isera undersökningens problem. Frågor om vad respondenterna postar och vad de an-

ser opassande har hjälpt till att kartlägga vilken påverkan deras användande har på 

deras relationer till kollegorna, samtidigt som frågor om de ändrat inställning till kol-

legor hjälper undersökningen att se respondenternas syn på forskningsproblemet.  

 

Denna undersökning är giltig för Smålandsposten och Växjö Kommun. På grund av 

bortfall hos Region Kronoberg bör undersökningen enbart ses som en riktlinje för dem. 

Vi tog beslutet att deras resultat i undersökningen och organisationsstruktur är så pass 

lika Växjö Kommun, att antalet svar som inkom ändå kunde användas för studien. 

Undersökningen påstår inte att detta är ett globalt generaliserbart resultat, utan att det 

enbart är giltigt för de undersökta organisationerna. Vi argumenterar att trots bortfall 

hos en av organisationerna har undersökningen hög reliabilitet och kan ses som en 

riktlinje i hur Facebook påverkar kollegors relationer inom de tre organisationerna. De 

frågor som ställts till respondenterna har varit enkla och entydiga, förutom i ett fall 

där vi i efterhand insett att ett svarsalternativ inte var användbart. Detta tas upp i sam-

band med att frågans resultat presenteras, och påverkar inte resultatets helhet.   
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6 ANSTÄLLDAS FACEBOOKANVÄNDANDE 

I kapitlet presenteras den första delen av uppsatsens resultat och analys. Respondenternas svar 

analyseras här tillsammans i en helhet, bland annat utifrån deras användning av Facebook och 

hur medvetna de är i sitt användande. I slutet av kapitlet återfinns ett avsnitt om de som ej har 

Facebook.  

 

Sammanlagt svarade 255 personer på enkäten. 39 från Smålandsposten, 33 från Region 

Kronoberg och 183 från Växjö Kommun. Eftersom det blev stora skillnader mellan an-

talet respondenter från de olika organisationerna, kommer svaren presenteras och 

analyseras tillsammans. Ingen jämförelse mellan de olika organisationernas resultat 

kommer alltså finnas med. I undersökningen deltog personer från alla förvaltningarna 

och avdelningarna på de tre organisationerna vilket ger oss respondenter från olika 

yrken, allt från trafikarbetare och sjukvårdare till politiker. För att se hela undersök-

ningens svarsstatistik, se bilaga 1.  Av undersökningens respondenter är 29 % män och 

71 % kvinnor. Respondenterna är framförallt mellan 30 och 59 år gamla, se diagram 1.  

 

 
Diagram 1. Baserat på 255 respondenter, presenterat i procent. 

6.1 FACEBOOKANVÄNDNING  

Av respondenterna är det 79 % som har Facebook och 21 % som inte använder det. 

Resultatet följer Internetstiftelsens i Sverige årliga undersökning, Svenskarna och In-

ternet, där det visade sig att under 2015 var det 70 % av svenskarna som någon gång 

under året använt Facebook. Vårt resultat hamnade strax över deras och kan därför 
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tala för att det följer svenska folkets användning av internet relativt bra. Anledningen 

till att vårt ligger 9 % över kan bero på att vi endast mäter personer i arbetsför ålder 

och undersökningen om Svenskarna och internet (2015) har ett bredare åldersspann. 

Facebook har nu funnits i ett antal år och en stor del av befolkningen har tagit mediet 

till sig. Utifrån E.M. Rogers teori Diffusion of innovation, där han har kategoriserat 

människors sätt att ta till sig innovationer, har Facebook nu nått nästan ända fram till 

den sista kategorin på organisationerna, laggards. Personerna som kallas laggards är 

misstänksamma mot nya saker, och är därför sena med att använda innovationer 

(Windahl, Signitzer & Olson 2009). Av personerna som har Facebook är det 76 % som 

använder det dagligen och ytterligare 18 % som använder det minst en gång i veckan. 

Utifrån detta resultat går det att utläsa att Facebook är en stor del av respondenternas 

liv och antagligen en viktig del i att skapa och upprätthålla relationer. Facebook an-

vänds för att hålla kontakten med vänner och bekanta, hitta likasinnade och dela med 

sig av sitt eget liv (Carlsson 2010).  

 

 
Diagram 2. Baserat på 203 respondenter, presenterat i procent.  

 

94 % av respondenterna uppger att de använder Facebook minst en gång i veckan och 

80 % av dem som har Facebook uppger att de är vänner med kollegor där. Det indike-

rar att de använder mediet bland annat för att utveckla och bygga relationer till sina 

kollegor. När en person publicerar på Facebook så att kollegor kan läsa vad den gör, 

bidrar det till att bygga en bättre relation och att de lär känna varandra. Att publicera 

på Facebook innebär att personen deltar i självavslöjande, vilket är relationsbyggande. 

Eftersom 80 % har kollegor på Facebook kan vi här se att de kan bygga relationer på 

Exploratory affective stage genom att ytligt berätta om sig själva. Det vanligaste antalet 

medarbetare som de anställda är vänner med på Facebook är 5-10 kollegor, men det 

är inga större skillnader, utan respondenterna har svarat relativt jämt mellan någon 

enstaka vän upp till över 20 vänner. Genom att delta i självavslöjande kan de bygga 

starkare arbetsrelationer till kollegor vilket kan leda till mer effektivt arbete (Booth-

Butterfield & Madlock 2012).  
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Av respondenterna som har Facebook är det 79 % som svarar att de minst en gång i 

veckan delar eller gillar andras inlägg. Att dela eller gilla vad andra postar är en hand-

ling som inte kräver särskilt mycket av användaren, vilket kan vara en anledning till 

att siffran är så hög. Det är inte alls lika många personer som uppger att de själva 

publicerar i samma utsträckning. Endast 36 % publicerar något på Facebook minst en 

gång i veckan, vilket är mindre än hälften av de som gillar eller delar lika ofta. Att 

publicera eget innehåll på Facebook kräver mer av användaren, då de själva behöver 

formulera och välja ut vad som ska postas, och säger därigenom mer om personen 

bakom inlägget. Utifrån dessa resultat går det att se att de anställda i undersökningen 

vanligen agerar som konsument, snarare än producent av innehåll på Facebook.   

 

6.1.1 PASSANDE OCH OPASSANDE  

Det som är överlägset vanligast för respondenterna att posta något om på Facebook är 

vänner och barn. På tredje plats kommer politiska åsikter (se tabell 1), vilket kan bero 

på att en av organisationerna i undersökningen har anställda som arbetar med politik. 

Utifrån ämnena som respondenterna uppger att de postar om, kan det antas att de 

anställdas relationer genom Facebook hamnar någonstans mellan Exploratory 

affective stage och Affective stage (Punyanunt-Cater 2013). Som nämnts är Explora-

tory affective stage ett stadium där personer delar lite om sig själva, samtidigt som 

informationen är så pass opersonligt att andra inte stör sig på den. Det kan vara enkel 

information om vänner och familj. Affective stage är ett stadium vänskapen kommer 

till när de byggt en djupare relation och det är tillåtet att ha delade åsikter. Politik är 

ett vanligt ämne där åsikter kan skilja sig mellan olika parter (Punyanunt-Cater 2013). 

 

Ämne Vecka Månad År 

Vänner  15,3 % 17,2 % 18,4 % 

Barn 12,6 % 15,4 % 15,9 % 

Politiska åsikter 9,9 % 10,1 % 8,1 % 

Gillar/delar reklam 7,2 % 4,4 % 7,8 % 

Arbetsplatsen 2,7 % 7 % 6,8 % 

Kollegor  1,8 % 1,8 % 5,3 % 

Festande 0 % 2,2 % 4,5 % 

Religiösa åsikter 1,8 % 0,4 % 1,5 % 

Relationsproblem 0 % 0 % 0,5 % 

Annat 48,6 % 41,4 % 31,1 % 

Tabell 1. Ämnen som respondenterna postar om. På frågan hade respondenterna möjligheten att välja fler än ett 

alternativ.  
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De tre ämnena som ansågs vara mest opassande att posta något om på Facebook var 

arbetsplatsen, kollegor och relationsproblem, tabell 2.  

 Ämne Procent 

1.  Arbetsplatsen 16,6 % 

2.  Kollegor 15,8 % 

3.  Relationsproblem 15,5 % 

4.  Festande 12,3 % 

5.  Om mig 10,6 % 

6.  Politiska åsikter 9,3 % 

7.  Religiösa åsikter 8,7 % 

8.  Reklam 6 % 

9.  Barn 2,5 % 

10.  Annat 2,2 % 

11.  Positiva relationer till vänner och familj 0,5 % 

Tabell 2. Vilka ämne som är opassande att posta om på Facebook. På frågan hade respondenterna möjligheten att 

välja fler än ett alternativ.  

 

De alternativ som respondenterna ansåg var minst opassande att posta om var posi-

tiva relationer till vänner och familj samt barn. För att inte stöta sig med någon på 

Facebook är därför uppdateringar om dessa ämnen bra. De kan även bidra till att be-

hålla vänskapsrelationen på Exploratory affective stage där det inte ska publiceras sa-

ker som kan vara stötande för andra. Vänner och barn är det som flest uppger att de 

postar något om. När det gäller relationsproblem, som många ansåg var opassande att 

skriva om på Facebook, är det endast 0,5 % som har svarat att de minst en gång om 

året postar något om det. Denna typ av ämnen hör hemma på Stable stage, vilket be-

tyder att det är något som är lämpligt att prata om med sin familj och bästa vänner 

(Punyanunt-Cater 2013). Att det är så få som postar om detta visar att de är medvetna 

om att deras relationer med kollegor inte är tillräckligt djupa för att diskutera dessa 

ämnen och att det kan ses som opassande. Respondenterna verkar vara överens om 

vad som gäller för uppdateringar av just relationsproblem, barn och positiva relationer 

till vänner och familj, men när det gäller politiska åsikter finns det meningsskiljaktig-

heter. Över en fjärdedel av alla respondenter har uppgett att de anser det vara opas-

sande att posta något om politiska åsikter, samtidigt som ämnet är det tredje vanligaste 

att posta om. Det kan leda till konflikter, irritation och obehag mellan kollegor. Även 

uppdateringar om saker som hänt på arbetsplatsen och kollegor kan leda till problem 

och konflikter mellan medarbetare, då de inte har samma uppfattning om vad som är 

passande inom dessa områden. Omkring hälften av respondenterna tycker inte om när 

andra postar något om arbetsplatsen (100 personer) eller kollegor (95 personer), sam-

tidigt som andra uppger att de postar om detta. Om en anställd publicerar något som 
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andra tycker är olämpligt kan det leda till att medarbetarna får en mer negativ inställ-

ning till den personen.  

6.2 MEDVETENHET PÅ FACEBOOK 

73 % av respondenterna tror inte att deras kollegor diskuterar vad de publicerar på 

Facebook. Samtidigt uppger 72 % att de själva diskuterar vad deras kollegor gör på 

Facebook, vilket är anmärkningsvärt. Resultatet indikerar att respondenterna inte är 

fullt medvetna om att andra faktiskt diskuterar vad de gör på Facebook, vilket kan 

bidra till att de är mindre försiktiga med vad de delar med sig av för information (Ba-

teman, Pike & Butler 2011). Respondenterna uppger att de främst diskuterar det med 

andra kollegor eller med personen som gjort inlägget. Flera svarar också att de disku-

terar medarbetares Facebookuppdateringar med sina privata vänner och sin familj. 

Genom att diskutera det med personen som gjort inlägget kan det hjälpa till att ut-

veckla relationen. Om människor tenderar att diskutera privata ämnen är chansen 

större att de får en djupare relation. Cahill och Sias (1998) uppger i en undersökning 

att för att kollegors relationer ska utvecklas till vänner krävs det att de pratar om pri-

vata ämnen som inte endast är kopplade till arbetet. Författarna tar också upp att för 

att ta relationer ett steg längre, från vänner till nära vänner, behöver de dela mer pri-

vata och djupgående ämnen som exempelvis bröllop och relationsproblem. Facebook 

kan på detta sätt fungera som en språngbräda för att snabbare nå de mer privata dis-

kussionsämnena och utveckla medarbetares relationer. När de däremot diskuterar det 

med andra kollegor kan det uppfattas som att de går bakom ryggen på varandra (Del 

Bosque 2013). Alla som använder Facebook bör vara medveten om att andra diskute-

rar vad de gör där, dock verkar inte alla respondenter i undersökningen vara med-

vetna om detta.   
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6.2.1 ÖVERVAKA SIN FACEBOOK 

På frågan om de någon gång har tagit bort gamla inlägg på Facebook svarar 56 % att 

de inte gjort det och resterande 44 % att de har gjort det, se diagram 3.  

 

 
Diagram 3. Baserat på 160 respondenter.  

 

Alla bör rensa på sin Facebook med jämna mellanrum (Greenwald u.å.) eftersom alla 

människor förändras med tiden. Det som verkade lämpligt att skriva eller lägga upp 

på Facebook för fem år sedan kanske inte är lika lämpligt idag. Det kan också vara så 

att personen bytt arbetsplats, tjänst inom organisationen eller ska söka nytt arbete och 

därför bör se över sina äldre inlägg. Dock visar resultatet att det är få personer som 

rensar med jämna mellanrum. 20 % uppger att de står för vad de postar, vilket kan 

vara en anledning till att de inte vill ta bort gamla inlägg. Även om personen står för 

det som postats idag, kan den efter några år ändra sin åsikt. Därför kan det vara bra 

att dessa personer vet att det är okej att ändra åsikt och bli informerande om varför det 

är bra att rensa på sin Facebook. 13 % svarade att de inte tänkt på att ta bort gamla 

inlägg och därför inte gjort det, vilket indikerar att de inte reflekterat över varför de 

kan behöva ta bort tidigare inlägg. En anledning att rensa bort gamla inlägg kan ex-

empelvis vara att det blir allt vanligare att företag kollar upp potentiella personer att 

anställda på Facebook innan de tar ett beslut (Smith & Kidder 2010). Det kan även vara 

bra att hålla kolla på vad andra skriver och taggar en i för bilder och sammanhang. 36 

% uppger att de ställt in sin Facebook så att alla bilder de taggas i måste godkännas av 

dem, 52 % svarade att de inte gjort det. De resterande 12 % svarade att de delvis gjort 

det. I efterhand inser vi att svarsalternativet instämmer delvis inte säger så mycket på 

just denna fråga, eftersom antingen har respondenterna ställt in det eller så har de inte 

gjort det. De som har svarat instämmer delvis har förmodligen inte förstått frågan, och 

kan nog egentligen räknas till de som svarat instämmer inte.  
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6.2.2 REFLEKTERA ÖVER MOTTAGAREN 

På frågan om respondenterna reflekterar över vem som läser deras inlägg svarar 34 % 

att de gör det och 35 % att de inte gör det. Resterande 31 % uppger att de delvis tänker 

på vilka som eventuellt kommer läsa vad de publicerar. Alla som är medlemmar på 

Facebook borde fundera över vilka personer som kommer nås av det som de delar 

med sig av. Det finns flera anledningar till detta, dels eftersom det som skrivs kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem som läser det, och dels eftersom det som skrivs 

idag, kan få en annan innebörd eller påverka en framtida situation (Carlsson 2010). 

Hälften av personerna som har kollegor på Facebook uppger att de begränsar sig med 

tanke på att deras kollegor kan se, den andra hälften gör det inte. Även i denna fråga 

bör en större del fundera över vad de lägger upp på Facebook. Det kan vara så att de 

som inte gör det känner att de inte brukar posta olämpliga saker och därför inte behö-

ver begränsa sig. Men med tanke på att så pass många diskuterade vad andra kollegor 

hade på sina Facebooksidor, som tidigare nämndes, bör de ändå reflektera över detta.  

6.3 RELATIONER  

48 % svarade att något på Facebook har bidragit till att de förändrat sin inställning till 

en kollega. På frågan om Facebook har bidragit till bättre eller sämre relationer, sva-

rade 29 % att det har bidragit till en förändrad relation. Har ens inställning till en kol-

lega förändrats, oavsett om det är till det positiva eller negativa, så är sannolikheten 

stor att det även påverkar ens relationer. De kanske inte medvetet tänker på att relat-

ionen förändas, men om någon läser något positivt om en kollega, exempelvis att den 

har samma intresse som en själv eller att personen gjort en god gärning, är chansen 

stor att medarbetaren bemöts mer öppet och positivt. När människor ändrar inställ-

ning om en person till det negativa hamnar de i Depenetration stage, i detta stadium 

har något gått fel i relationen (Punyanunt-Cater 2013), exempelvis att de stött sig med 

varandra. När Depenetration stage inträffar kan personerna antingen fortsätta vara 

vänner och enbart dra sig tillbaka en del och dela mindre, eller så avslutas relationen 

(Punyanunt-Cater 2013). Det är bara 2 % som uppgett att deras relationer har föränd-

rats till det negativa på grund av vad de läst på kollegors Facebook, vilket kan innebära 

att endast de personerna har avslutat relationen eller backat avsevärt i vad de delar 

med den andra. De som har ändrat inställning till det negativa på grund av vad de sett 

på kollegans Facebook, kanske enbart har bestämt sig för att undvika vissa ämnen och 

uppfattar därför inte någon negativ förändring i relationen även om den finns där. Att 

nästan hälften av respondenterna uppger att något de läst på Facebook har gjort att de 

ändrat inställning till en kollega förstärker tron om att mer forskning behövs inom 

detta område. 16 % uppger att något på Facebook har bidragit till att de fått en sämre 

inställning till en kollega och 27 % uppger att det både bidragit till det positiva och 

negativa. Alla personer som har svarat både och, har troligtvis upplevt att något har 

bidragit till en sämre inställning därför kan slutsatsen dras att hela 43 % har upplevt 
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det så. Den höga siffran bör ses som oroväckande och är en tydlig indikation på att 

Facebook påverkar medarbetares relationer.  

6.4 MÖJLIGA KONFLIKTZONER PÅ FACEBOOK  

74 % uppger att det finns kollegor som använder sin privata Facebook under arbetstid, 

av dem är det 19 % som tycker att det är irriterande. Om organisationen har en policy 

där det tydliggörs hur de anställda får använda sociala medier under arbetstid är det 

eventuellt möjligt att reducera denna irritation. 

 

 
Diagram 4. Baserat på 241 respondenter.  

 

Framförallt är det äldre personer, 50 år och uppåt, som blir irriterade av att deras kol-

legor använder Facebook på arbetstid, se diagram 4. Nästan en fjärdedel av respon-

denterna, 24 %, anser att det finns problem med sina kollegors Facebookanvändande, 

vilket får ses som relativt många. 29 % svarade att de inte vet, vilket förmodligen in-

nefattar respondenter som dels inte orkat eller hunnit fundera, och dels personer som 

känner sig osäkra och inte helt kan utesluta att det inte finns problem kopplade till 

Facebookanvändandet. Endast 47 % av respondenterna anser att det inte finns några 

problem med medarbetarnas användande, vilket bör ses som oroväckande för organi-

sationerna. I undersökningen ställde vi frågan om det fanns en sociala medie-policy 

på respondenternas arbetsplatser. 57 % svarade att det fanns. Dock är det så att när vi 

frågat våra kontaktpersoner på de tre organisationerna, är det endast en som har en 

sådan policy. De andra två har olika riktlinjer, den ena med fokus på hur sociala me-

dier ska bidra till att organisationen uppnår sina mål och värdegrund. Den andra berör 

frågan om det är passande att vara vän med någon som befinner sig i en beroende-

ställning till de anställda. Det är intressant att så många tror att de har en, fast att det 
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inte stämmer. En möjlig anledning är att de tror att riktlinjerna för sociala medier är 

en policy.   

 

6.4.1 ÄR DET OKEJ ATT TACKA NEJ? 

41 % uppger att de har tackat nej till en vänförfrågan från en kollega. Det är något som 

eventuellt skulle kunna skapa problem på en arbetsplats. De personer som får en vän-

förfrågan nekad av en kollega kan uppleva det som genant, pinsamt eller ta illa vid sig 

(Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 2013). Om så är fallet, kan det leda till obekväma 

möten medarbetarna emellan. 45 % svarade att de gärna är vänner med alla som 

skickar förfrågningar till dem, vilket visar att de är öppna och inte ser några problem 

med att ha kollegor på Facebook. 9 % uppger att de velat tacka nej men att de inte 

vågat. Utifrån detta kan det antas att vissa anställda upplever att de försätts i en svår 

situation när de får vänförfrågningar från kollegor och de måste ta ett beslut över hur 

de ska agera. Child och Framptons undersökning (2013) visade att om organisationer 

har en bra policy för de anställdas sociala medieanvändning är de anställda mindre 

pressade att tacka ja till medarbetares vänförfrågningar. En policy för sociala medier 

kan därför även innefatta vad de anställda förväntas svara på vänförfrågningar från 

kollegor, för att undvika att försätta dem i det dilemmat.  

 

20 % av respondenterna har tagit bort någon kollega på Facebook, de tre vanligaste 

orsakerna till det var att de inte stod varandra nära, att de slutat arbeta tillsammans 

och att de inte gillade vad personen publicerade på Facebook. De personer som upp-

gett att de tagit bort kollegor på Facebook på grund av att de inte gillade vad den 

publicerade, har hamnat i Depenetration stage, vilket innebär att de inte längre vill 

dela självavslöjande uppgifter med personen (Punyanunt-Cater 2013). 33 % svarade 

att de instämmer eller instämmer delvis på påståendet att de har kolleger som postar 

saker på Facebook som irriterar dem. De som har svarat instämmer delvis, har troligt-

vis upplevt att någon kollega har postat något som irriterat dem, annars hade de för-

modligen valt svarsalternativet instämmer inte. Det är en relativt hög siffra att en tred-

jedel av alla som har kollegor på Facebook till viss del har irriterat sig på vad någon 

annan medarbetare har skrivit. Intressant att notera i detta sammanhang är att 11 % 

uppger att de någon gång har gått till chefen på grund av vad de sett på en kollegas 

Facebook. Det är många som anser att det finns problem på arbetsplatsen som är kopp-

lade till de anställdas användande av Facebook. Detta resultat kan skapa konflikter på 

arbetsplatsen om någon känner att en medarbetare går bakom ryggen på en och skvall-

rar till chefer angående vad de har skrivit på sin privata Facebook. I denna fråga märks 

det också att gränsen mellan privatliv och arbetsliv har suddats ut, det som händer på 

fritiden är inte längre helt avskilt från arbetet (Child & Starchers 2015). När anställda 

väljer att berätta för chefen om vad en medarbetare gör på sin Facebook, kan det 
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handla om en Perceived conflict eller Felt conflict. Den anställda som berättar för che-

fen upplever att något är fel eller opassande, och är förmodligen beredd på att en kon-

flikt kan uppstå (Pondy 1967). 

6.5 PERSONER SOM INTE ANVÄNDER FACEBOOK  

Till de som inte har Facebook (53 personer) eller som inte använder det (3 personer), 

ställdes ett fåtal frågor. Som det går att se i tabellen nedan är det framförallt personer 

över 50 år som inte använder Facebook. 

 

 
Diagram 5. Baserat på 255 respondenter.  

 

Den vanligaste anledningen till varför de inte använde Facebook var att de inte hade 

något intresse för det, 42 %, följt av att de inte ville dela sitt privatliv med andra, 22 %. 

13 % uppgav att de tyckte att det var för tidskrävande och 13 % att de inte gillade 

Facebook. Resterande 11 % ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskaper eller uppgav 

annat som anledning. Bristen av intresse att skapa och upprätthålla relationer med 

andra kollegorna online, tyder på en skillnad i attityd gentemot Facebook och de grän-

ser vi tagit upp. Genom att inte använda Facebook kan de undvika konflikter men 

samtidigt inte skapa djupare relationer genom att online delta i självavslöjning (Ba-

teman, Pike & Butler 2011). Dock borde ingen pressas till att skaffa Facebook, det är 

möjligt att de skapar djupa relationer till sina kollegor under arbetstid eller genom 

annan kontakt. Majoriteten av de tillfrågade känner inte något tryck från kollegor att 

skaffa Facebook eller att de missar något på arbetsplatsen på grund av att de inte har 

Facebook. 16 % uppger att det känner ett tryck från kollegorna och 18 % upplever 

ibland att de missar något eftersom de inte använder Facebook. Det är inga höga siffror 

men bidrar trots allt till att vissa medarbetare kan känna sig utanför. De personer som 

inte har kollegor på Facebook, får inte samma möjlighet att ta del av medarbetares 
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självavslöjanden. Det kan leda till att det tar längre tid för dem att bygga upp en relat-

ion eller närma sig kollegors kärna. Eftersom det främst är äldre personer som inte har 

Facebook, kan det antas att de har arbetat på arbetsplatsen länge och därför redan har 

kommit långt i relationsbyggandet, exempelvis till Affective stage, utan sociala medi-

ers hjälp. 40 % av dem som inte använder Facebook har kontakt med kollegor på andra 

sociala medier, exempelvis Instagram och LinkedIn. Därför kan det antas att det är ett 

aktivt val de har gjort att inte använda just Facebook, men de är inte emot att ha kon-

takt med kollegor utanför arbetstid.  
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7 OLIKA TYPER AV ANVÄNDARE 

Detta kapitel innehåller uppsatsens andra del av resultat och analys. Det bidrar till att utveckla 
förståelsen av hur olika användartyper påverkas av att ha kollegor på Facebook.  

 

För att ytterligare kunna analysera kollegors Facebookanvändande, har vi delat in re-

spondenterna i fyra grupper, utifrån deras sätt att använda Facebook. De fyra grup-

perna har sitt ursprung i teorin Online Boundary management, och i detta kapitel 

kommer vi belysa hur vår undersökning kan bidra med ny kunskap och utveckla 

dessa grupper. Av de 255 respondenterna delades 171 in i fyra grupper utifrån teorin 

Online Boundary management. De övriga 84 hade antingen inte Facebook, inte svarat 

på tillräckligt många frågor eller så har de inte kollegor på Facebook. För att perso-

nerna som inte har kollegor på Facebook skulle kunna kategoriseras, var det tvunget 

att tydligt framgå att de gjort ett aktivt val i frågan. Exempelvis var det några respon-

denter som skickat vänförfrågningar till kollegor, men inte fått de besvarade, och där-

för kunde de inte placeras in i en grupp. Förutom att bidra med mer kunskap om hur 

de fyra grupperna använder Facebook, vill vi även genom denna indelning undersöka 

om dessa användartyper existerar i svenska organisationer och vilken typ av använ-

dare som är vanligast. I sin tur ska detta bidra till att nyansera bilden av hur de an-

ställda på de tre organisationerna använder Facebook och hur detta påverkar deras 

relationer med kollegor. Notera att dessa är idealgrupper och att personerna placerats 

in i den grupp de likarna mest, men kan även ha drag från de andra.  

 

Av de 171 som har kategoriserats är det 80 personer som använder Open boundary 

management, 12 personer är kategoriserade som Audience boundary management, 70 

personer tillhör gruppen Content boundary management och endast 9 personer är ka-

tegoriserade som Hybrid boundary management. Resultatet kommer att fokusera på 

Open boundary management och Content boundary management, eftersom det är de 

vanligaste sätten att använda Facebook på i denna studie. I resterande del av uppsat-

sen kommer de fyra grupperna benämnas som Open, Audience, Content och Hybrid 

och alla resultat kommer endast baseras på de 171 respondenterna som kategoriserats. 

7.1 OPEN BOUNDARY MANAGEMENT 

80 personer av de som deltog i undersökningen har ett öppet sätt att hantera sina kon-

takter online. De som kategoriserats som Open-typen i vår undersökning har följande 
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drag gemensamt med teorigruppen. De tar inte någon direkt notis om vem deras vän-

ner är på Facebook och hur dessa kan reagera olika på vad de publicerar på Facebook. 

Det beror på att de inte sätter upp några gränser för sig själva, inte reflekterar över sitt 

användande och inte skiljer mellan professionella och privata kontakter. Nedanför 

kommer vi att presentera de tendenser vi ser hos Open-användarna i undersökningen. 

 

7.1.1 HÖGRE TOLERANS 

I undersökningen framkom det att de som använder Open sällan blir upprörda av vad 

andra publicerar på Facebook. 40 % av gruppen blir aldrig upprörda av vad andra 

publicerar och endast 4 % anser att de blir upprörda, övriga svarar att de delvis blir 

upprörda av vad andra publicerar. Detta kan bero på att de i Open inte sätter upp 

gränser för sig själva och därav inte begär att andra begränsar sig i sitt användande. 

58 % av Open-gruppen anser också att det inte finns något problem i deras kollegors 

användande av Facebook och endast 18 % anser att det finns problem. Att de inte ser 

något problem i andras användande kan bero på att de inte reflekterar över vad som 

publiceras och att de anser att alla ska få publicera vad de vill.  

 

7.1.2 SJÄLVAVSLÖJANDEN 

De som använder sig av Open har enligt undersökningen ofta en hög halt av självav-

slöjande, de tenderar att dela med sig av djupare, mer personliga saker. I undersök-

ningen framkom det att de delar med sig av saker som kan leda till meningsskiljaktig-

heter. De är den användartypen som publicerar mest om festande, arbetsplatsen och 

kollegor. Tidigare i undersökningen framkom det att dessa ämnen är några av de som 

anses vara mest opassande att posta om på Facebook, se tabell 2 sidan 27, och kan leda 

till irritation. Självavslöjande spelar dock en stor roll i att skapa nya relationer 

(Punyanunt-Cater 2013). När en anställd delar information med kollegor verkar det 

dock vara bättre att ta hänsyn till att dessa inte är ens privata vänner och vad som 

postas kan uppfattas som opassande. Open är även den grupp av användare som är 

mest öppna i vem de är vän med, enligt undersökningen. De är gärna vänner med alla 

som skickar vänförfrågningar till dem, 70 % av Open uppger detta. De andra grup-

perna är mer selektiva. Detta visar på att de är öppna i sitt användande och gärna delar 

med sig om sig själv till andra. 
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7.1.3 ENKELT ANVÄNDANDE 

 

 
Diagram 6. Baserat på antal respondenter per åldersgrupp från vänster: 21, 41, 63, 34, 12.   

  

Det är fler äldre som använder sig av Open, än yngre. Det kan bero på att till skillnad 

från Hybrid, är Open det sätt som kräver minst tekniskt erfarenhet. Det är det lättaste 

sättet att hantera sociala medier på (Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 2013). Fler och 

fler äldre använder numera sociala medier men de har inte samma tekniska kunskaper 

som de yngre generationerna, vilket gör att det fortfarande är fler yngre som använder 

sociala medier (Braun 2013). Detta förklarar varför det är färre äldre som deltagit i 

undersökningen samt varför majoriteten av äldre antingen inte tillåter kollegor på Fa-

cebook, eller använder sig av det lättaste sättet att hantera situationen på, de behandlar 

alla lika. Enligt Goffman (1959) har alla människor en front stage, den offentliga bilden 

av en själv, och en back stage, det som bara de närmaste får insyn i. Sociala medier 

skapar problem med att konstruera dessa två personligheter online, eftersom exem-

pelvis sidor som Facebook är konstruerade så att användarna ska dela så mycket in-

formation som möjligt. ”Having two identities for yourself is an example of a lack of in-

tegrity” (Zuckerberg 2010). Skaparen av Facebook, Mark Zuckerberg, sa detta till David 

Kirkpatrick i en intervju angående boken ”Facebook effect”. Utifrån citatet kan det 

antas att grundaren till Facebook anser att alla ska använda sig av Open även om det 

inte är det optimala sättet att skapa och upprätthålla kontakter på (Ollier-Malaterre, 

Rothbard & Berg 2013).  

 

7.1.4 TENDENSER SOM KAN SKAPA KONFLIKTER 

Interpersonella konflikter är vanliga på organisationer, där det är en eller flera perso-

ner som stör sig, irriterar sig på eller bråkar med varandra (Miller 2012). Genom att ha 
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kollegor på Facebook och tillhöra Open-gruppen är chansen större att en latent inter-

personell konflikt uppstår, eftersom de publicerar mer om olämpliga saker, som 

nämnts ovan, än de andra typerna av användare. Det är tydligt utifrån resultatet i 

undersökningen att det finns de som stör sig på och anser att det finns problem med 

sina kollegors internetanvändande. De som tycker att det finns problem är mestadels 

de andra tre grupperna, Audience, Content och Hybrid. Dessa grupper ser problem 

medan endast en liten del av Open-gruppen gör det. Detta kan vara ett tecken på att 

Open är en del av problemet och de som skapar irritation, eftersom de är öppna med 

vem de delar information med och publicerar opassande saker på Facebook. Open ser 

dock nästintill inget problem i hur Facebook används bland de anställda. 

 

7.1.5 HUR PÅVERKAR OPEN BOUNDARY MANAGEMENT KOLLEGORS RELATIONER 

Det vi kan se i undersökningen är att Open-användarna är öppna, omedvetna, inte ser 

problem med sina kollegors Facebookanvändande och postar opassande saker. Denna 

typ av användare kan skapa irritation hos sina kollegor och de behöver lära sig att 

skydda sitt privatliv bättre online. Eftersom 80 personer i undersökningen tillhör 

denna grupp kan det utläsas att de undersökta organisationerna har många anställda 

som är omedvetna om att deras användande irriterar kollegorna och att de postar 

olämpliga saker. 

7.2 AUDIENCE BOUNDARY MANAGEMENT  

Av respondenterna var det endast 12 personer som gjort ett aktivt val att inte ha kol-

legor på Facebook. De har alltså tackat nej till vänförfrågningar eller tagit bort de kol-

legor de tidigare var vän med. Dessa personer har följande tendenser lika med teori-

gruppen. Eftersom de är tydliga med att avvisa vänförfrågningar kan de vara gene-

rande för kollegorna och skapa en obekväm situation. Detta beteende innebär att de 

aktivt arbetar för att inte dela sitt privatliv med sina professionella kontakter. De är 

publikavgränsande, istället för att tänka på vad de skriver och delar, är de restriktiva 

med vem som får ta del av informationen. Nedanför kommer vi att presentera de ten-

denser vi ser hos Audience-användarna i undersökningen. 

 

7.2.1 PRODUCERAR MEST INNEHÅLL PÅ FACEBOOK 

Denna grupp har en hög andel äldre användare (se diagram 6 på sidan 37), det kan 

bero på att det är ett enkelt sätt att hantera sitt Facebookanvändande, som nämnts ti-

digare. Denna grupp är den som publicerar, gillar och kommenterar mest på Facebook 

enligt undersökning. Det kan bero på att de inte behöver tänka på vad de publicerar, 

kommenterar och gillar eftersom det endast är personer de är bekväma att dela saker 

med som kommer att se det. De behöver inte fundera över hur deras professionella 
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kontakter uppfattar dem och deras åsikter online. Nackdelen är att kollegorna inte får 

ta del av sådant som skapar en positiv bild av dem heller.  

 

7.2.2 INTOLERANS 

42 % av personerna som använder Audience i undersökningen, anser att det finns pro-

blem med deras kollegors Facebookanvändande. 33 % säger att det inte finns ett, res-

ten svarar att de inte vet. Det finns en tydlig irritation hos denna grupp. 25 % uppger 

att det irriterar dem när kollegor använder Facebook under arbetstid, 42 % anser att 

det är okej och övriga säger att deras kollegor aldrig använder Facebook under arbets-

tid. Personerna inom denna grupp kan uppleva att det finns Felt conflict gentemot 

kollegor (Pondy 1967), vilket betyder att de har börjat fokusera på ett problem som de 

upptäckt.  

 

17 % av personerna i Audience uppger att de blir upprörda av vad andra publicerar 

på Facebook, 67 % blir delvis upprörda, endast 16 % blir inte upprörda av vad andra 

publicerar. Detta kan vara en anledning till att de väljer att inte ha kollegor på Fa-

cebook, för de är medvetna om att de blir upprörda av vad som publiceras där. Så för 

att undvika konflikter på arbetsplatsen har de inte kollegor på Facebook, även om 

detta innebär att kollegorna inte får lära känna dem bättre online. Sociala medier kan 

påverka en att dela mer än vad som är tänkt (Bateman, Pike & Butler 2011) eftersom 

det är så sociala medie-sidor är designade och tänkt att användarna ska göra. Denna 

grupp kan minska konsekvenserna av spridningen om det händer dem, eftersom de 

har en begränsad publik som de delar information med. 

 

7.2.3 HUR PÅVERKAR AUDIENCE BOUNDARY MANAGEMENT KOLLEGORS RELATIONER 

Utifrån undersökningen kan vi se att Audience-användarna inte påverkar sina kolle-

gor så mycket, eftersom de inte har dem som vänner på Facebook. Dock kan de på-

verka relationerna genom att de utesluter sina kollegor från vad de delar, och går där-

för miste om de positiva effekterna i relationsbyggandet som självavslöjning kan bidra 

med. Det som kan utläsas är att de påverkas mer av sina kollegors användande av 

Facebook, än vad de i sin tur påverkar sina medarbetare. Deras kollegors användande 

irriterar dem och det kan vara en anledning till varför de väljer att inte ha dem som 

vänner på Facebook. 

7.3 CONTENT BOUNDARY MANAGEMENT  

70 personer klassificeras i undersökningen som Content. I följande del presenteras de-

ras likheter med teorin. Denna typ av användare är medveten om att det de publicerar 

kan tolkas fel, förolämpa andra eller vara allmänt olämpligt. De reflekterar över vem 
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av deras vänner som läser vad de skriver och väljer vad de publicerar utefter det. Con-

tent blandar professionella och privata kontakter på Facebook men är ständigt med-

vetna om att båda grupperna läser vad de skriver. Nedanför kommer vi att presentera 

de tendenser vi ser hos Content-användarna i undersökningen. 

 

7.3.1 MEDVETENHET I SJÄLVAVSLÖJANDET 

Denna grupp rensar bland gamla inlägg och vänner, vilket vår undersökning bekräf-

tar. Personerna i Content verkar veta att det är bra att ta bort vad som skrivits, om det 

inte längre överensstämmer med deras åsikter eller om det kan anses olämpligt. An-

vändandet av Content kräver mer tid och att personen är aktiv i att övervaka sin Fa-

cebook. Detta beteende kräver viss teknologisk kunnighet och enligt undersökningen 

är det fler yngre som använder det (se diagram 6 på sidan 37). Detta överensstämmer 

med M.T. Brauns (2013) undersökning om internätanvändande bland äldre, där det 

tas upp hur tekniskt kunnande limiterar äldre som använder sociala medier.  

 

I undersökningen framkom dock några avvikelser, denna grupp är inte lika medvetna 

om att deras kollegor diskuterar vad de publicerar som påstås i teorin Online 

boundary management. Endast 31 % tror att deras kollegor diskuterar vad de publi-

cerar, dock är de den typen av användare i undersökningen där flest tror att deras 

kollegor diskuterar vad de publicerar. 63 % av alla som placerats in i en grupp i under-

sökningen, som fått frågan om de diskuterar vad deras kollegor publicerar på Fa-

cebook, säger att de gör det. Eftersom så pass många diskuterar vad kollegor publice-

rar men endast 31 % i gruppen tror att de gör det, tyder detta på ett omedvetande 

bland denna typ av användare, som teorin påstår är medvetna. Det är den grupp som 

diskuterar mest om vad deras kollegor skriver på Facebook, 77 % diskuterar vad deras 

kollegor publicerar på Facebook. Vilket kan vara anledningen till att det är den grupp 

som är mest medvetna om att andra diskuterar vad de skriver, om än inte tillräckligt 

medvetna.  

 

7.3.2 IRRITATION SOM LEDER TILL KONFLIKT 

Enligt undersökningen har Content samma tendenser till irritation mot sina kollegor 

som Audience, om än inte i lika hög grad. Content-användaren verkar anse att det är 

lämpligt att stanna på Exploratory affective stage online, eftersom de inte delar för 

personlig information med sina kollegor utan är de som publicerar mest om sina vän-

ner och barn enligt undersökningen. Irritationen som finns i den här gruppen kan 

komma ifrån att de upplever att deras kollegor inte lever upp till samma standard som 

de själva har angående vad som är lämpligt att dela online. Detta kan vara ett tecken 

på Perceived conflict. Det innebär att en eller flera personer uppfattar att det finns nå-

gon form av skiljaktighet. I vissa fall kan vi se att det har utvecklas vidare till en Felt 

conflict redan. Det innebär att personerna har börjat göra konflikten personlig genom 
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att fokuserar på problemet och hur de kan lösa det (Pondy 1967). Av respondenterna 

har 10 % gått till chefen på grund av något de sett på en kollegas Facebook. De har 

befäst konflikten genom att peka ut kollegan genom kommunikation och försöker lösa 

konflikten genom att blanda in högre uppsatta personer.  

 

 
Diagram 7. Baserat på antal respondenter per kategori från vänster: 80, 70, 9. 

 

19 % av Content har någon gång gått till chefen på grund av vad en kollega publicerat 

och 22 % från Hybrid har gjort samma sak. Audience är utesluten från denna fråga 

eftersom de inte har kollegor på Facebook och därför inte kan se vad de publicerar. Av 

de som ingår i Open har endast 3 % gått till chefen. Det framgår tydligt att Content 

anser att det finns en konflikt och att det gått så pass lång att de behöver blanda in 

chefen. Att andelen av de som gått till chefen är så pass låg hos Open beror förmodli-

gen på att de är karakteriserade som omedvetna (Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 

2013). När en person tar steget att rapportera en kollega är det för att det är deras 

personliga övertygelse att kollegan har gjort fel, och därför anser de att det rätta är att 

berätta för chefen. En av de vanligaste anledningarna till att någon rapporterar en kol-

lega är personliga problem (King & Hermodson 2000). Det kan vara fler som vill göra 

detta, men av rädsla så undviker de att ta problemet så pass långt. Nyanställda är 

mindre benägna att rapportera kollegor till chefen på grund av att de är i en situation 

där de inte har stabila relationer med kollegor och är rädda att gruppen vänder sig 

emot dem (King & Hermodson 2000).  

 

Content är den grupp, tillsammans med Hybrid, som tagit bort flest kollegor. 19 % av 

de som svarat på frågan, har tagit bort en kollega från Facebook.  
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Diagram 8. Baserat på antal respondenter per kategori från vänster: 78, 1, 69, 9.  

 

De tre vanligaste anledningarna till att någon tagit bort en kollega på Facebook är att 

de inte står varandra nära, 30 %, de jobbar inte längre tillsammans, 24 % och att de inte 

tycker om vad personen publicerade, 24 %. Att de blev ovänner, skilda åsikter, att de 

inte vill ha kollegor på Facebook och inget av ovanstående, utgör de kvarvarande 22 

%. Igen så framgår det att de som använder Content anser att det finns ett problem 

med vad deras kollegor publicerar på Facebook. 

 

7.3.3 ÄNDRAD INSTÄLLNING TILL KOLLEGOR 

Content-användarna är de som främst har ändrat inställning till sina kollegor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9. Baserat på antal respondenter per kategori från vänster: 80, 1, 67, 9. 

 

Det är endast 36 % av de som använder Content som inte på något sätt har ändrat 
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beter sig korrekt på Facebook, eftersom 18 % har ändrat inställning till det negativa 

gentemot en kollega. 36 % säger att de har ändrat inställning till både det positiva och 

det negativa gentemot kollegor. Dessa 36 % har alltså även de ändrat inställning till 

det negativa mot en kollega efter vad de läst på deras Facebook. Vilket innebär att 54 

% av denna typ av användare har haft en negativ reaktion på vad de läst. Detta stärker 

ytterligare att den här typen av användare anser det viktigt att kollegorna beter sig 

korrekt på Facebook. 

 

7.3.4 HUR PÅVERKAR CONTENT BOUNDARY MANAGEMENT KOLLEGORS RELATIONER 

Det vi kan se i undersökningen är att Content verkar vara den typen av användande 

som passar bäst för professionella relationer. De postar om ämnen som kollegorna an-

ser är okej, även om det alltid finns avvikelser. De är dock irriterade och ser att det 

finns problem med hur medarbetarna använder Facebook och de är bredda att gå till 

chefen för att lösa problemen. De är också den typ av användare som ändrar inställ-

ning till det negativa om någon postar sådant de ser som opassande.   

7.4 HYBRID BOUNDARY MANAGEMENT  

Endast nio personer i undersökningen använder sig av Hybrid. Denna typ är den mest 

tidkrävande och kräver mest teknisk kunskap, vilket kan vara anledningen till att så 

få använder det. För att använda Hybrid måste personen tekniskt separera kollegor 

och privata kontakter på samma Facebookkonto, vilket personerna i undersökningen 

har gjort. Det kräver att de håller koll på vad andra postar om dem, tar bort sådant 

som inte stämmer med deras image och rensar bland sina vänner och kontrollerar 

grupperna de har (Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 2013). 

 

7.4.1 TENDENSER HOS HYBRID BOUNDARY MANAGEMENT I DENNA UNDERSÖKNING 

Ingen över 60 år i undersökningen faller under denna grupp, se diagram 6 sidan 37. 

Det beror förmodligen på den tekniska kompetensen som behövs. Äldre personer har 

i allmänhet svårt att hantera sociala medier lika enkelt som de yngre (Braun 2013). Det 

är 2 % över 50 år som använder detta sätt att hantera sina kontakter, vilket kan ses som 

en äldre målgrupp, men respondenterna är för få för att dra några generella slutsatser 

om detta är en avvikelse eller en tillfällighet. Denna grupp gillar inlägg minst en gång 

i veckan, vilket 100 % uppgav att de gör. Det innebär att de gör sig synliga för sina 

vänner på Facebook och inte bara passivt konsumerar informationen om sina kontak-

ter (Child & Starcher 2015). Enligt undersökning har även denna grupp tendenser till 

irritation, de ser problem med användandet av Facebook hos sina kollegor och ändrar 

inställning till kollegor på grund av vad de läser på Facebook, i likhet med Audience 

och Content.  
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Hybrid skiljer sig inte mycket i sina åsikter jämfört med Content, den största skillna-

den mellan grupperna är att Hybrid använder sig av både publik- och innehållbe-

gränsning. Undersökningen visar att de ligger inom några procent skillnad från Con-

tent i de flesta ställningstagandena. Det är svårt att dra slutsatser om denna grupps 

användande eftersom det endast är nio personer som använder Facebook på detta sätt. 

Med tanke på det låga antalet är det dock påtagligt att 22 % har gått till chefen på 

grund av något de sett på en kollegas Facebook och 44 % har tagit bort en kollega från 

Facebook. Det tyder på att denna grupp kräver hög professionalism av sina kollegor 

på Facebook. 22 % personer uppger att de ändrat inställning till det negativa mot en 

kollega på grund av vad den publicerat på Facebook, de uppger dock ingen negativ 

relationsförändring till kollegor. 

 

7.4.2 HUR PÅVERKAR HYBRID BOUNDARY MANAGEMENT KOLLEGORS RELATIONER 

På grund av avsaknad av data kan det inte utifrån denna undersökning avgöras hur 

denna typ av användare påverkar kollegors relationer. Dock finns en irritation i denna 

grupp, vilket tyder på att de kräver att deras kollegor beter sig passande på Facebook. 
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8 SLUTDISKUSSION  

I kapitlet sammanfattas undersökningens viktigaste resultat och svarar på studiens problem-
ställning, hur påverkar Facebook kollegors arbetsrelationer i tre utvalda organisationer? Ka-
pitlet börjar med en kort sammanfattning av hur de anställda använder Facebook, eftersom 
det leder fram till hur Facebook påverkar deras relationer.  

 

Undersökningens resultat visar att det är många anställda som använder Facebook, 

vilket förstärker vår tro om att fler studier som denna behövs för att skapa en förståelse 

om hur Facebook och andra sociala medier påverkar arbetsrelationer och arbetsmiljön. 

Det är inte bara många som använder Facebook, utan de gör det också ofta. Tre fjär-

dedelar av respondenterna som har Facebook använder det dagligen och endast 6 % 

använder Facebook mindre än en gång i veckan. Utifrån resultatet går det också att 

utläsa att respondenterna främst agerar som konsumenter på Facebook, snarare än 

som producenter. Det är fler som delar och gillar andras inlägg minst en gång i veckan, 

än vad det är som postar eget material. Av dem som har Facebook är det 80 % som är 

vänner med kollegor där. Nästan hälften av dem uppger att de gärna är vänner med 

alla som skickar dem vänförfrågningar. De är alltså öppna med sitt användande och 

upplever inte att de behöver begränsa sina val av vänner på Facebook, vilket förmod-

ligen betyder att de inte ser några problem med detta. De anställda uppvisar olika 

nivåer av medvetenhet i sitt Facebookanvändande. En tredjedel av respondenterna re-

flekterar inte över vem som kan läsa det de postar på Facebook. Det mest påtagliga 

resultatet angående medvetenhet är att många inte tror att andra kollegor pratar om 

vad de postar på Facebook, 73 %, samtidigt som nästa lika många faktiskt diskuterar 

sina kollegors Facebookuppdateringar, 72 %. Det är ett intressant resultat som tydligt 

indikerar att problem kopplade till anställdas användande av Facebook, kan uppstå 

på arbetsplatser. Utifrån undersökningens resultat kan vi konstatera att Facebook både 

påverkar anställdas relationer i positiv och negativ riktning.  

8.1 NEGATIV RELATIONSPÅVERKAN 

Den negativa påverkan Facebook kan ha på anställdas relationer är de risker till irri-

tation och konflikter som finns, vilket skapar problem för organisationen. Det är 

många som känner irritation gentemot sina kollegors användande och att de använder 

sin privata Facebook under arbetstid. Eftersom vi delade upp respondenterna i grup-

per, ser vi att olika typer av användare har olika grader av irritation gentemot sina 
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kollegor. De grupper som är bättre på att vara selektiva i vad de delar och med vem, 

är mer irriterade över deras kollegors Facebookanvändande. I studien har det fram-

kommit delade meningar om vilka ämnen som är passande respektive opassande att 

posta om på Facebook, vilket lätt kan skapa irritation och förändra de anställdas bild 

av varandra. Det är många av dem som har kollegor på Facebook som postar sådant 

som andra medarbetare anser är opassande. Det är inte säkert att just dessa kollegor 

har varandra som vänner, den som postar om politik behöver inte nödvändigtvis ha 

den som tycker det är olämpligt att posta om detta, som vän på Facebook. Dock ser vi 

att många säger att de har kollegor som publicerar saker som irriterar dem, vilket tyder 

på att de har kollegor som postar saker de ser som opassande. Om de som har kollegor 

på Facebook är mer selektiva i vad de delar, som exempelvis Content boundary ma-

nagement användare, kan det leda till att de postar mindre om opassande ämnen och 

det kan komma att minska irritationen. Att anställda är irriterade på sina kollegor kan 

påverka arbetsplatsens effektivitet till de negativa, vilket leder till extra kostnader för 

organisationen.  

 

I undersökningen tyckte nästintill alla som blivit borttagna som vän av en kollega på 

Facebook att de inte gör något, de bryr sig inte. Därför kan det vara bättre att ta bort 

kollegor som irriterar en från Facebook. Detta kan minska irritationen och göra att det 

går ut mindre över arbetet, eftersom de inte påminns om varför de är irriterad hela 

tiden. I en undersökning av Bevan, Pfyl och Barclay (2012) kom det fram att det kan 

ha en negativ inverkan på en person att bli borttagen som vän på Facebook. Dock beror 

det på hur nära vänner de är. Vi anser att kan en person inte tolerera den andres åsik-

ter, är de inte tillräckligt nära vänner för att det ska ha en negativ inverkan om en av 

dem väljer att ta bort den andra, detta stärker undersökningen. De olika graderna av 

irritation kan komma från att den anställda inte vet hur den ska agera för att ta sig ur 

situationer där kollegor irriterar dem. Var tionde person i undersökningen har någon 

gång gått till chefen på grund av något de sett på en kollegas Facebook. Detta tyder på 

att irritationen går ut över arbetet och leder till konflikter som i sin tur skapar kostna-

der för organisationen, eftersom de tar tid för chefen att lösa konflikterna. De anställda 

som går till chefen gör det förmodligen för att söka hjälp om hur de ska agera för att 

lösa problemet. På en organisation kan aldrig konflikter helt undvikas, vi anser dock 

att organisationerna kan minska konflikterna genom att öka medvetenheten hos de 

omedvetna användarna.  

8.2 POSITIV RELATIONSPÅVERKAN 

Det finns inte bara problem kopplade till anställdas Facebookanvändande, utan även 

bra möjligheter att dra nytta av Facebook. Många i undersökningen uppger att de fått 

en bättre inställning till en kollega efter att de blivit vänner på Facebook och att de 

även fått bättre relationer. Facebook kan fungera som en språngbräda för de anställda 
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att lära känna varandra snabbare och mer på djupet. När kollegor är vänner på Fa-

cebook får de ta del av varandras självavslöjande information på ett enklare sätt än 

möten i verkliga livet. Enligt Cahill och Sias (1998) krävs det att medarbetare pratar 

om privata ämnen för att kunna utveckla relationen vidare. För det är Facebook ett bra 

socialt medium, eftersom anställda där kan hitta potentiella samtalsämnen att föra dis-

kussioner om med varandra. Booth-Butterfield och Madlock undersökning (2012) vi-

sade att hur bra anställda är på att bevara sina relationer, har en positiv inverkan på 

hur nöjda de är med sitt jobb. Facebook är i grunden designat för att upprätthålla re-

lationer, vilket kan skapa bra möjligheter till bättre sammanhållning på arbetsplatsen. 

När anställda trivs med varandra påverkar det hela arbetsmiljön i en positiv riktning. 

Dock måste organisationen se närmare på hur de ska göra detta möjligt, de måste mi-

nimera irritationen som finns. Som nämnts ovan kan irritationen komma sig i osäker-

het i hur den anställda ska komma ur situationen. Med tydliga riktlinjer borde organi-

sationen kunna dra nytta av Facebook, de kan skapa bättre kommunikation bland de 

anställda och fungera för att stötta varandra.  

 

Ett första steg för organisationer kan vara att föreläsa och upplysa sina anställda om 

vilka tekniska förutsättningar Facebook och andra sociala medier har. I samband med 

det bör de även förklara varför det är viktigt att vara medveten om sitt användande 

på Facebook, och informera om hur omedvetna många faktiskt är. Det kan vara bra att 

ge exempel från en studie som denna, för att ge det mer verklighetsförankring. Exem-

pelvis kan de berätta om skillnaden mellan hur många som tror att kollegor diskuterar 

deras Facebook, och hur många som faktiskt uppger att de gör just detta. Nästa steg 

för organisationer, är enligt oss, att skaffa en sociala medie-policy, om de inte redan 

har det. Genom en policy kan de undvika många av de risker till irritation och konflikt 

som vi tagit upp tidigare i uppsatsen.   

8.3 SAMMANFATTNING AV SLUTDISKUSSION 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns möjligheter för organisationerna 

att använda Facebook för att utveckla djupare relationer, samtidigt som det även finns 

problem kopplade till anställdas Facebookanvändande. De anställda upplever bland 

annat en irritation gentemot hur deras kollegor beter sig på Facebook. Vi anser dock 

att problemen som framkommit går att minska genom kommunikation. Det gäller för 

organisationerna att inte ignorera de problem som uppenbarligen finns och informera 

sina anställda om hur de ska använda Facebook.  
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8.4 FRAMTIDA STUDIER 

De resultat som framkom i undersökningen och den tidigare presenterade forskningen 

på området, speglar hur Facebook påverkar arbetsrelationer i dagsläget, 2013-2016. 

Genom att presentera statistik på hur frekvent Facebook används och vad denna an-

vändning leder till, försöker vi ge en bild av hur situationen ser ut idag, dock är bilden 

begränsad och mer forskning behövs. Eftersom området kan ses som outforskat finns 

det olika infallsvinklar som kan studeras. Ett första förslag är att undersöka om andra 

sociala medier har samma påverkan på kollegors relationer som Facebook, eftersom 

de andra inte är lika populära. Det hade varit intressant med en studie som jämförde 

olika sociala mediers inverkan på anställdas relationer. För att vidareutveckla vår stu-

die kan framtida forskning undersöka om fler organisationer runt om i landet uppvi-

sar samma resultat som i denna studie. Finns det geografiska skillnader inom landet? 

Kan det vara så att anställda i storstäder använder sociala medier mer och att det där-

för får en större inverkan? I denna studie har vi endast fokuserat på om relationen 

mellan kollegor påverkas, och inte exakt hur detta går ut över arbetet. Det kan tänkas 

att vissa uppgifter blir mer lidande än andra på grund av irritation som sociala medier 

medför. För framtida studier hade det varit intressant att undersöka vilka arbetsupp-

gifter som blir lidande till följd av anställdas användande av sociala medier, och vilka 

arbetsuppgifter som utförs bättre av bra relationer på sociala medier. 
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BILAGA 1. ENKÄTFRÅGOR 
Frågorna som är understrukna har använts för att kategorisera respondenterna enligt 

teorin Online boundary management. 

 
Kön 

o Man      28,6 % 
o Kvinna    71,4 % 

 
Antal respondenter:     255 
 
Ålder 

o 29     11 % 
o 30-39     22,4 % 
o 40-49     29,8 % 
o 50-59     26,3 % 
o 60     10,6 % 

 
Antal respondenter:    255 

 
Vilken förvaltning tillhör du? (för Växjö Kommun) 

o Kommunledningsförvaltningen  20,3 % 
o Stadsbyggnadskontoret- Lantmäterimyndigheten 5,1 %  
o Miljö- och hälsokontoret   2,3 % 
o Förvaltningen arbete och välfärd  15,3 % 
o Omsorgsförvaltningen   35,6 % 
o Tekniska förvaltningen   3,4 % 
o Utbildningsförvaltningen   18,1 % 

Antal respondenter:    177 

Vilken förvaltning tillhör du? (för Region Kronoberg) 
o Hälso- och sjukvård   81,3 % 
o Regional utveckling   15,6 %  
o Trafik     3,1 % 

Antal respondenter:    32 

Vilken avdelning tillhör du? (för Smålandsposten) 
o Redaktionen    69,2 % 
o Annons    25,6% 
o Kundcenter    5,1 % 

Antal respondenter:    39 
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Har du Facebook? 
o Ja     79, 2 % 
o Nej     20,8 % 

Antal respondenter:    255 

Hur ofta använder du Facebook? 
o Dagligen    75,9 % 
o Några gånger i veckan   14,3 % 
o En gång i veckan     3,9 % 
o 1-3 gånger i månaden   3 % 
o Några gånger om året   1,5 % 
o Aldrig    1,5 % 

Antal respondenter:    203 

Hur ofta delar eller gillar du andras inlägg, bilder eller kommentarer? 
o Dagligen    33,2 % 
o Några gånger i veckan   34,7 % 
o En gång i veckan     11,6 % 
o 1-3 gånger i månaden   10,1 % 
o Några gånger om året   6 % 
o Aldrig    4,5 % 

Antal respondenter:    199 

Hur ofta publicerar du inlägg, kommentarer eller bilder? 
o Dagligen    6 % 
o Några gånger i veckan   17,1 % 
o En gång i veckan     13,1 % 
o 1-3 gånger i månaden   33,2 % 
o Några gånger om året   24,1 % 
o Aldrig    6,5 % 

Antal respondenter:    199 

Minst en gång i veckan postar jag något om…. 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Mina politiska åsikter   9,9 %  
o Mina religiösa åsikter   1,8 % 
o Mina barn    12,6 % 
o Mina vänner    15,3 % 
o Mina relationsproblem   0 % 
o Festande eller alkoholkonsumtion  0 % 
o Att jag delar eller gillar reklam  7,2 % 
o Saker som hänt på arbetsplatsen  2,7 % 
o Mina kollegor    1,8 % 
o Annat     48,6 % 

Antal respondenter:    111 
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Minst en gång i månaden postar jag något om…. 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Mina politiska åsikter   10,1 % 
o Mina religiösa åsikter   0,4 % 
o Mina barn    15,4 % 
o Mina vänner    17,2 % 
o Mina relationsproblem   0 % 
o Festande eller alkoholkonsumtion  2,2 % 
o Att jag delar eller gillar reklam  4,4 % 
o Saker som hänt på arbetsplatsen  7 % 
o Mina kollegor    1,8 % 
o Annat     41,4 % 

Antal respondenter:    227 

Minst en gång om året postar jag något om…. 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Mina politiska åsikter   8,1 % 
o Mina religiösa åsikter   1,5 % 
o Mina barn    15,9 % 
o Mina vänner    18,4 % 
o Mina relationsproblem   0,5 % 
o Festande eller alkoholkonsumtion  4,5 % 
o Att jag delar eller gillar reklam  7,8 % 
o Saker som hänt på arbetsplatsen  6,8 % 
o Mina kollegor    5,3 % 
o Annat    31,1 % 

Antal respondenter:    396 

Jag tycker inte det är passade när mina kollegor postar något om… 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Sina politiska åsikter   9,3 % 
o Sina religiösa åsikter   8,7 % 
o Sina barn    2,5 % 
o Sina positiva relationer till vänner och familj 0,5 % 
o Sina relationsproblem   15,5 % 
o Sitt festande eller alkoholkonsumtion  12,3 % 
o Att de delar eller gillar reklam  6 % 
o Saker hänt på arbetsplatsen   16,6 % 
o Andra kollegor    15,8 % 
o Om mig    10,6 % 
o Annat    2,2 % 

Antal respondenter:    601 
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Är du vän med någon/ några kollegor på Facebook? 
o Ja     80,2 % 
o Nej     19,8 % 

Antal respondenter:    202 

 
Hur många kollegor är du vän med på ett ungefär? 

o 4     21,1 % 
o 5-10     35,4 % 
o 11-20     28 % 
o 21     15,5 % 

Antal respondenter:    161 

Vilka kollegor är du vän med? 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Alla som skickar vänförfrågningar till mig  32,5 % 
o De jag skickar vänförfrågningar till  19,3 % 
o De jag arbetar närmst med   24,9 % 
o  De jag umgås privat med   14,7 % 
o Annat    8,6 % 

Antal respondenter:    197 

Varför är du inte vän med kollegor på Facebook? 
o Jag har valt att inte vara det   67,6 % 
o Jag har skickat vänförfrågningar men de   2,7 % 

har inte blivit besvarade     
o Jag har varit vän med kollegor tidigare  5,4 % 
o Annat    24,3 % 

Antal respondenter:    37 

Har du någonsin tackat nej till en vänförfrågan från en kollega? 
o Ja, jag kände att vi inte är tillräckligt nära   14,8 % 

arbetskamrater för att vara vänner på Facebook 
o Ja, jag ville inte dela mitt privatliv med den 17 % 

personen 
o Ja, eftersom jag inte tycker om personen  1,7 % 
o Ja, jag accepterar aldrig vänförfrågningar från  7,4 % 

kollegor  
o Nej, jag har velat men inte vågat  9,1 % 
o Nej, jag är gärna vän med alla som skickar  44,9 % 

vänförfrågningar till mig 
o Jag har aldrig fått en vänförfrågan från en kollega 5,1 % 

Antal respondenter:    176 
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Har du tagit bort någon kollega som vän på Facebook? 
o Ja     19,5 % 
o Nej     76,7 5 
o Nej, men jag vill eller har velat göra det  3,8 % 

Antal respondenter:    159 

 
Vad är anledningen till att du tagit bort en eller flera kollegor på Facebook? 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Vi står inte varandra nära   30 % 
o Vi arbetar inte längre tillsammans  24 % 
o Skilda åsikter    6 % 
o Jag tycker inte om vad personen publicerade 24 % 
o Personen pratar med andra om vad jag skriver  0 % 

på Facebook 
o Vi blev ovänner    2 % 
o Jag vill inte ha kollegor på Facebook  8 % 
o Inget av ovanstående, utan… (öppen ruta) 6 % 

Antal respondenter:    50 

När du tog bort din kollega på Facebook förklarade du varför för den? 
o Ja     2,8 % 
o Nej     97,2 % 

Antal respondenter:    36 

Har någon kollega tagit bort dig som vän från Facebook? 
o Ja och den personen förklarade för mig varför  3,2 % 

jag blev borttagen  
o Ja, men jag vet inte varför   12,9 % 
o Nej     83,9 % 

Antal respondenter:    155 

Hur reagerade du när din kollega tog bort dig som vän? 
o Jag kände inte något speciellt   88 % 
o Jag blev arg    4 % 
o Jag blev sårad    4 % 
o Vi pratade om det och jag förstod  4 % 

Antal respondenter:    25 

Har du läst något på Facebook som har bidragit till att du ändrat inställning till en 
kollega? 

o Ja, till det positiva   5,7 % 
o Ja, till det negativa   15,7 % 
o Ja, både till det positiva och negativa  27 % 
o Nej     51,6 % 

Antal respondenter:    159 
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Har du fått en annan relationer till en eller flera kollegor sedan ni blev vänner på 

Facebook? 

o Ja, bättre relationer   18,9 % 
o Ja, sämre relationer   1,9 % 
o Ja, både bättre och sämre relationer  8,2 % 
o Oförändrat    71,1 % 

Antal respondenter:    159 

Tror du dina kollegor diskuterar vad du skriver på Facebook? 
o Ja     27,4 % 
o Nej     72,6 % 

Antal respondenter:    157  

Diskuterar du vad dina kolleger lägger upp på Facebook? 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o Med mina privata vänner   13,4 % 
o Med min familj    15,6 % 
o Med andra kollegor   21,6 % 
o Med personen som gjort inlägget  21,6 %  
o Nej, inte alls    27,7 % 

Antal respondenter:    231 

Har en kollega någon gång ifrågasatt vad du har publicerat på Facebook? 
o Ja     5,1 % 
o Nej     94,9 % 

Antal respondenter:    158 

Har någon kollega någon gång postat något olämpligt om dig på Facebook? 
o Nej     95,6 % 
o Ja (om du vill får du gärna beskriva   4,4 % 

vad den postade) (öppenruta) 

Antal respondenter:    159 

Anser du att det finns eller funnits problem vad gäller sina kollegors användande 
av Facebook? 

o Ja     24 % 
o Nej     46,5 % 
o Jag vet inte    29,5 % 

Antal respondenter:    200 

Känner du dig osäker på hur du ska använda Facebook när du har kollegor som 
vän där? 

o Ja     3,2 % 
o Nej     96,8 % 

Antal respondenter:    158  
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Har du någon gång gått till chefen på grund av vad du sett på en kollegas  
Facebook? 

o Ja     10,7 % 
o Nej     89,3 % 

Antal respondenter:    159 

Har du någon gång tagit bort gamla bilder eller inlägg? 
o Ja, innan jag blev vän med en kollega  2,5 % 
o Ja, jag gör det med jämna mellanrum  12,5 % 
o Ja, det har hänt    28,7 % 
o Nej, jag har inte tänkt på det   13,1 % 
o Nej, jag står för vad jag postar   20 % 
o Nej     23 % 

Antal respondenter:    160 

Begränsar du vad du lägger upp på Facebook med tanke på att dina kollegor kan 
se det? 

o Ja     50,3 % 
o Nej     49,7 % 

Antal respondenter:    159 

Är du medveten om att du i nyhetsflödet kan välja vilka grupper av vänner du vill 
dela inlägg med? 

o Ja, men jag har aldrig använt det  45,5 % 
o Ja, jag har testat det   14 % 
o Jag, jag använder det   30 % 
o Nej      10,5 % 

Antal respondenter:    200 

Jag har ställt in min Facebook så att alla bilder som jag taggas i måste godkännas 
av mig 

o Instämmer    36 % 
o Instämmer delvis    12 % 
o Instämmer inte    52 % 

Antal respondenter:    200 

Jag reflekterar över vem av mina vänner som läser mina statusuppdateringar på 
Facebook 

o Instämmer    33,5 % 
o Instämmer delvis    31,5 % 
o Instämmer inte    35 % 

Antal respondenter:    200 
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Jag blir upprörd av vad andra publicerar på Facebook 
o Instämmer    8 %  
o Instämmer delvis    63,3 % 
o Instämmer inte    28,6 % 

Antal respondenter:    199 

Jag rensar bland mina vänner på Facebook (inte enbart bland kollegor) 
o Instämmer    28,1 % 
o Instämmer delvis    35,2 % 
o Instämmer inte    36,7 % 

Antal respondenter:    199 

Jag känner att jag ibland delar med mig av för mycket på Facebook 
o Instämmer    2 % 
o Instämmer delvis    8,5 % 
o Instämmer inte    89,5 % 

Antal respondenter:    200 

Mina inlägg på Facebook är opersonliga 
o Instämmer    12,2 % 
o Instämmer delvis    53,3 % 
o Instämmer inte    34,5 % 

Antal respondenter:    197 

På Facebook skiljer jag på kollegor och privata vänner 
o Instämmer    12,7 % 
o Instämmer delvis    25,3 % 
o Instämmer inte    62 % 

Antal respondenter:    158 

Jag känner att vissa kollegor enbart blir vän med mig på Facebook för att se vad 
jag skriver om mitt privatliv 

o Instämmer    5 % 
o Instämmer delvis    18,2 % 
o Instämmer inte    76,7 % 

Antal respondenter:    159 

Jag är aktiv i saker på Facebook som jag inte vill att mina kollegor ska se 
o Instämmer    5,1 % 
o Instämmer delvis    8,1 % 
o Instämmer inte    86,8 % 

Antal respondenter:    197 
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Jag har kollegor som postar saker på Facebook som irriterar mig 
o Instämmer    10,8 % 
o Instämmer delvis    22,2 % 
o Instämmer inte    67,1 % 

Antal respondenter:    158 

Jag använder Facebook för att uttrycka min professionella image 
o Instämmer    5,1 % 
o Instämmer delvis    20,4 % 
o Instämmer inte    74,5 % 

Antal respondenter:    157 

Jag använder Facebook för att utvidga mitt professionella nätverk 
o Instämmer    8,9 % 
o Instämmer delvis    27,8 % 
o Instämmer inte    63,3 % 

Antal respondenter:    158 

På arbetsplatsen använder vi ibland Facebook för att kommunicera arbetsuppgif-
ter och därför måste jag vara vän med kollegor 

o Ja     11,5 % 
o Nej     88,5 % 

Antal respondenter:    157 

Finns det kollegor som använder sin privata Facebook under arbetstid? 
o Ja, och det är okej för mig   55,2 % 
o Ja, och det irriterar mig   19,1 % 
o Nej     25,7 % 

Antal respondenter:    241 

Vad är anledningen till att du inte använder Facebook? 
o Jag har inget intresse för det   41,8 % 
o Jag känner att jag inte har tillräckligt   1,8 % 

med kunskap för att använda det 
o Jag tycker det är för tidskrävande  12,7 % 
o Jag vill inte dela mitt privatliv med andra  21,8 % 
o Jag tycker inte om Facebook   12,7 % 
o Annat     9,1 % 

Antal respondenter:    55 

Känner du något påtryck från kollegor att använda Facebook? 
o Ja     16,4 % 
o Nej     83,6 % 

Antal respondenter:    55 
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Känner du ibland att du går miste om saker på arbetsplatsen på grund av att du 
inte använder Facebook? 

o Ja     18,2 % 
o Nej     81,8 % 

Antal respondenter:    55 

Har du kontakt med någon kollega på något annat socialt medium? 
Du kan bocka i fler än ett alternativ 

o LinkedIn    6,9 % 
o Twitter    3,4 % 
o Instagram    6,9 % 
o Snapchat    1,7 % 
o Line     0 % 
o Google+    1,7 % 
o Annat    19 % 
o Inget     60,3 % 

Antal respondenter:    58 

Har din arbetsplats någon policy för sociala medier? 
o Ja     56,9 % 
o Nej     9,1 % 
o Jag vet inte    34 % 

Antal respondenter:    253 
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BILAGA 2. FÖLJEBREV 
I samband med enkäten skickades ett följebrev ut till de undersökta organisation-

erna. Följebreven modifierades för att passa organisationen och sättet som enkäten 

distribuerades på. 

FÖLJEBREV REGION KRONOBERG 

Hej 

 

Vi som står bakom denna enkät är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi lä-

ser på Informatörsprogrammet och denna enkät är en del av vår kandidatuppsats. 

Undersökningen handlar om hur Facebook påverkar anställdas relationer till 

varandra, och hur ni som anställda reflekterar över användandet, oavsett om ni har 

Facebook eller inte. Förutom er organisation, kommer även Växjö Kommun och Små-

landsposten att delta.   

 

När du besvarar frågorna, ber vi dig att utgå från din nuvarande arbetsplats och dina 

nuvarande kollegor. Enkäten tar max 10 minuter och ni som svarar kommer vara 

anonyma. Sista svarsdag är den 4 maj.  

 

Enkäten finns på följande länk: 

https://surveyplanet.com/5719ebcf1ddcdb6e63df7264 

 

Tack på förhand för att du tar dig tid att bidra till vår uppsats! 

Med vänliga hälsningar  

Beatrice och Zanna 

 

Har ni frågor angående enkäten kan ni nå oss på 

Mejl: bi222at@student.lnu.se 

Telefon: 0708865778 

 

FÖLJEBREV VÄXJÖ KOMMUN 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser på Informatörsprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och undrar om du har möjlighet att 

svarar på en enkät? Undersökningen handlar om hur Facebook påverkar anställdas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurveyplanet.com%2F5719ebcf1ddcdb6e63df7264&h=aAQF0h4iU
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relationer till varandra, och hur ni som anställda reflekterar över användandet, oav-

sett om ni har Facebook eller inte. Förutom er organisation, kommer även Region 

Kronoberg och Smålandsposten att delta. 

 

När ni besvarar frågorna, ber vi er att utgå från er nuvarande arbetsplats och era nu-

varande kollegor. Enkäten tar max 10 minuter och ni som svarar kommer vara ano-

nyma. Sista svarsdag är den 4 maj. 

 

Enkäten finns på följande länk: 

https://surveyplanet.com/57149d0ab5a158961d406d29 

 

Tack på förhand för att du tar er tid att bidra till vår uppsats! 

Med vänliga hälsningar 

Beatrice och Zanna 

 

Har ni frågor angående enkäten kan ni nå oss på 

Mejl: bi222at@student.lnu.se 

Telefon: 0708865778 

 

FÖLJEBREV SMÅLANDSPOSTEN 

Hej 

Vi är två studenter som läser Informatörsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och undrar om du har möjlighet att svarar på 

en enkät? Er ledning har godkänt att vi skickar denna förfrågan till dig. Vi hoppas att 

så många som möjligt svarar på frågorna eftersom ett högre deltagande ökar vår 

undersöknings tillförlitlighet.  

 

Undersökningen handlar om hur Facebook påverkar anställdas relationer till 

varandra, och hur ni som anställda reflekterar över användandet, oavsett om ni har 

Facebook eller inte. Förutom er organisation, kommer även Växjö Kommun och Reg-

ion Kronoberg att delta.   

 

När du besvarar frågorna, ber vi dig att utgå från din nuvarande arbetsplats och dina 

nuvarande kollegor. Enkäten tar max 10 minuter och ni som svarar kommer vara 

anonyma. Sista svarsdag är den 4 maj.  

 

Enkäten finns på följande länk: 

https://surveyplanet.com/5719ebfd340263736337c93a 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurveyplanet.com%2F5719ebfd340263736337c93a&h=aAQF0h4iU
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Tack på förhand för att du tar dig tid att bidra till vår uppsats! 

Med vänliga hälsningar  

Beatrice och Zanna 

 

Har du frågor angående enkäten kan du nå oss på 

Mejl: zn222ah@student.lnu.se 

Telefon: 0708865778 

 

mailto:zn222ah@student.lnu.se

