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Sammanfattning 

Arbetstagare som uttrycker sig om sin arbetssituation via forum som sociala medier har blivit 

allt vanligare. Denna undersökning försöker svara på varför arbetstagare väljer att uttrycka sig 

om sin arbetssituation via detta forum och vilka konsekvenser detta kan få. Först har 

intervjuer med arbetstagare som uttryckt sig via sociala medier om sin arbetssituation 

genomförts. Därefter har vinjetter utformats utifrån resultatet från intervjuerna samt ett 

uppmärksammat fall i tidningen om just en sådan här händelse. Vinjetterna har sedan 

presenterats för en VD, en konsultchef med personalansvar och en fackombudsman för att 

kunna ta del av deras reaktioner på situationerna. Resultatet från undersökningen visar på 

flera bidragande faktorer till varför arbetstagare väljer sociala medier som forum för sitt 

uttryck om sin arbetssituation. Sociala medier som en ventil, relation med sin närmsta chef 

och paralleller till whistleblowing har gjorts. Konsekvenserna har varit varierande från 

uppsägning till inga konsekvenser alls. Resultatet visar också på konsekvenser som ärligare 

arbetstagare, tappat förtroende mellan chef och arbetstagare samt svårigheter att bedöma 

situationer.  

Nyckelord: sociala medier, whistleblowing, breaking chain of command, human resources. 

  



 

 
 

Förord 

Det här är resultatet av tio veckors intensivt arbete. Det har varit en otroligt lärorik tid både 

kunskapsmässigt inom det område jag valt att skriva men även om mig själv som person. Jag 

började de första veckorna full av frustration och avslutade de sista veckorna med en otrolig 

motivation att skapa ett arbete som jag skulle kunna känna mig nöjd med.  

Först vill jag tacka de personer som tagit sig tid och visat sitt intresse för att ställa upp på de 

intervjuer som ligger till grund för undersökningen. 

Jag vill också skänka ett stort tack till mina handledare Michael Johansson och Martin 

Wetterstrand som har gett mig råd och vägledning i denna undersökning. 

Slutligen vill jag skänka ett riktigt stort tack till mina vänner och min familj som stått ut med 

en väldigt osocial och frustrerad version av mig under dessa veckor.  

Ett stort tack! 

 

 

 

 

Alexandra Ivstam 

Kristianstad 2011-03-21 
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1. Inledning 

Här kommer jag att presentera val av ämne inför min undersökning. Jag kommer också att gå igenom syfte samt 

den problemställningen som ligger till grund för detta arbete. Därefter presenteras också motivationen bakom 

arbetet. Här presenteras också ett bakgrundsavsnitt som förklarar de forum inom sociala medier som 

förekommit i denna undersökning samt en kort presentation om vad lagen säger. Slutligen redovisas den 

fortsatta dispositionen av arbetet.  

Det är inte alltid längre så att de känslor och tankar människor har om sitt arbete stannar 

hemma vid middagsbordet när de får frågan ”Älskling, hur hade du det på jobbet idag?”. 

Istället för att ventilera sina tankar och känslor vid middagsbordet med sin familj går fler och 

fler personer ett steg längre och ventilerar sig genom att skriva av sig i en blogg eller göra en 

statusuppdatering på Facebook. Det som ventileras vid middagsbordet stannar oftast där. Det 

som ventileras genom de sociala medierna kan nå tiotals, hundratals, tusentals och miljontals 

människor. Det är en stor skillnad och det är också där en eventuell skada kan ske för de som 

är inblandade i situationen.  

I denna undersökning vill jag därför veta varför människor väljer att uttrycka sig, om sin 

arbetssituation, via sociala medier. Intresset för detta ämne väcktes då vänner till mig på 

Facebook uttryckte sig via detta forum angående sin arbetssituation. Jag började fundera på 

hur jag, i min framtida yrkesroll som personalvetare, skulle reagera i en sådan situation. 

Jag själv är tillgänglig för interaktion med min familj och mina vänner varje minut av min 

vakna tid och jag vet att jag inte är ensam om att vara det. I en undersökning gjord av Eurostat 

(2010) använder 89 % av Sveriges ungdomar, 16-24 år, internet för att chatta, blogga och 

socialt nätverkande. Samma siffra för åldersgruppen 25-54 år är 53 % (Eurostat, 2010). De 

sociala medierna har blivit just ett sätt att umgås och att vara social med sina nära och kära. 

Där delas tankar, känslor och erfarenheter med varandra och gör det möjligt för alla att 

kommentera det man tänker, känner eller erfar. 

I denna kvalitativa undersökning kommer just dessa tankar, känslor och erfarenheter som 

delas i de sociala medierna att undersökas. De sociala medierna innebär både möjligheter, 

risker och utmaningar för företag (Carlsson, 2010). Detta är en utforskande studie som 

försöker visa på den problematik som finns när arbetstagare väljer att dela med sig av sina 

känslor och tankar till en publik som kan bestå av flera miljoner människor. Sociala medier 

har öppnats upp som en ny kanal för arbetstagare att uttrycka sitt missnöje genom. 

Arbetstagare som uttryckt sitt missnöje har funnits alltid men möjligheten att sprida det till 

hela världen genom en knapptryckning är något som dykt upp de senaste åren.  

Det finns exempel på personer som har blivit av med sina arbeten på grund av att de har delat 

med sig av sina känslor om sin arbetssituation via sociala medier (se exempelvis Expressen 

GT 2011-01-03). Negativa tankar och känslor som arbetstagare har haft inom sig har de 

ventilerat genom att skriva just det de tycker och känner i de sociala medierna. Denna 

ventilering har sedan nått arbetsgivaren på något sätt och lett till olika konsekvenser för 

arbetstagaren. 
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Jag kommer att undersöka de konsekvenser som finns vid sådana situationer utifrån olika 

perspektiv. Först kommer jag att intervjua personer som uttryckt sig negativt om sin 

arbetsplats via sociala medier. Därefter kommer jag att bearbeta deras berättelser till korta 

vinjetter som andra personer kommer få ta del av. Dessa personer består av en VD, en 

konsultchef på ett bemanningsföretag med personalansvar och en facklig yrkesman. De 

kommer att analysera vinjetterna för att försöka se vilka eventuella svårigheter och 

möjligheter som finns, utifrån deras perspektiv, i de olika situationerna som presenteras i 

vinjetterna.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är, genom att svara på min problemställning, att söka 

förståelse om varför arbetstagare väljer att uttrycka sig om sitt arbete och sin arbetssituation 

via forum som sociala medier. Jag vill också undersöka vilka möjliga konsekvenser denna 

användning av sociala medier kopplat till arbetet som finns. Dessa exempel hoppas jag kunna 

leda till ökad erfarenhet och lärdom om användning av sociala medier i arbetslivet. Den 

frågeställning som jag kommer att försöka besvara är: 

Varför uttrycker sig arbetstagare om sin arbetssituation genom forum som sociala medier och 

vilka konsekvenser kan detta få? 

I denna undersökning handlar det om tre fall där missnöje om sin arbetssituation uttryckts. 

Anledningen till att jag inte har begränsat frågeställningen till uttryckande av missnöje om sin 

arbetssituation är det fjärde fallet där missnöje inte uttryckts via de sociala medierna. I det 

fjärde fallet har ett övertramp på ett avtal tagit sin form via de sociala medierna. 

1.2 Relevans och betydelse för personal- och arbetslivsområdet 
Jag anser att sociala medier och dess användning har stor relevans för personal- och 

arbetslivsområdet. Tre av fyra företag använder sig av sociala medier för olika funktioner i 

sina företag. Dessa funktioner kan vara IT, marknadsföring och försäljning och human 

resources (McAffe, 2010). Använder inte företag sig av det i sitt arbete är ändå möjligheten 

stor att företagets anställda använder sig av sociala medier i sitt vardagliga liv. De sociala 

medierna är därför något som de flesta företag och organisationer kommer i kontakt med och 

måste hantera. 

Manpower beskriver i en undersökning att endast 7 % av de svenska företagen har en formell 

policy för användning av sociala medier (Manpower, 2010). De personer jag har intervjuat 

säger att de inte vet vad som var, och är, acceptabelt och oacceptabelt att skriva om sin 

arbetssituation i de sociala medierna. Jag önskar att denna undersökning kan belysa de risker 

som finns vid användning av sociala medier och eventuellt ligga till grund för att fler företag 

börjar diskutera den problematik som kan uppstå i samband med användningen av sociala 

medier. På detta sätt kan företagen reagera proaktivt istället för reaktivt vid en eventuell 

framtida situation. Jag hoppas också att de exempel som jag kommer att presentera ska vara 

till nytta vid diskussioner angående sociala medier i organisationer. Det är exempel som visar 

på möjliga situationer som arbetstagare och arbetsgivare kan komma att stöta på.  
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Definition av sociala medier 

Det finns flera olika definitioner av sociala medier. Jag har valt att definiera sociala medier 

som digitala mötesplatser som består av användargenererat innehåll som handlar om 

kommunikation, konversationer och relationer emellan människor (Carlsson, 2010). Det finns 

flera olika exempel på vad som kallas sociala medier. Några exempel på detta är Facebook, 

Twitter, MySpace, YouTube, LinkedIn och olika bloggar. I denna undersökning kommer 

endast två av dessa exempel figurera och det är Facebook samt bloggar.  

1.3.1.1 Facebook 

Facebook beskrivs som ett socialt verktyg som hjälper människor att hålla kontakten med sin 

familj, sina vänner och medarbetare. Med sina 500 miljoner användare är Facebook en av 

världens största nätverkssidor (Facebook, 2011).  

Varje användare skapar sig ett konto och kan därmed presentera sig själv med en profilsida. 

Denna profilsida kan innehålla en bild, information om sig själv, sin familj, ålder, yrke och 

utbildning. Det går att bestämma hur offentlig denna sida ska vara genom olika 

sekretessinställningar. Den kan vara öppen endast för dig själv och utvalda vänner eller helt 

öppen för alla som använder Facebook. 

Något som används ofta är statusuppdatering och är några få rader som beskriver vad som 

händer just nu, vad personen tänker på eller vill berätta för alla vänner. Denna 

statusuppdatering publiceras på första sidan som visas när en annan person loggar in. Denna 

information når alla vänner även om de inte besöker personens profilsida. Det är just denna 

statusuppdatering som använts av samtliga arbetstagare jag intervjuat i denna undersökning.  

1.3.1.2 Bloggar 

En blogg kan beskrivas som en loggbok eller en dagbok på internet. Bloggens inlägg 

publiceras oftast regelbundet och ger läsarna möjlighet att kommentera innehållet (Carlsson, 

2010). Det finns olika säkerhetsinställningar där det går att välja för vilka bloggen ska 

publiceras. Den kan publiceras endast för dig själv, dina inbjudna vänner eller helt öppet för 

alla på internet.  

1.3.2 Vad säger lagen? 

I de situationer som kommer att presenteras i denna undersökning kommer inlägg om sin 

arbetssituation i de sociala medierna att få konsekvenser. Syftet med denna undersökning är 

inte att göra någon omfattande juridisk undersökning av vad som är tillåtet att uttrycka sig om 

sin arbetssituation och inte. Jag vill dock göra en kort presentation här av de lagar som finns, 

och står mot varandra, när det gäller vad som får uttryckas och inte om sin arbetsplats. 

I Sverige har vi yttrandefrihet. Denna yttrandefrihet regleras i Regeringsformen (2:1) och 

uttrycker följande: 

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor 
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Det finns också en dom från Arbetsdomstolen (1982:110) som beskriver den kritikrätt som 

finns för anställda och fackliga organisationer: 

Arbetstagaren- och den fackliga organisationen- har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta 

arbetsgivarens handlande. Detta följer redan av den medborgliga yttrandefriheten, en av 

grundprinciperna för vårt samhällssystem. 

 

Rätten att kritisera är emellertid också en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott 

arbetsresultat. En vidsträckt kritikrätt är vidare nödvändig för en effektiv facklig verksamhet 

Mot yttrandefriheten och den praxis som beskrivs från Arbetsdomstolen står den lojalitetsplikt 

som upprättas vid en anställning (Tjänstemännens Centralorganisation, 1999). I denna 

lojalitetsplikt ingår en tystnadsplikt där arbetstagaren inte får sprida information med uppsåt 

att skada arbetsgivaren. Offentlighetsanställda har större kritikrätt enligt legalitetsprincipen 

där dessa endast begränsas av sekretesslagen och regler som har lagstöd (Tjänstemännens 

centralorganisation, 1999). Det finns därför en skillnad mellan kritikrätten hos privatanställda 

och offentlighetsanställda. 

För de privatanställda gäller lojalitetsprincipen och vid de fall denna prövas görs en 

helhetsbedömning. Vid denna helhetsbedömning väger arbetstagarens ställning in, ifall 

kritiken är befogad, vilken skada har arbetsgivaren tillfogats och hur allvarliga de 

missförhållanden är som arbetstagaren kritiserar (Tjänstemännens Centralorganisation, 1999). 

Då skada tillfogats arbetsgivaren genom illojalt beteende kan arbetstagaren få avsluta sin 

anställning genom uppsägningen eller avskedning (Bylund, Elmér, Viklund & Öhman, 1999). 

Det är just denna lojalitetsplikt som prövas vid situationer där arbetstagare uttrycker sitt 

missnöje genom sociala medier.  

1.4 Disposition 
I nästföljande kapitel kommer den litteratur och teori som ligger till grund för denna 

undersökning presenteras. Därefter redovisas den metod jag valt att använda mig av. 

Metodkapitlet följs av en metoddiskussion där jag argumenterar för de val jag gjort. Empirin 

och resultatet redovisas i resultatkapitlet. Därefter kommer min tolkning av resultatet 

presenteras i en analys. Resultatet och analysen kommer sedan att diskuteras i diskussionen 

tillsammans med den litteratur som presenterats i början av arbetet.  

2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenterar jag den litteratur som kan kopplas till min undersökning. Först kommer ett avsnitt 

som handlar om de sociala medierna. Därefter kommer två fenomen, whistleblowing och breaking the chain of 

command, att beskrivas som är relevanta i denna undersökning.  

2.1 Sociala medier 
Som det nämndes inledningsvis så används sociala medier dagligen utav en stor del av 

Sveriges befolkning. Qualman (2009) beskriver sociala medier som en revolution som drivs 

av folket och som rör varenda aspekt av människors privat- och arbetsliv. Denna revolution 

måste därmed också ha en påverkan på de sociala mediernas roll i arbetslivet.  
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2.1.1 Sociala medier i arbetslivet 

De sociala medierna används mestadels inom arbetslivet till marknadsföring av verksamheten, 

rekrytering av medarbetare, kundrelationer och annonsering (McAffe, 2010). Inom dessa 

områden finns det stora möjligheter för arbetslivet att använda sig av sociala medier. Det finns 

också möjligheter för organisationer att använda sig av sociala medier för att öka den interna 

sammanhållningen, låta nyckelpersoner synliggöras och bli mer närvarande för alla anställda 

genom exempelvis en blogg för dessa nyckelpersoner (Carlsson, 2010). 

Carlsson (2010) menar att varje företag själv väljer hur stort engagemanget i de sociala 

medierna ska vara. Oberoende av företagets egna engagemang så måste företaget vara beredd 

på att konversationer om företaget i de sociala medierna kommer att äga rum. Det går inte att 

förhindra att åsikter och positiv och negativ kritik av företaget sprids via de sociala medierna. 

De sociala medierna öppnar upp för hela världen att byta och ta del av varandras åsikter. Även 

Qualman (2009) menar att frågan inte handlar om ifall ett företag använder sig av sociala 

medier eller inte utan hur väl de använder sig av det.  

Flera företag har börjat utforma olika policies för sina anställda som sätter upp riktlinjer för 

användning av sociala medier kopplat till företagsnamn och företagsinformation. Dessa 

policies kan gälla både användning av sociala medier i privatlivet som arbetslivet. Policies 

utvecklas så att företaget ska undvika situationer där företaget skadas eller att arbetstagare 

exempelvis måste avsluta sin anställning (Carlsson, 2010). Betydelsen av policies diskuteras i 

både McAffe (2010) och Manpower (2010). I McAffe (2010) nämner flera ledare att de litar 

på sin personals användning av sociala medier samtidigt som Manpower (2010) efterfrågar 

fler policies för att undvika eventuella konflikter som rör användning av sociala medier.  

2.2 Publiken 
 

”Förut hade man varit tvungen att stå med örat mot dörren till fikarummet eller tjuvlyssna 

bakom en buske. Idag sker många kompiskonversationer helt öppet och de är lätta att följa…” 

(Carlsson 2010, s 50) 

 

Samtidigt som många reagerar på den information som myndigheter har rätt till att ta reda på 

om en person, exempelvis diskussion om FRA här i Sverige, så väljer många att frivilligt 

publicera väldigt mycket information om sig själva på en sida som till exempel Facebook 

(Tufekci, 2008). Alla människor har en gräns för hur mycket som är okej att lämna ut om sig 

själv och inte men samtidigt finns där en önskan om att förstå vad andra människor gör. Det 

finns en kamp inom människan mellan att skydda det som personen vill hålla privat och att bli 

accepterad av andra människor. Detta kan ses som en förklaring på varför människor delar 

med sig av information om sig själv i de sociala medierna (Qualman, 2009). Kampen och 

önskan om förståelse för andra människor har tillsammans med viljan att synas har flyttats 

från den verkliga omgivningen till den digitala världen (Tufekci, 2008).  

I den verkliga omgivningen kan valet av vad som hålls för sig själv och vad som väljs att dela 

med sig av till andra (publiken) bero på konkreta begränsningar så som väggar, dörrar och lås. 

Begränsningarna kan också bestå av de signaler publiken sänder ut som till exempel 
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kroppsspråk, ord eller ögonkontakt (Tufekci, 2008). Dessa begränsningar gör det möjligt att 

se vilken publik som informationen når. I den digitala världen försvinner de flesta av dessa 

begränsningar och det är svårt att veta vilken publik som kommer att ta del av den 

information som publiceras (Tufekci, 2008). Därför kan det också vara svårt för personer, 

arbetstagarna i detta fall, att veta vilka de inlägg de gör når ut till. 

I den verkliga omgivningen lagras bara samtal, såvida det inte spelas in, i minnet. I den 

digitala världen lagras den information som sprids och kan användas igen (Tufekci, 2008). 

Detta visar på skillnaden mellan att diskutera sina problem och sitt missnöje om en 

arbetssituation runt middagsbordet och i sociala medier.  

2.3 Whistleblowing 
Whistleblowers är personer som är anställda, eller har varit anställda, vid en organisation och 

som väljer att rapportera om illegala, omoraliska och illegitima aktiviteter vid en organisation. 

Det kan till exempel vara en anställd som går ut i pressen och berättar om en skadlig 

arbetsmiljö som de ansvariga i organisationen inte gör något åt (Dworkin, Miceli & Near, 

2009). Konsekvenserna för arbetstagare kan bli uppsägning eller avsked beroende på faktorer 

som nämnts i ett föregående stycke Vad säger lagen?. För organisationen kan de negativa 

konsekvenserna bli skadat ett rykte, dålig publicitet och stora kostnader vid eventuella 

rättsprocesser (Baucus & Dworkin, 1998). 

När en arbetstagare upptäcker dessa missgärningar kan den välja att uppmärksamma dem 

genom att ”blåsa i pipan” eller att låta bli. Då den väljer att blåsa i pipan måste den också göra 

avgöra för vilken den ska blåsa. Det finns både intern och extern whistleblowing. Vid intern 

whistleblowing väljer arbetstagaren att blåsa i pipan inom organisationen och vid extern 

whistleblowing blåser arbetstagaren i pipan för allmänheten (Baucus & Dworkin, 1998).  

Anställningstiden har betydelse för om arbetstagaren väljer att uttrycka sig intern eller externt. 

Ju kortare anställningstid desto större risk är det att arbetstagaren väljer att uttrycka sig genom 

externa kanaler. Detta beror på att arbetstagaren inte är lika bekant med vilka interna kanaler 

som fungerar effektivt i organisationen. Nyanställda identifierar sig inte heller lika mycket 

med de mål och den kultur som finns i organisationen. (Baucus & Dworkin, 1998). 

Arbetstagare med längre anställningstid känner oftast en större lojalitet till organisationen och 

väljer därför oftare att använda sig av interna kanaler för att rapportera missgärningar. Interna 

kanaler används också oftare av arbetstagare som har högre utbildning och kompetens 

(Baucus & Dworkin, 1998).  

Andra faktorer som avgör ifall arbetstagare använder sig av interna eller externa kanaler beror 

på hur organisationen hanterar uppmärksammande av missgärningar. Om arbetstagaren 

upplever att ingenting kommer att förändras trots dess rapportering av missgärningar kommer 

den mest sannolikt använda sig av externa kanaler. Arbetstagaren kommer också att använda 

sig av externa kanaler då den misstänker eventuella negativa konsekvenser av sin rapportering 

(Baucus & Dworkin, 1998). Armstrong och Kassing (2002) menar att arbetstagare reglerar 

vad de uttrycker om sitt missnöje till en intern publik medan de är ärligare och mer frispråkiga 

till en extern publik då de inte behöver vara lika rädda för de konsekvenser som kan uppstå.  
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Missgärningar som är allvarliga och direkt skadliga rapporteras oftast genom externa kanaler 

medan missgärningar av mindre allvarlig grad, exempelvis av ekonomisk och psykologisk 

form, oftast rapporteras genom interna kanaler. Ju mer bevis den anställde har desto mer 

sannolikt är det att den kommer att välja en extern kanal före en intern (Baucus & Dworkin, 

1998). 

Dworkin, Miceli och Near (2008) menar att det finns fördelar med whistleblowing för 

organisationer ifall det bemöts med rätt respons. Intern whistleblowing kan reducera 

eventuella kostnader och skador som kan uppstå som konsekvenser av allvarliga 

missgärningar. Ledningen uppmanas därför att se till att organisationen har flera olika kanaler 

för arbetstagare att rapportera missgärningar genom. I dessa kanaler ska arbetstagaren själv 

kunna välja vilken den känner sig mest bekväm med att rapportera till. Organisationskulturen 

ska också uppmuntra till, och stödja, kommunikation på alla nivåer inom organisationen där 

feedback och dialoger ska vara en naturlig del av organisationskulturen (Dworkin, Miceli & 

Near, 2008). 

2.4 Breaking the chain of command 
Relationen mellan över- och underordnad är av stor betydelse beroende på när och hur en 

arbetstagare väljer att uttrycka sitt missnöje om sin arbetssituation (Kassing, 2009). De flesta 

arbetstagare väljer att inte säga något om de problem de upplever med arbetsplatsens policies 

och riktlinjer utan väljer hellre att vara tysta. Vid de problem som rör relationen med sin 

överordnade är tystnad den vanligaste reaktionen. De som väljer tystnad känner sig oftast inte 

bekväma med att diskutera missnöjet med sin närmsta chef. De är också rädda för vilka 

konsekvenser det kan få ifall de uttrycker sitt missnöje om sin arbetssituation (Kassing, 2009). 

Väljer arbetstagare att uttrycka sitt missnöje genom att gå förbi sin närmaste chef, och 

diskutera problemet med någon som är högre upp i ”the chain of command”, kan detta vara 

förödande för relationen mellan över- och underordnad (Kassing, 2009).  

Kassing (2009) beskriver tre tillfällen då arbetstagare är benägna att bryta ”the chain of 

command” för att rapportera sitt missnöje och gå förbi sin närmsta chef. 

 Som en reaktion på sin närmsta chefs inaktivitet. Här har arbetstagaren uttryckt sitt 

missnöje till sin närmsta chef först för att sedan gå vidare med sina problem till någon 

som befinner sig högre upp i kedjan. Arbetstagarens närmsta chef har bemött 

arbetstagaren med antingen inaktivitet, att inte göra något åt saken, eller så har den 

reaktion som arbetstagaren stött på inte varit tillräcklig sett ur arbetstagarens 

perspektiv.  

 Som en reaktion på sin närmsta chefs prestation. Vid dessa tillfällen upplever 

arbetstagaren att den närmsta chefen har misslyckats att utföra vissa av sina uppgifter. 

Det kan vara administrativa uppgifter som berör exempelvis schema och raster. Det 

kan också vara bristande feedback och kommunikation. Arbetstagaren kan också 

uppleva orättvisor mellan de förväntningar chefen har på de olika arbetstagarna.  
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 Som en reaktion på sin närmsta chefs indiskretion. Här ifrågasätter arbetstagaren sin 

närmsta chefs beteende. Chefen har då exempelvis trakasserat någon eller betett sig 

oetiskt. 

3. Metod 

I detta kapitel börjar jag med att presentera den metodik och den vetenskapliga ansats denna undersökning 

utgår ifrån. Därefter presenteras de val jag gjort vid insamling av litteratur, data, urval av deltagare i 

undersökningen samt hur analysen av data genomförts.  

Jag har valt att arbeta med en kvalitativ metodik så som Hartman (2004) beskriver den. Valet 

av metod grundas på den problemställning som denna undersökning utgår ifrån och att den 

kvalitativa metodiken bäst kan hjälpa till att besvara denna. Undersökning tar sin ansats 

utifrån den hermeneutiska vetenskapen (Hartman, 2004). 

3.1 Litteraturstudie 
Att samla in litteratur till denna undersökning har varit otroligt tidskrävande och mycket svårt. 

Detta är inte ett område som innehåller några självklara teorier eller litteratur som jag haft 

möjligheten att komma i kontakt med tidigare under min studieperiod. Den mesta litteratur jag 

har hittat finns i elektroniska tidskrifter som jag funnit via sökningar i fulltextdatabaser med 

tillgång genom Högskolan i Kristianstad. Jag använde mig av Google Scholar, Springerlink, 

Academic Search Elite/EBSCO och SAGE Journals Online för att finna den litteratur som 

kunde passa denna undersökning. I dessa databaser gjorde jag sökningar på social network 

sites, social media, Facebook och whistleblowing. Genom dessa sökningar hittade jag artiklar 

vars källförteckning jag sedan använde mig av för att söka vidare. Jag har använt mig av 

primärkällor så långt det har varit möjligt för att öka kvaliteten på materialet. 

Jag började med att söka information och litteratur innan jag intervjuade arbetstagarna. 

Utifrån vad som framkom under intervjuerna med dem gjorde jag ytterligare sökningar på 

sådant som kunde tänkas vara nödvändigt. Ännu en sökning gjordes efter jag hade genomfört 

intervjuomgång två med cheferna och fackombudsmannen utifrån vad som framkommit under 

deras intervjuer.  

3.2 Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer användes för att samla in data till denna undersökning. För att kunna 

svara på frågeställningen ”Varför uttrycker sig arbetstagare om sin arbetssituation genom 

forum som sociala medier och vilka konsekvenser kan detta få?” intervjuades arbetstagare 

som uttryckt sig om sin arbetssituation via sociala medier. I fortsättningen kommer dessa 

personer att benämnas som arbetstagare för att det ska bli lättare att beskriva den grupp som 

intervjuats. Därefter intervjuades en VD, en konsultchef med personalansvar och en 

fackombudsman där vinjetter ifrån intervjuomgången med arbetstagarna presenterades. Detta 

för att öka förståelsen för problematiken sett från olika perspektiv samt att hjälpa till att belysa 

de svårigheter och möjligheter som finns i de olika situationerna. För att det även här ska bli 

lättare att hålla isär de två grupperna med intervjupersoner kommer dessa tre personer att 
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benämnas som chefer och fackombudsman. Arbetstagarna intervjuades i intervjuomgång ett 

och cheferna samt fackombudsmannen i intervjuomgång två.  

Båda intervjuomgångarna bestod av halvstrukturerade och personliga intervjuer som utgick 

från en intervjuguide (bilaga 1) med frågor (Brinkmann & Kvale, 2009). Det fanns ingen 

speciell ordningsföljd på frågorna utan de ställdes i den följd som kändes mest lämplig under 

intervjuns gång. Varje intervju tog cirka en timme och det var också den tid som 

intervjupersonerna kunde avsätta för sitt deltagande i denna undersökning. 

Intervjuerna genomfördes på platser som var väl bekanta för intervjupersonerna. En person 

intervjuades hemma hos sig själv och resten på respektive arbetsplats. Intervjuerna spelades in 

via röstinspelning på telefon då alla intervjupersoner gav sitt godkännande till det.  

Inför varje intervju informerades personerna om undersökningens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Personerna godkände att deras 

yrkestitel och vilken bransch de arbetade i nämndes i undersökningen. De blev även 

försäkrade om att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att ingen skulle kunna koppla 

samman svaren ifrån intervjuerna med dem som person (Brinkmann & Kvale, 2009). Syftet 

med detta var att undersökningen inte skulle kunna ge några av deltagarna personliga 

konsekvenser då detta ämne kan vara känsligt för relationen arbetstagare- arbetsgivare. 

3.3 Urval 
Kriterierna som skulle uppfyllas vid rekryteringen av intervjupersoner var att personerna 

skulle vara sådana som själva uttryckt sig kring sin arbetssituation via sociala medier eller 

inneha de befattningar som söktes inför intervjuomgång två då vinjetterna presenterades. 

Sättet som urvalet genomfördes kan liknas vid den metod som kallas bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2001). Denna urvalsmetod används ofta inom kvalitativ forskning då det är en 

praktisk metod som går ut på att välja de personer som finns tillgängliga  

Först och främst kontaktades de två arbetstagare som väckte min uppmärksamhet och mitt 

intresse inför denna undersökning. Dessa två personer var vänner med mig på Facebook och 

jag hade själv sett vad de hade skrivit om sin arbetssituation där. Personerna kontaktades via 

mejl genom Facebook och syftet med intervjuerna förklarades för dem. De svarade att de 

kunde ställa upp och tid för intervjuerna bokades. 

För att kunna rekrytera fler personer till mina intervjuer annonserade jag efter deltagare i min 

blogg. Arbetstagare efterfrågades som hade uttryckt sig via sociala medier om sin 

arbetssituation och personer med de tre befattningarna jag sökte. Jag sökte efter en VD, en 

person med personalansvar och en fackombudsman. Genom denna annonsering efter 

deltagare kom jag i kontakt med en arbetstagare som uttryckt sig om sin arbetssituation via 

Facebook, en VD och en konsultchef med personalansvar. För att kunna rekrytera en 

fackombudsman till undersökningen skickades en förfrågan ut via mejl till flera olika 

fackförbund. En facktjänsteman svarade med möjlighet om att ställa upp på en intervju och ett 

möte med denne bokades.  
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3.4 Vinjetter 
Vinjetter kan beskrivas som berättelser i kortfattad form om personer, eller deras beteende, de 

kan också bestå av konkreta exempel eller situationer (Barter & Renold, 1999 & Hughes, 

1998). Vinjetter används för att låta deltagarna i en studie reagera på dessa berättelser och 

berätta vad de skulle göra eller hur de tror att en tredje person skulle reagera på samma 

situation (Hughes, 1998). Genom att presentera dessa vinjetter för olika deltagare i en studie 

undersöks personernas värderingar och attityder inför de situationer och dilemma som 

redogörs för i vinjetterna (Barter & Renold, 1999).  

Syftet med vinjetter i kvalitativ forskning är att utforska handlingar i en kontext och att 

klargöra individuella bedömningar i vissa situationer. Vinjetter kan också vara till hjälp vid 

undersökningar av känsliga ämnen (Barter & Renold, 1999). De kan vara baserade på tidigare 

forskning eller verkliga händelser som jag valt att använda mig av i denna undersökning 

(Hughes, 1998). 

Vinjetten ska konstrueras så att den verkar vara möjlig och verklig för personerna som ska ta 

ställning till dem. De ska vara lätta att läsa och lätta att förstå (Barter & Renold, 1999).  

3.4.2 Vinjetter som metod i denna undersökning 

Vid den andra intervjuomgången användes vinjetter som presenterades för cheferna och 

fackombudsmannen. Dessa vinjetter var baserade på det material som framkommit vid 

intervjuomgång ett med arbetstagarna. Vinjetter valdes som metod då detta är ett sätt att 

undersöka känsliga ämnen som vid denna undersökning. Det fanns ingen möjlighet att låta 

arbetstagarnas egna arbetsgivare reagera på situationerna då arbetstagarna inte hade godkänt 

detta. Dessutom är ämnet nytt och lite erfarenhet finns av liknande situationer hos tillgängliga 

intervjupersoner. Genom vinjetterna kunde situationer presenteras för andra arbetsgivare än 

arbetstagarnas (cheferna) och olika perspektiv på situationerna ges. Utan vinjetterna hade det 

inte varit möjligt att få mer än arbetstagarnas perspektiv på situationerna. 

Vinjetterna (bilaga 2) utformades utifrån de situationer som beskrivits vid intervjuerna med 

arbetstagarna. En vinjett (vinjett Johan) utformades också utifrån ett uppmärksammat fall i 

tidningen som handlade om en arbetstagare vid ett biltillverkningsföretag som uttryckt sig 

negativt kring sin arbetssituation. Detta fall hade jag själv följt i tidningen innan och det hade 

då väckt min uppmärksamhet för det ämne jag valt att undersöka. Jag utformade vinjetten 

utifrån detta fall enligt hur det presenterades i flera olika artiklar (se exempelvis Expressen 

GT 2011-01-03).  

Vid första tillfället vinjetterna presenterades läste jag upp den första vinjetten. Då 

intervjupersonen tyckte det var svårt att inte få se all information framför sig valde jag att 

presentera vinjetterna i pappersform vid de kommande tillfällena. Det var enklare för 

personerna att reflektera och analysera situationerna när de kunde gå tillbaka och läsa vissa 

delar igen. En vinjett kan presenteras på olika sätt genom exempelvis läsning, uppläsning, 

videouppspelning (Barter & Renold, 1999) så detta borde inte ha påverkat resultatet. 

Vinjetterna bestod av två delar. Den första delen bestod av en beskrivning av arbetstagarens 

anställning och vilken bransch denna person arbetade i samt situationen där denna person 
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uttryckt sig om sin arbetssituation via sociala medier. Den andra delen bestod av vilken 

reaktion arbetstagare stött på då den uttryckt sig såhär. Den första delen presenterade först och 

då var den andra delen av vinjetten bortvikt för att cheferna och fackombudsmannen endast 

skulle kunna reagera på situationen. Därefter veks den andra delen vinjetten upp och cheferna 

och fackombudsmannen fick reagera på det faktiska utfallet av situationen. 

3.5 Analys 
Analysen av resultatet skedde genom en hermeneutisk ansats där analysen av resultatet hade 

sitt fokus kring tolkningen av texternas mening. Alla intervjuer transkriberades och lästes 

igenom flera gånger. Tolkningen av intervjuerna skedde vid intervjutillfället, under 

transkribering samt de gånger jag läste igenom materialet. Efter en grundlig genomgång av 

materialet skapade jag begrepp som ofta förekom i intervjuerna. Dessa begrepp sattes i 

relation till den problemställning som låg till grund för undersökningen.  

4. Metoddiskussion 

I det här kapitlet argumenterar jag för den metod och de val jag presenterade i föregående kapitel. Jag kommer 

även att diskutera  för- och nackdelar med de val jag använt.  

4.1 Datainsamling 
Brinkmann och Kvale (2009) beskriver kvalitativa intervjuer som ett sätt att försöka förstå 

världen ur intervjupersonens synvinkel och det är just det som är syftet med min 

undersökning. Genom en intervju kan intervjuaren få reda på åsikter, handlingar och känslor 

hos den intervjuade och därmed försöka förstå den intervjuades föreställning om världen 

(Trost, 2005). Kvalitativa intervjuer var därför det självklara valet för min undersökning. 

Brinkmann och Kvale (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett hantverk 

som intervjuaren måste behärska för att kvaliteten på den kunskap som produceras under en 

intervju ska vara god. Detta är första tillfället för mig då jag genomför kvalitativa 

forskningsintervjuer. Den kunskap jag har om den kvalitativa forskningsintervjun har jag läst 

mig till och inte praktiskt övat. Jag är därmed medveten om att detta kan ha påverkat 

kvaliteten på de intervjuer jag har genomfört. För att försöka uppnå så god kvalitet som 

möjligt på mina intervjuer har jag tänkt på följande saker som presenteras i kommande 

stycken. 

Jag använde mig av en intervjuguide som utformades utifrån de frågor jag ville ha svar på 

under intervjuerna En intervjuguide är ett bra verktyg att använda sig av för att hålla sig till 

ämnet och därmed öka kvaliteten på de svar som genereras under intervjun (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Intervjuguiden ändrades mellan intervjuomgång ett och två då jag efterfrågade 

olika saker hos arbetstagarna, cheferna och fackombudsmannen.  

Det är också viktigt att intervjuerna genomförs på en plats där de intervjuade känner sig 

trygga och en plats där intervjun kan ske ostört (Trost, 2005). Denna känsla försökte jag skapa 

genom att intervjua personerna på, för dem, välkända och ostörda platser. 
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Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera mig på frågorna och svaren och 

inte på att anteckna det som sades under intervjuerna (Trost, 2005). Det finns en risk att 

intervjupersonerna känner sig hämmade och besvärade av en röstinspelning (Trost, 2005). Jag 

märkte att så var fallet de första minuterna under de flesta intervjuerna men sedan slappnade 

alla intervjupersoner av och glömde bort inspelningen. Jag valde dessutom att stänga av 

röstinspelningen i slutet av intervjun och frågade därefter ifall de ville tillägga något för att 

skapa en möjlighet där de fick uttrycka sig utan inspelning. De flesta var nöjda med det som 

de hade sagt under inspelningen och tillade inget mer medan andra fortsatte tala men då inte 

om något som var till någon vikt för undersökningen. 

4.2 Urval 
Anledningen till att ett bekvämlighetsurval genomfördes var att det var den mest praktiska 

metoden (Hartman, 2004 & Trost, 2005). Efterfrågan gjordes på personer som kunde 

medverka intervjuerna och sedan valdes de personer ut som passade undersökningen bäst. Att 

finna de rätta personer som kan ge den information man söker är det urval som används i 

kvalitativa undersökningar (Hartman, 2004). Risken med bekvämlighetsurval är att det inte är 

representativt för populationen (Hartman, 2004). Då denna undersökning är av kvalitativ art 

finns där inte heller någon strävan efter att de personer jag valt ut inför intervju ska 

representera populationen (Trost, 2005). Jag har strävat efter, och funnit, personer som har 

något speciellt att bidra med till denna undersökning vilket Denscombe (2000) anser vara 

syftet med det urval som görs inför en undersökning.  

Mitt val av antal intervjupersoner bestod av det antal personer som fanns tillgängliga för mig 

och den tid jag hade till mitt förfogande. Brinkmann och Kvale (2009) menar att så många 

personer behövs, för kvalitativa intervjuer, att det som framkommer under intervjuerna svarar 

på det som efterfrågas. Det viktigaste vid kvalitativa intervjuer är att de data som produceras 

vid intervjuerna hjälper till att nå det mål som finns med undersökningen. Tid och resurser 

spelar också roll vid val av antal intervjupersoner (Brinkmann & Kvale, 2009). Jag anser att 

de arbetstagare jag intervjuade inför mina vinjetter gav mig tillräckligt nyanserade svar och 

exempel för att kunna genomföra analysen av data men också inför intervjuerna med cheferna 

och fackombudsmannen.   

Eftersom undersökningen handlar om sociala medier ansåg jag att sociala medier var ett bra 

forum för att rekrytera intervjupersoner. Då personerna använder sig av Facebook och läser 

bloggar, åtminstone min egen blogg i detta fall, känner de till vad de sociala medierna är. 

Detta sätt att rekrytera intervjupersoner har sparat mycket tid för mig. Dessutom har jag 

kommit i kontakt med de personer som har haft intresse och möjligheten att ställa upp samt 

uppfyllt de kriterier jag haft för att kunna genomföra intervjuer.  

Vid intervjuomgång två skulle vinjetter presenteras för de chefer och den fackombudsman jag 

valt att intervjua. Jag ville att vinjetterna skulle presenteras för olika personer med olika 

positioner inom en organisation. Detta för att jag ville jag att de situationer som presenterades 

skulle analyseras från olika synvinklar inom en organisation. En VD, en konsultchef med 

personalansvar och en fackombudsman anser jag har tre olika synvinklar att se på situationer i 

ett företag. De arbetar olika nära sin personal och har olika mål och syften med sina arbeten. 
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Dessa vinjetter hade kunnat presenteras för fler personer med olika positioner inom ett företag 

för att skapa en bredare och djupare analys. Exempel på fler positioner som skulle kunna vara 

intressanta är en arbetsledare då just en sådan position har omnämnts i flera vinjetter. Det 

hade också varit intressant att presentera samma vinjetter för flera olika VD:s, 

personalansvariga och fackombudsmän inom olika fackförbund för att kunna jämföra deras 

analyser. I min undersökning har valet av chefer och fackombudsmän begränsats av den tid 

som fanns tillgänglig samt personer som var villiga att ställa upp. 

4.3 Vinjetter 
En vinjett måste verka sannolik för den person som vinjetten ska presenteras för att den data 

som produceras ska vara av god kvalitet. Detta ökar också möjligheten för att vinjettens 

respondent ska kunna sätta sig in i situationen (Berney, Bloor, Fischer, Jenkins & Neale, 

2010). För att uppnå detta kvalitetskrav valde jag att intervjua arbetstagare som uttryckt sig 

om sin arbetssituation via sociala medier och utifrån dessa utveckla vinjetterna. Även den 

vinjett jag valde att utveckla genom ett fall i tidningen var en verklig situation. Vinjettens 

form har också betydelse för hur respondenten möter vinjetten och därför utformade jag korta 

och enkla vinjetter med tydlig disposition.   

Jag valde att presentera vinjetterna i två stadier varav det första angav yrkestiteln och 

situationen. Efter att ha fått chefernas och fackombudsmannens reaktioner på situationen 

valde jag att presentera reaktionen som arbetstagaren fått. En vinjett kan på detta sätt 

presenteras i olika stadier för respondenten så att den kan reagera på dessa olika stadier 

(Berney et al., 2010). Jag ville att cheferna och fackombudsmannen skulle reagera dels på 

situationen i sig men också den reaktion som arbetstagaren fått på situationen. 

Om respondenten har erfarenhet av den situation som presenteras i vinjetten hjälper detta till 

vid analysen av situationen (Hughes, 1998). Varken cheferna eller fackombudsmannen som 

intervjuades hade erfarenhet av situationer där arbetstagare uttryckt sig om sin arbetssituation 

via sociala medier. De påpekade också vid intervjuerna att de hade haft lättare att uttrycka sig 

kring situationerna ifall de hade varit med om liknande händelser i sin arbetssituation. Hade 

möjligheten funnits hade vinjetterna presenterats för chefer och fackombudsmän med 

erfarenhet av liknande händelser. Istället fick chefernas och fackombudsmannens reaktioner 

bli en sorts proaktiv respons på en situation istället för reaktiv respons.  

En vinjett måste innehålla tillräckligt med information för att respondenten ska kunna förstå 

situationen. De måste också vara utformade i ett lämpligt format och inte vara för komplexa 

(Barter & Renold, 1999). Jag anser att jag uppfyllt dessa krav i de vinjetter jag har utformat. 

Jag har inte heller upplevt att respondenterna upplevt några svårigheter med att förstå eller 

sätta sig in i situationerna. 

4.4 Analys 
Det är i analysen och tolkningen som förståelsen framträder (Hartman, 2004). Denna tolkning 

är nära förknippad till den som utför tolkningen (Denscombe, 2000). Jag är medveten om att 

min förförståelse och subjektivitet spelat roll i analysen av data. Det är ofrånkomligt i en 

kvalitativ undersökning då kunskap produceras i ett socialt samspel mellan intervjuaren och 
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intervjupersonerna (Brinkmann & Kvale, 2009). Det är viktigt att vara öppen och nyfiken vid 

tolkning av resultatet (Trost, 2005). Jag har försökt att analysera och tolka materialet med 

nyfikenhet så att det ska representera den livsvärld som intervjupersonerna försökt förmedla 

vid intervjuerna.  

5. Resultat  

I det här kapitlet kommer jag att redovisa resultat som framkommit vid intervjuerna. Jag kommer även att 

redovisa det fall (Situation 4: Johan) som jag sammanfattat från tidningar då detta ligger till grund för 

vinjetterna. Först kommer jag att göra en kort presentation av cheferna och fackombudsmannen. Därefter 

redovisar jag resultatet för var och en av arbetstagarna och därefter de reaktioner som framkommit på 

vinjetterna som utformats utifrån respektive arbetstagare. Vid redovisningen av resultatet kommer jag att 

använda mig av de fingerade namn på arbetstagarna som jag har använt mig av i vinjetterna.  

 

VD:n är VD för ett företag inom reklambranschen. Han har själv inte varit med om några 

problem med arbetstagare kopplade till sociala medier. På hans företag finns ingen policy 

kring användandet av sociala medier och det är inget han anser behövs. Han ser inga större 

problem med arbetstagare som väljer att uttrycka sig negativt om företaget på exempelvis 

Facebook.  

 

”Man har rätt att uttrycka sig både positivt och negativt om sitt arbete och jag tycker mest det 

påvisar en brist i förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om man inte kan göra det 

till sin närmsta ledare.” 

 

Konsultchefen  arbetar på ett bemanningsföretag där hon har personalansvar för 30-40 

arbetstagare som är uthyrda till 15 olika företag. Bemanningsföretaget har i sig ingen speciell 

policy för sociala medier utan det är de regler för respektive företag som arbetstagarna är 

uthyrda till som gäller. Konsultchefen har inte heller någon erfarenhet av situationer där 

hennes anställda uttryckt sig negativt om företaget via sociala medier. 

 

Fackombudsmannen  arbetar ute på företag med olika arbetstvister. Hon har inte någon 

erfarenhet av tvister som grundar sig på liknande situationer som presenteras i vinjetterna. 

 

5.1 Situation 1: Lisa 
Lisa arbetar på ett nummerupplysningsföretag. Hon har arbetat där i snart fem år som 

tillsvidareanställd. Hon har tillgång till sociala medier på sin arbetsplats men endast ut emot 

kund och inte för privat bruk: 

 

”Vi har tillgång till det ur rent informationsperspektiv för att kunna hjälpa våra kunder. Vi får 

inte sitta och blogga eller Facebooka under arbetstid men det gör vi allihop ändå.” 

 

Hon är vän med flera av sina arbetskamrater som använder Facebook. Hon är inte vän med 

någon av sina chefer då hon anser att den relationen på Facebook skulle bli för ”intim”. 

Det finns ett sekretessavtal på Lisas arbetsplats som alla arbetstagare har skrivit under. I detta 

sekretessavtal står det att det inte är tillåtet att avslöja namn på kunder eller samtalens innehåll 

för någon annan.  
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”De brukar säga till oss att vi absolut inte får blogga om kunder. Det fanns ju en blogg innan 

där en konkurrent bloggade om de samtal och kunder han haft och det ledde ju till ganska 

dålig press för oss också.” 

 

Lisa brukar skriv statusuppdateringar på Facebook om vardagliga saker. Hon skriver mycket 

om sin arbetsdag på Facebook som både kan handla om negativa och positiva saker.  

Man är ju ändå där åtta timmar om dagen så händer någonting som man reagerar på, eller som 

man vill dela med sig till andra arbetskamrater, så lägger man ju upp det. Jag modererar inte 

riktigt vad jag skriver eftersom det bara är vänner och arbetskamrater som ser det. Jag vill bara 

få ur mig saker. Jag skriver saker för det är så jag tycker just nu.  

Konkreta exempel på vad Lisa skrivit är ”Gynning ringde mig idag!” som har syftat på den 

offentliga personen Carolina Gynning. Hon har också flera gånger beskrivit innehållet i 

samtal med mer känsliga innehåll på Facebook. Detta skulle då bryta mot det sekretessavtal 

hon skrivit under. Hon har inte stött på några konsekvenser av att uttrycka sig på Facebook 

om sådant som strider mot sekretessavtalet. Hennes arbetskamrater har antagligen sett hennes 

inlägg då hon är vän med flera av dessa men ingen har kommenterat att detta skulle vara 

olämpligt. 

Reaktioner på vinjetten om Lisa: 
VD:n  

”Jag tycker inte detta är okej alls. Jag hade avslutat hennes anställning direkt då detta är dålig 

publicitet för företaget.” 

Konsultchefen: 

”Nu är ju inte chefen medveten om detta men hade jag bara anat en sådan grej hade jag direkt 

ordnat en informationsträff och förklarat vad som gäller på vårt företag” 

Fackombudsmannen: 

”Hon har verkligen trampat i klaveret. Man kan prata om situationer men inte om namn. Detta 

är ganska allvarligt och det är inte säkert man kan rädda hem henne. ” 

5.2 Situation 2: Ida 
Ida arbetar som HR-assistent på ett energibolag. Hon har varit projektanställd där i snart tio 

månader och kommer då att avsluta sitt uppdrag där. På hennes företag finns en policy för 

internetanvändning som beskriver att sådan användning ska ske genom ”frihet under ansvar” 

och med ”sunt förnuft”. Någon speciell policy för sociala medier finns inte. Däremot känner 

Ida att företaget välkomnar kontakt arbetstagarna emellan via exempelvis Facebook. På det 

viset skapas ett virtuellt nätverk där arbetstagarna kopplas samman även privat. Ida är vän 

med flera av sina kollegor men har endast lagt till sådana kollegor som hon lärt känna först 

och tycker bra om: 

 

”Jag är vän med flera av mina kollegor. Vi gör alla uppdateringar dagligen och svarar på 

varandras inlägg”. 

 

Ida är inte vän med sin chef då hon vill dra den gränsen ganska tydligt då hon tycker att det 

blir alldeles för privat att vara vän med sin chef på Facebook. 
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Hon använder sig av sin blogg och Facebook för att ventilera sina tankar och känslor. Hon 

känner inte att det räcker att prata om sina jobbrelaterade känslor med sin familj och sina 

vänner då de inte känner till arbetsplatsen och kollegorna och kan därmed inte förstå 

problemen på samma sätt. Hon berättar om en speciell situation där hon hamnade i en 

situation som upplevdes väldigt jobbig för Ida.  

 

Ida och hennes kollega skulle genomföra en workshop med företagets anställda tillsammans 

med en kollega. Idas kollega bestämde upplägget på workshopen och Ida kände inte att hon 

kunde stå upp bakom innehållet och upplägget av workshopen. Ida försökte komma med 

förslag på hur upplägget skulle kunna se ut då Ida ansåg att hon hade mer utbildning och 

kunskap om ämnet. Hon kände också att hon inte kunde stå upp bakom projektet och 

samarbetet mellan henne och hennes kollega fungerade inte alls. Idas kollega mötte henne 

med ”total likgiltighet” och fortsatte med sitt upplägg. Ida kontaktade deras gemensamma 

chef för att förslå ett annat förslag på upplägg men chefen valde att följa Idas kollegas linje. 

 

Några konsekvenser av att ventilera sig på Facebook och sin blogg har Ida inte stött på. Hon 

känner inte till om hennes chef läst hennes inlägg. Hon vet däremot att hennes kollegor har 

läst dem då dessa har kommenterat dem. Kollegornas kommentarer på Idas inlägg kändes som 

ett stort stöd och Ida kände att de hjälpte henne igenom den jobbiga situationen.  

 
Jag kände inte att jag hade stöd från dem som borde stötta mig så jag behövde ventilera det 

dels på bloggen och dels på Facebook. 
Jag kommer alltid att fortsätta blogga om sådan här saker. Jag tycker att det är lika legitimt att 

använda sociala medier som att ta upp telefonen och ringa någon. Skillnaden nu är att publiken 

är större men publiken får inte inverka på de problem som finns på tillexempel arbetet. 

 

Ida kommer inte att fortsätta sin projektanställning även om hon får erbjudande om att göra så 

då hennes förtroende för chefen är borta: 

 

”Där tappade jag allt förtroende för den chefen. Inte för att jag inte fick som jag ville utan att 

han väljer den enklaste vägen. Jag behöver en modig chef som kan ta ifrågasättande.” 

Reaktioner på vinjetten om Ida: 
VD:n: 

Istället för att ta detta professionellt väljer hon att ventilera detta på Facebook. Jag tycker Ida 

agerar illojalt mot företaget då hon ventilerar via Facebook och sin blogg då hon ska agera 

efter verksamhetens intresse. Har hon avslöjat detaljer om projektet är det riktigt allvarligt då 

det kan innehålla affärshemligheter.  

Konsultchefen: 

”Man kommer inte överens om allt så är det. Sociala medier är ett bollplank för många och nu 

har hon valt att uttrycka sin frustration där.” 

Fackombudsmannen: 

”Har hon skrivit om projektet är det känsligt. Hennes känslor kan ingen ta ifrån henne och det 

är alltid tillåtet att skriva sina känslor.” 

5.3 Situation 3: Peter 
Peter arbetar på ett kommunalt bostadsbolag. Han är tillsvidareanställd och har arbetat där i 

snart två år. Han känner varken till någon policy för internetanvändning eller för sociala 
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medier. Han är vän med sin arbetsledare på Facebook då denne är den enda som använder sig 

av Facebook på Johans arbetsplats. Privat använder sig Peter ofta av Facebook för att göra 

olika statusuppdatering som andra personer kommenterar. 

 

Peter nämner en situation där han använt sig av Facebook för att uttrycka sitt missnöje om sin 

arbetsplats. Det var vinter ute och mycket kallt. Peter frös och ville ha ett par riktigt varma 

byxor att jobba i. Han var också trött på de dåliga maskinerna som inte fungerade. Som ett 

uttryck för sin frustration skrev han: 

 

”Vilka skitmaskiner vi har! Och varma kläder får man inte heller” 

 
Jag var arg och det var mycket snö och kallt. Hade jag inte skrivit om detta på Facebook hade 

jag hållit det inom mig. Jag tycker synd om min familj för då hade jag tagit det med mig hem 

och lagt min ilska på dem istället. 

”Anledningen till att jag skrev det på Facebook var att jag ville se ifall folk kanske kände 

likadant på deras jobb. De kanske kunde ge mig råd eller tips. Det var väl mest därför.  

På min fritid vill jag skriva vad jag vill för det är ju min fritid. 

 

Peter hade tidigare kontaktat sin arbetsledare för att få ett par nya byxor. Han fick till svar att 

arbetsledaren skulle se vad han kunde göra och sedan hände inget mer 

 

”Jag sa till honom att jag behövde ett par nya byxor men jag fick aldrig några. Jag orkar inte 

krusa efter par byxor så nu går jag omkring i ett par slitna och fryser” 

 

När Peter kom till sitt arbete nästa dag möttes han av en mycket upprörd arbetsledare. 

Eftersom Peter och arbetsledaren var vänner på Facebook hade arbetsledare sett vad Peter 

hade skrivit.  

 

”Arbetsledaren hade skrivit ut lappen med min statusuppdatering och slängde fram den 

framför mig och sa ”vad i helvete är detta för något”. Jag fick förklara varför och sedan blev 

det hot om att jag skulle få sparken.” 

 

Arbetsledaren gick vidare med saken till bolagets VD som inte ansåg att saken var så 

allvarlig. Peter fick behålla jobbet med ett löfte om att han aldrig skulle skriva något liknande 

igen. Inlägget ledde till att Peter fick helt nya arbetskläder som bolaget ordnade till honom.  

 

Peter fick gehör för sitt missnöje med sina arbetsmaskiner och arbetskläder. Peter var vän med 

av kommunens styrelsemedlemmar på Facebook. Den här personen samarbetade med Peters 

VD och lovade Peter att han skulle vad han kunde göra åt situationen.  

 

Peter kommer inte i framtiden att diskutera sina eventuella problem med sin arbetsledare 

 

”Jag har slutat att diskutera saker med min arbetsledare. Jag ser honom som ett skämt. Nästa 

gång kommer jag att gå till ekonomichefen eller VD:n om jag har problem med något.” 

Reaktioner på vinjetten om Peter: 
VD:n  

När han uttrycker sig så såhär är det ju inte det bästa för företaget. Jag förstår att han är 

frustrerad men han uttrycker sig bara subjektivt och ur ett helikopterperspektiv ur ledningen 

eller arbetsledarens sida har han kanske fått svar. Han kanske borde göra något åt sin 

frustration istället och tycker han inte responsen är tillräcklig kanske han inte ska arbeta kvar 

på företaget. 
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Konsultchefen: 

Han har ju inte gått bakom ryggen på sin chef utan tagit problemet med honom först. 

Problemet ligger egentligen hos arbetsledaren och inte hos Peter. Många använder sig av 

sociala medier när de vill uttrycka sina känslor och det är väl okej så länge man inte använder 

företagsnamnet i samband med de inlägg man gör. 

Fackombudsmannen: 

”Det är så tydligt att han känner frustration eftersom han inte får någon respons av sin närmsta 

chef. Arbetsledaren känner sig såklart hotad av hans inlägg på Facebook och förtroendet 

mellan dem är brutet.” 

5.4 Situation 4: Johan 
Johan arbetar som visstidsanställd på ett bemanningsföretag. Genom bemanningsföretag är 

Johan uthyrd till ett bilverkningsföretag. Biltillverkningsföretagets policy om sociala medier 

säger att de anställda ska använda sunt förnuft och gott omdöme vid diskussioner kring 

företaget. 

  

Situationen som beskrivs i vinjetten handlar om att Johan ville ta ledigt då hans mamma var 

allvarligt sjuk men fick inte tillåtelse till det när han frågade sin arbetsledare. Johan kände sig 

väldigt besviken på arbetsledarens reaktion när Johan berättade att hans mamma var allvarligt 

sjuk och skrev följande statusuppdatering på Facebook: 

 

”En dag kvar av veckan på detta dårhus” men försvarade sedan företaget genom att skriva ” 

”Det är inget fel på *****. Är bara inte sugen på att jobba just för stunden”.  
(***** = företagsnamnet) 

 

Johan blev inkallad till chefen för det företag han var uthyrd till. Hans uppdrag åt det företaget 

avslutades direkt. Chefen hänvisade till den policy som fanns på företaget om användning av 

sociala medier. Därefter kontaktades Johan av chefen på det bemanningsföretag han var 

anställd på. Här går meningarna isär då chefen för bemanningsföretaget säger att Johan blev 

erbjuden fler uppdrag men valde att tacka nej. Johan säger däremot att han inte blev erbjuden 

fler uppdrag. I vilket fall fick han avsluta sin visstidsanställning direkt. Eftersom han inte var 

med i facket fanns det ingen möjlighet att gå vidare med saken.  

Reaktioner på vinjetten om Johan: 
VD:n: 

Jag hade sett det här som något positivt eftersom jag får reda på vad han egentligen tycker. Att 

företagets namn nämns i samband med dårhus är inte så farligt då detta är av privat natur och 

det är hans fulla rätt att uttrycka sig om sådana här saker. Däremot är det ju inte så kul för mig 

som ansvarig ifall mitt företagsnamn får dålig publicitet i någon form av media, sociala medier 

eller vanliga medier.  

Konsultchefen: 

”Man vill ju aldrig att folk ska uttrycka sig såhär. Gränsen går när man använder varumärket i 

samband med negativa åsikter.” 

Fackombudsmannen: 
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”Det står i avtal att man inte får tala illa om företaget man jobbar på men dårhus kan betyda 

mycket. Detta är inte så allvarligt. Det känns som om chefen velat ha bort honom länge och 

använde detta som en ursäkt för att få avsluta uppdraget.” 

Övriga kommentarer från intervjuomgång två: 
VD:n: 

Jag tycker inte att någon av dessa fall är så allvarliga att jag skulle ha lagt ner någon tid på 

dem. Bryter man mot avtal som kan skada företaget ekonomiskt så är det allvarligt. Där går 

definitivt gränsen. Hade jag bara letat fel hade jag fått arbeta med det på heltid. Jag letar 

möjligheter istället. Det visar sig förr eller senare om man är vaken som ledare och då märker 

man sådana här problem om man lyssnar på sina medarbetare. Man märker det genom 

beteende och inte genom vad de skriver på Facebook.  

 

Jag tror att företag måste acceptera sådana här saker och börja vänja sig vid att få mer kritik 

genom forum som sociala medier. 

Konsultchefen: 

Om arbetstagaren inte får gehör för sina problem hos sin närmaste chef och väljer denna väg 

istället kan det vara förödande för företaget. Det kan innebära dålig publicitet och rykte för 

företaget.  

 

Överlag är folk mer öppna på Facebook än vad de skulle vara mot mig ifall jag besöker dem 

på arbetsplatsen. Så länge man inte nämner företagsnamnet så tycker jag det är okej att 

uttrycka sig om sin arbetssituation på Facebook och sådana sidor.  

Fackombudsmannen: 

En konflikt beror oftast på flera saker som gjuts samman. Dåligt ledarskap är en 

återkommande faktor som ligger bakom konflikter. Dåligt ledarskap leder till förvirrade 

arbetstagare. Det gäller att ledarna lyssnar och motiverar sina beslut för arbetstagarna. I grund 

och botten handlar alla dessa fall om frustration och att inte bli hörd eller bekräftad från sin 

ledare. 

Det här är ett nytt sätt att uttrycka sig på och det är ett vanligt sätt för den generation som är på 

väg in i arbetslivet att uttrycka sig på. Skillnaden mellan att prata om sitt missnöje och att 

skriva det på Facebook är att det är lättare att bevisa om det finns skrivet. Förr hade vi pratat 

om det nu ventilerar vi det på Facebook eftersom man är stressad när man kommer hem och 

inte vill prata om det kring middagsbordet.  

Det är alltid okej att prata om situationer och känslor för det kan ingen ta ifrån en. Gränsen går 

när man hela tiden skriver negativt, och grova saker, om företaget. 

6. Analys 

I det här kapitlet kommer den tolkning jag gjort av resultatet att presenteras. Först diskuteras valet av sociala 

medier som forum för att uttrycka sig om sin arbetssituation. Därefter kommer jag diskutera de alternativ som 

fanns för arbetstagarna att uttrycka sitt missnöje om sin situation. Jag kommer också att diskutera de 

konsekvenser som dessa uttryck fått samt hur de sociala medierna kombineras med arbetslivet. 

6.1 Valet av sociala medier som forum för sina uttryck om sin 

arbetssituation 
Jag kan se en viss osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte tillåtet att uttrycka sig om via 

forum som de sociala medierna. De riktlinjer och policies som existerar är vaga beskrivningar 

av vad företaget tycker är okej och inte.  
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Johan, Peter och Ida har alla uttryckt någon form av missnöje över den arbetssituation som de 

befunnit sig i vid en viss situation. Detta missnöje har de valt att uttrycka sig om i de sociala 

medierna. Anledningen till att de har valt just de sociala medierna som ett forum för att 

uttrycka sig i verkar bero på att de sociala medierna är en del av deras vardag. Samtliga 

arbetstagarna använder Facebook och bloggar för att uttrycka sina tankar och känslor som 

andra människor kan kommentera. 

”Man är ju där åtta timmar om dagen så händer någonting som man reagerar på, eller som 

man vill dela med sig till andra arbetskamrater, så lägger man ju upp det” 

Det skapas genom dessa inlägg möjligheter där arbetskamrater kan diskutera och kommentera 

det som händer under arbetstid och på arbetsplatsen. Kommentarerna har fungerat som stöd 

och uppmuntran i de fall där arbetstagarna känt behov av det. För samtliga arbetstagare har de 

sociala medierna verkat som en ventilationskanal för de känslor de har haft. Ett forum att 

använda för att lätta på trycket och sedan gå vidare.  

6.2 Alternativet till sociala medier 
Som första val har Johan, Peter och Ida valt att gå till sin närmaste chef för att uttrycka sitt 

missnöje kring situationen som varit aktuell för arbetstagaren. Den reaktion som de har fått 

från sin närmaste chef har känts otillräcklig och icke tillfredsställande för dem. 

”Jag kände inte att jag hade stöd från dem som borde stötta mig så jag behövde ventilera det 

dels på bloggen och dels på Facebook”  

Lisa har inte uttryckt sitt missnöje via de sociala medierna utan har istället uttryckt saker på 

Facebook som strider mot det sekretessavtal hon har undertecknat. Lisa uppfattar inte att de 

namn och det samtalsinnehåll hon har publicerat på Facebook som något som skulle kunna 

strida mot det sekretessavtal hon har undertecknat. Hon försvarar sina inlägg med att de 

endast är tillgängliga för hennes arbetskamrater och sina vänner och de pratar hon med om 

saker som händer på arbetet. 

Om arbetstagarna inte skulle ha uttryckt sig via sociala medier om sitt missnöje skulle de valt 

att antingen hålla det inom sig eller diskutera saken med sina vänner och sin familj. Jag menar 

att sociala medier har öppnat upp, och breddat, den kanal som redan finns hos dessa 

arbetstagare. I exemplet med Peter så öppnade hans inlägg på Facebook upp för att 

kommunens styrelseordförande valde att engagera sig och hjälpa Peter med de klagomål han 

hade på bolaget.  Genom sociala medier finns det då fler personer som kan kommentera och 

stötta arbetstagarna. De sociala medierna finns också alltid tillgängliga i alla situationer som 

kan uppstå vilket fysiska personer inte alltid gör.  

6.3 Konsekvenser 
Cheferna och fackombudsmannen är överens om att Lisas övertramp på sekretessavtalet är 

allvarligt och kan vara anledning till uppsägning. Detta fall verkar inte vara lika svårt att 

bedöma då det är ett avtal som brutits. Jag tolkar det som att de hanterat liknande problem 

tidigare, då avtal brutits, och har därmed erfarenhet av sådana situationer vilket underlättar 

deras reaktion på denna situation. Dessutom finns det klara regler vad som är tillåtet och inte. 

Det verkar inte som att det finns någon skillnad på vilket sätt detta sekretessavtal bryts. 

Användningen av sociala medier som forum i detta fall verkar inte vara något som någon av 

cheferna eller fackombudsmannen reagerat på. Ett brutet avtal är ett brutet avtal och i detta 

fall tolkar jag det som att det inte spelar någon större roll ifall sociala medier är inblandade 

eller inte.  
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I de andra tre fallen blir det mer en tolkning om vad som är okej att uttrycka sig om och inte. 

Här är cheferna och fackombudsmannen inte överens. VD:n anser att det är tillåtet för att 

arbetstagaren att uttrycka sig om sitt arbete både positivt och negativt och att användningen av 

de sociala medierna inte förändrar det. Konsultchefen anser att det är okej att uttrycka sig 

negativt om sin arbetssituation via sociala medier så länge inte varumärket nämns i samma 

situation. Fackombudsmannen menar att det är okej att uttrycka sig om situationer och känslor 

men inte namn. Det är inte heller tillåtet att, vid upprepade tillfällen, använda grova och 

negativa ord om arbetssituationen då detta skadar företaget.  

Vilka konsekvenser inlägg ett om sin arbetssituation på sociala medier får verkar bero på 

vilka detta uttryck når, vilken som är publiken. I Johans fall nådde hans inlägg fram till hans 

arbetsledare och konsekvensen blev ett avslutat uppdrag. I Idas fall har inte hennes närmsta 

chef ännu tagit del av hennes inlägg vad hon vet och därmed inga konsekvenser. Både Ida och 

Lisas arbetskamrater har, flera av dem, läst deras inlägg och även kommenterat dem. I dessa 

fall har inte arbetskamraterna heller reagerat över vad som skrivits på Facebook och bloggar. 

Jag menar att det kan bero på att uttryck om sin arbetssituation via sociala medier är vanligt 

förekommande hos flera arbetstagare och därför inte heller något som anses ovanligt eller 

otillåtet. I Peters fall fick hans inlägg konsekvenser nästkommande dag då arbetsledaren sett 

hans inlägg och reagerade på detta. Vem som ser inlägget och vem som får kännedom om vad 

som uttrycks om arbetssituationen i de sociala medierna verkar vara avgörande för vilka 

konsekvenser inläggen får.  

Både Peter och Ida anser att dessa situationer lett till att deras förtroende för sina närmsta 

chefer helt försvunnit. Peter kommer i fortsättningen att vända sig till ekonomichefen eller 

VD:n för bolaget. Ida har valt att inte fortsätta sin projektanställning på energibolaget på 

grund av den inträffade situationen.  

”Jag har slutat att diskutera saker med min arbetsledare. Jag ser honom som ett skämt.” 

Konsekvensen för Johans uttryck om sin arbetssituation på Facebook blev en avslutning på 

hans visstidsanställning på bemanningsföretaget. Hade han varit medlem i facket hade frågan 

kunnat drivas vidare och Johan hade då eventuellt kunnat fortsätta sin visstidsanställning till 

det slutdatum som fanns från början. I detta fall hade biltillverkningsföretaget en policy för 

sociala medier där det står att de anställda ska använda sunt förnuft och gott omdöme vid 

diskussioner kring företaget. Det som Johan uttryckte på Facebook går uppenbarligen emot 

denna policy.  

 

En positiv konsekvens av att arbetstagarna uttrycker sin tankar och känslor via sociala forum 

kan vara att tankar och känslor kommer fram som annars inte skulle nå arbetstagarnas närmsta 

chefer. Både konsultchefen och VD:n nämner de situationer som presenterats som en 

möjlighet för dem att få reda på vad arbetstagaren egentligen tycker och känner. Peter skulle 

inte heller uttryckt sitt problem med otillräckliga arbetskläder ifall han inte hade uttryckt sig 

via Facebook. Då hade inte heller Peter fått några nya arbetskläder utan fortfarande gått 

omkring i sina slitna byxor. 

5.4 Sociala medier i arbetslivet 
VD:n ser inte de sociala medierna som några problem i arbetslivet utan tror att företagen 

måste börja vänja sig vid mer offentlig kritik. Konsultchefen ser valet av sociala medier som 

ett forum för sitt missnöje om arbetssituationen som kan leda till förödande konsekvenser för 

företaget. Inlägg på Facebook och bloggar kan skada företagets rykte och publicitet. 
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Fackombudsmannen situationerna utifrån sin yrkesroll och den möjligheten som finns att 

bevisa det någon uttryckt sig om på exempelvis Facebook vid en konflikt. Vid en konflikt där 

fackombudsmannen måste medla kan en utskrift på en statusuppdatering vara avgörande 

jämfört med ord mot ord.  De sociala medierna är en del av arbetslivet men viljan att anpassa 

arbetslivet därefter verkar variera. 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att knyta samman resultat, analys och litteraturgenomgång. Undersökningens resultat 

kommer att diskuteras i förhållande till den problemställning som legat till grund för arbetet. Därefter 

reflekterar jag över undersökningens och dess resultats betydelse.  

7.1 Varför uttrycker sig arbetstagare om sin arbetssituation genom forum 

som sociala medier?  
Den osäkerhet som finns kring vad som är tillåtet och inte tillåtet att skriva om i de sociala 

medierna som kan kopplas till arbetet kan vara en bakomliggande faktor till att arbetstagare 

väljer att uttrycka sig om sin arbetssituation via exempelvis Facebook. Carlsson (2010) menar 

att det är upp till varje enskilt företag att välja hur stort deras engagemang ska vara i de 

sociala medierna. Här tycker jag också att denna undersökning visar på att det är upp till varje 

företag, och dess ansvariga, att välja hur de vill hantera problem med arbetstagare som väljer 

sociala medier som forum för sitt missnöje. Är inte engagemanget stort väljer inte heller vissa 

företag att diskutera problematiken kring sådana här situationer som kan uppstå. Betydelsen 

av policies för att förhindra liknande situationer kan diskuteras och i denna undersökning talar 

arbetstagarnas osäkerhet, konsultchefen och fackombudsmannen för en policy medan 

arbetstagarna uttrycker att en policy inte behövs och får medhåll från VD:n.  

De sociala medierna är en del av arbetstagarnas vardag. Detta bekräftas både genom 

intervjuerna med arbetstagarna men också genom Carlsson (2010), Eurostat (2010) och 

Qualman (2009). Användningen av sociala medier kompletterar, och ersätter till viss del, 

vissa relationer som människor har till varandra. Ida fick respons och feedback från sina 

arbetskamrater på Facebook som, enligt Ida, hjälpte henne igenom en jobbig period i hennes 

arbete. Lisa beskriver användningen av sociala medier som en del av hennes arbetstid då hon 

använder dem i princip under hela sin arbetsdag. Vad Lisa skriver på Facebook reflekterar 

hon inte över. Någon större reflektion av vad arbetstagarna skriver på Facebook och i sin 

blogg förekommer inte och det beror en del på att just de sociala medierna är en stor del av 

deras vardag.  

De arbetstagare som uttryckt sitt missnöje om sin arbetssituation på Facebook och i bloggar 

har i varje fall först tagit i kontakt med sin närmsta chef för att därefter välja att publicera ett 

inlägg om situationen på Facebook. Paralleller till detta kan dras till whistleblowing. 

Whistleblowing beskriver en arbetstagare som rapporterar om illegala och omoraliska 

aktiviteter vid en organisation (Dworkin, Miceli & Near, 2009). I de situationer som jag tagit 

del av här är arbetstagarnas missnöjen inte grundade på så allvarliga aktiviteter vid 

organisationerna. Däremot kan paralleller dras och de bakomliggande faktorer som 
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presenteras i forskning om whistleblowing kan också appliceras på arbetstagarna i denna 

undersökning.  

I fallen Johan, Peter och Ida så har alla en relativt kort anställningstid hos respektive 

arbetsgivare. Johan är visstidsanställd, Peter har en tillsvidareanställning sedan två år och Ida 

är projektanställd. En av de faktorer som spelar roll ifall en arbetstagare väljer att ”blåsa i 

pipan” via externa kanaler, är just anställningstiden. Ju kortare den är desto större är risken att 

arbetstagaren väljer en extern kanal. Anledningarna till det är att nyanställda inte identifierar 

sig lika mycket med de mål och den kultur som finns i organisationen och inte heller är lika 

bekanta med vilka interna kanaler som fungerar effektivt i organisationen (Baucus & 

Dworkin, 1998). Här kan paralleller dras mellan Johan, Peter, Ida och whistleblowing. Lisa är 

tillsvidareanställd sedan fem år tillbaka och gränsdragningen där mellan kort och lång 

anställningstid är svår. Denna undersökning besvarar inte frågan ifall Johan, Peter och Ida 

identifierar sig med organisationens mål och kultur och därför måste denna parallell dras med 

en viss försiktighet.  

Hur organisationen hanterar uppmärksammande av missgärningar är också avgörande för 

valet av extern whistleblowing. Upplever arbetstagaren att inget kommer att förändras trots 

rapporteringen av missgärningar kommer den mest sannolikt använda sig av externa kanaler 

(Baucus & Dworkin, 1998). Johan, Peter och Ida har rapporterat sitt missnöje till sina närmsta 

chefer men ingenting förändrades. Därefter valde de att ventilera sig via Facebook och sin 

blogg. Då de först mötts med, vad de själva anser vara, likgiltighet och ingen förändring har 

de senare valt de sociala medierna som en förlängning på deras rapportering av missnöje.  

7.2 Vilka konsekvenser kan detta få? 
Ida och Lisa har ännu inte upplevt några negativa konsekvenser av sin ventilering om sin 

arbetssituation i de sociala medierna då vi inte vet ifall de ansvariga på deras arbetsplats 

känner till deras ventilering eller inte. Johan och Peter däremot har fått känna på vilka 

konsekvenser ett inlägg om sin arbetssituation på Facebook kan få. Tufekci (2008) visar på 

skillnaden mellan en verklig publik och en digital publik där det är svårt att veta vilka 

informationen når. Vilka konsekvenser inläggen som arbetstagarna har gjort får beror på 

vilken publik dessa inlägg når. Det är här skillnaden ligger mellan att diskutera arbetstagarens 

missnöje vid middagsbordet och att diskutera missnöjet via Facebook eller bloggar. I den 

verkliga omgivningen lagras samtal bara i minnet medan i den digitala världen syns samtalen 

svart på vitt och kan spridas och användas igen (Tufekci, 2008). Detta leder till att det är 

lättare att bevisa att ett samtal, eller att ventilering av missnöje faktiskt ägt rum, men också att 

bevisa eventuell skada som ventileringen lett till för företaget.  

I Idas och Lisas fall ser både cheferna och fackombudsmannen Idas och Lisas ventilering som 

allvarliga och skulle kunna leda till uppsägning eller varning. Uppsägning är ett alternativ då 

arbetstagarna bryter mot lojalitetsplikten genom att skada företaget eller bryter mot ett avtal 

som Lisa i detta fall. Varken Lisa eller Ida har stött på några konsekvenser. Peter och Johan 

blev hotade med uppsägning eller blev uppsagd på grund av vad de skrivit. Cheferna och 

fackombudsmannen såg dessa två situationerna som minst allvarliga och skulle endast valt en 
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diskussion med Peter och Johan som konsekvens på deras beteende. Detta visar på vilken 

svårighet som finns i bedömningen av liknande situationer och vilka konsekvenser det kan få. 

Konsekvenserna för företagen i sådan här situationer är dåligt rykte och dålig publicitet 

beroende på inläggets innehåll. Vid övertramp på sekretessavtal kan konsekvenserna också bli 

ekonomiska skador. För att få mer insikt i de konsekvenser sådan här ventilering kan få så 

skulle jag behövt göra en undersökning på arbetsplatser, med chefer och ledning, där sådana 

här fall ägt rum. Nu har jag endast diskuterat situationerna ur arbetstagarens synvinkel och 

cheferna och fackombudsmannen som fått ge sin proaktiva respons på de presenterade 

situationerna.  

Både Ida och Peter säger i intervjuerna att de i fortsättningen kommer att rapportera sitt 

missnöje och sina problem till någon annan än deras närmsta chef som en konsekvens på den 

närmsta chefens inaktivitet. Kassing (2009) beskriver just inaktivitet hos den närmsta chefen 

som ett tillfälle då arbetstagaren är benägen att gå förbi sin chef och diskutera saken med 

någon som är högre upp i beslutshierarkin.  

I situationen med Peter och hans ventilering om bristfälliga arbetskläder så har denna 

ventilering på Facebook lett till att the chain of command brutits. Peter har genom sitt inlägg 

på Facebook öppnat upp för möjligheten att hans missnöje nått en av kommunens 

styrelsemedlemmar som lovade att ta tag i problemet. Genom de sociala medierna gick Peters 

ventilering förbi arbetsledare och bolagets VD till kommunens styrelsemedlemmar då denne 

var vän med Peter på Facebook.  

En positiv konsekvens av att arbetstagare använder de sociala medierna i syfte att rapportera 

sina problem är att de är mycket ärligare i de sociala medierna än vad de skulle vara i ett 

personligt möte med sina närmsta chefer. Detta beskrivs både av cheferna och 

fackombudsmannen men även i form av råd från Dworkin, Miceli och Near (2008). De menar 

att denna ärlighet kan tas tillvara på och förhindra att liknande, allvarligare, situationer 

uppstår igen. Hur ärlighet, idéer, klagomål och missnöje ska kunna tas tillvara på genom 

arbetstagares uttryck är inte klargjort och därför kan denna positiva konsekvens vara 

begränsad.  

7.3 Undersökningens betydelse 
Detta är ingen undersökning som kan svara uttömmande på frågeställningen Varför uttrycker 

sig arbetstagare om sin arbetssituation genom forum som sociala medier och vilka 

konsekvenser kan detta få?. Denna undersökning måste ses som en explorativ studie i ett 

relativt nytt och outforskat område. Resultaten från denna undersökning gäller för de 

arbetstagare som deltagit i den. Resultaten kan inte generaliseras till alla arbetstagare även om 

det är troligt att resultaten från fler intervjuer med arbetstagare skulle visa på liknande 

resultat. Jag har tidigare i avsnitten Metoddiskussion motiverat för de val jag gjort angående 

undersökningens design och därigenom också diskuterat giltigheten för denna undersökning.  

Denna undersökning har däremot bidragit med att belysa ett problem som existerar i 

arbetslivet. Ett problem som fler och fler arbetsgivare kommer att komma i kontakt med. Här 

visar jag på flera olika orsaker till att sådana här situationer uppstår och vad de kan leda till. 
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Att arbetstagare är missnöjda eller ventilerar sin arbetssituation med andra är inget nytt. Ändå 

har fall där arbetstagare blivit av med sina jobb på grund av vad de har skrivit på Facebook 

blivit mycket uppmärksammade. Det finns en problematik med arbetstagare som uttrycker sig 

negativt om sin arbetssituation via sociala medier. När vinjetterna presenterades för cheferna 

och fackombudsmannen märkte jag hur varierande inställningar de hade och hur olika de 

skulle agerat i de olika situationerna.  

Svårigheten med att hitta lämplig litteratur har lett till att mycket tid har fått läggas på just 

sökning av litteratur. Tiden har också begränsat möjligheten till att undersöka ytterligare saker 

som framkommit under analysen och bearbetningen av resultatet. Det finns en önskan om att 

kunna få intervjua alla berörda personer i situationerna. Jag skulle vilja intervjua 

arbetstagarnas närmsta chefer, kollegor och andra personer för att se situationerna från olika 

perspektiv. Det finns också möjlighet, med denna undersökning, och dess vinjetter, som 

utgångspunkt, att undersöka vilka konsekvenserna kan bli för företag där arbetstagare väljer 

att rapportera sitt missnöje via sociala medier.  

7.4 Avslutning 
De sociala medierna är en ny kanal för arbetstagare att reflektera över vad som hände på 

arbetet under dagen eller, till och med, händer just nu. Anledningen till att arbetstagare väljer 

just sociala medier att ventilera sig genom kan bero på flera saker. I denna undersökning 

nämns frustration, osäkerhet, dålig kommunikation med sina närmsta chefer, behov av 

stöttning och feedback som exempel på orsaker till inlägg på Facebook och bloggar. Detta sätt 

att uttrycka sig kan jämföras som en modern form av whistleblowing. Konsekvenserna för 

sådana inlägg kan vara uppsägning, åtgärdande av problemet, stöttning av sina arbetskamrater 

och ärligare arbetstagare. De sociala medierna kan också öppna upp för möjliggörande av 

breaking the chain of command beroende på vilka personer arbetstagaren är vän med på till 

exempel Facebook. Whistleblowing och breaking the chain of command är två fenomen som 

länge funnits i arbetslivet men som nu kan möjliggöras genom sociala medier och 

arbetstagares vilja att uttrycka sig om sin arbetssituation där.  

Sociala medier är en del av arbetstagarnas liv och således en del av arbetslivet. Hur mycket 

varje organisation kommer att komma i kontakt med de sociala medierna varierar självklart 

från företag till företag. Förhoppningsvis har denna undersökning lett till ett belysande av 

några av de problem som kan uppkomma i relationen mellan sociala medier och arbetslivet.   
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Intervjuguide 

Intervjuomgång 1: 

Berätta lite om dig själv, var du arbetar någonstans och vilka arbetsuppgifter du har. 

Har ni tillgång till sociala medier (Facebook, Twitter o bloggar) på er arbetsplats? 

Utnyttjar ni det? 

Använder du sociala medier på din fritid? 

Hur använder ni dem? 

Vad brukar ni skriva? 

Varför? 

Är ni kompisar med någon annan från er arbetsplats på ex Facebook? Många? Vilka 

positioner? 

Har ni någongång skrivit något om er arbetssituation/arbetsplats/arbetsgivare? 

Vad? Positivt/negativt 

Varför? 

Hur kände ni när ni skrev detta? 

Fick ni någon respons? 

Finns det något annat sätt ni kan uttrycka dessa tankar på? Forum på arbetsplatsen?  

Vilka konsekvenser fick detta? 

Känner ni till vilka konsekvenser detta kan få? 

Vad skulle behövt ändras på för att ni inte skulle skriva såhär? 

Hur skulle ni vilja uttrycka detta ifall sociala medier inte fanns? Skulle ni uttrycka det? 

Hur tycker ni att sociala medier ska användas på arbetsplatsen? Tillgång/inte tillgång? 

Finns det någon policy för er arbetsplats? 

Tror ni att det finns möjligheter med att använda sociala medier på sin arbetsplats? 

Vad skulle det kunna vara? Hur skulle man kunna ta tillvara på det som skrivs och uttrycks 

via sociala medier som handlar om sin arbetssituation.  

Intervjuomgång 2: 

Berätta om dig själv och din position på företaget. 

Vad har ni för relation till sociala medier på detta företag? 
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Vad är dina första reflektioner kring situationen? 

Hur skulle du agerat utifrån din position? 

Varför tror du att detta händer? 

Möjligheter/problem med sådan här situationer? 

Har du erfarenhet av liknande situationer? 
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Vinjetter 

Peter 
Arbete: Tillsvidareanställd som fastighetsskötare i ett kommunalt bostadsbolag 

Fallbeskrivning: Peter kände frustration över maskiner i dåligt skick och arbetskläder som 

inte höll honom tillräckligt varm. Efter att ha uttryckt sina önskemål om nya maskiner och 

arbetskläder hos sin arbetsledare, men inte fått någon respons, uttryckte Peter sin frustration 

genom Facebook och skrev där följande ”Vilka skitmaskiner vi har! Och varma kläder får 

man inte heller”. 

Reaktion: Arbetsledaren hotade Peter med sparken medan VD:n inte ansåg att händelsen var 

så allvarlig. Peter fick behålla jobbet med löfte om att aldrig göra samma sak igen. 

Peter fick gehör för sina klagomål på bolagets bristfälliga maskiner och kläder. En av 

kommunens styrelsemedlemmar uppmärksammade också Peters inlägg och lovade att se vad 

han kunde göra åt situationen.   

Johan 
Arbete: Visstidsanställd hos ett bemanningsföretag och därigenom uthyrd till ett 

biltillverkningsföretag. 

Fallbeskrivning: Johan kontaktade sin arbetsledare för att få ledigt då hans mamma var 

allvarligt sjuk. Reaktionen som Johan fick av sin arbetsledare gjorde honom mycket besviken. 

Denna besvikelse uttryckte Johan sig om då han skrev följande statusuppdatering på 

Facebook ”En dag kvar av veckan på detta dårhus”. Längre ner i inlägget försvarade han 

företaget med att skriva ”Det är inget fel på företaget. Är bara inte sugen på att jobba just för 

stunden”. 

Reaktion: Företaget skickade hem Johan direkt och hänvisade till interna regler för sociala 

medier. Johan kallades till sin chef på bemanningsföretaget och anställningen avslutades 

samma dag.  

Lisa 
Anställning: Tillsvidareanställd sedan flera år tillbaka på ett nummerupplysningsföretag.   

Fallbeskrivning: Lisa har, trots underskrivet sekretessavtal, skrivit om kunder och samtal på 

Facebook. Lisa har skrivit inlägg på Facebook om vilka kända personer hon har pratat med 

och hjälpt med information. Hon har också gjort inlägg om vad för sorts information som 

andra samtal innehållit. Exempelvis ”Gynning ringde mig idag!” . Hon har också berättat om 

ett samtal från en självmordsbenägen person: ”Mitt sämsta jobbsamtal ever: "Är det du som 

vill ta livet av dig! Vill du ringa nu? Ska jag koppla direkt?”” 

Reaktion: Trots att Lisa är vän med flertalet av sina arbetskamrater har hon inte fått någon 

reaktion på de inlägg hon gjort angående kunder och samtal. 

 

Ida 
Anställning: Visstidsanställd som HR-assistent på ett energibolag. 

Fallbeskrivning: Ida skulle driva ett projekt tillsammans med sin kollega där Ida och 

kollegan hade helt olika syn på hur projektet skulle genomföras. Ida vände sig till deras 
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gemensamma chef för att framföra ett förslag på hur situationen skulle lösas. Idas chef valde 

att följa kollegans förslag trots att Ida hade mer erfarenhet och kunskap om projektet. 

Frustrationen som Ida kände, under tiden projektet var igång, ventilerade hon genom sin 

blogg och sina inlägg på Facebook.  

Reaktion: Ida känner att hon fått stöttning av sina kollegor som läst hennes inlägg. Hon har 

inte fått några reaktioner från sin chef men hon vet inte heller ifall denne har läst de inlägg 

hon gjort angående situationen.   

På grund av sin chefs beslut angående detta projekt kommer inte Ida att fortsätta sin 

anställning, trots eventuella erbjudande, i detta företag.  


