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Problemområde 

Syfte och 
frågeställningar 

Teoretiska 
utgångspunkter 

Metod 

Slutsatser 

Sammanfattning 
 

I samband med att sociala medier växer går medierna från att vara personliga till 
att bli offentliga. Det finns ett flertal fall där personer blivit avskedade från sina 
arbetsplatser på grund av dess agerande på sociala medier. Få användare av 
sociala medier känner till att information som publiceras på medierna kan 
påverka deras karriär. 
 
Syftet med fallstudien var att granska Sandviks riktlinjer för medarbetarnas 
privata användande av sociala medier och jämföra dessa mot medarbetarnas 
uppfattning av hur de bör agera på sociala medier. För att besvara syftet ställdes 
frågeställningarna: Vad innehåller Sandviks riktlinjer? Hur vill skaparna av 
riktlinjerna att dessa ska uppfattas av medarbetarna? Hur uppfattar medarbetarna 
att de bör agera på sociala medier? Skiljer sig medarbetarnas uppfattning mot 
riktlinjernas innehåll? På vilket sätt? 
	  
Den teoretiska utgångspunkten i denna fallstudie är strategisk kommunikation. 
Studien utgår sedan från Grunigs kommunikationsmodeller och öppna och slutna 
system. Djupare utgår studien ifrån riktlinjer och policys, anställdas påverkan på 
organisationers varumärke och sociala mediers möjlighet att påverka. 
 
En textanalys genomfördes på Sandviks riktlinjer, för medarbetarnas privata 
användande av sociala medier, för att tydliggöra riktlinjernas innehåll. För att 
fastställa den önskade uppfattningen av riktlinjerna hos skaparna av dessa 
genomfördes en samtalsintervju med riktlinjernas huvudansvarige. Därefter 
genomfördes en enkätundersökning för att mäta medarbetarnas uppfattning av 
hur de bör agera. Slutligen jämfördes de olika resultaten för att mäta skillnaden 
mellan dem. 
 
Resultatet visar både skilda och överensstämmande uppfattningar mellan 
medarbetarna och riktlinjerna för hur medarbetarna bör använda sig av sociala 
medier. Två övergripande synsätt hos medarbetarna gick att urskilja. De som ser 
sociala medier som en öppen och offentlig plattform och de som ser sociala 
medier som en privat funktion. Medarbetarna med synsättet att sociala medier är 
en offentlig plattform stämmer överens med riktlinjernas synsätt.  
 
En etablering av riktlinjer för medarbetarnas privata användande av sociala 
medier är ett verktyg för att försöka kontrollera och hantera maktförskjutningen 
dessa medier innebär. Stora delar av riktlinjernas funktion går förlorad då företag 
inte lyckas kommunicera ut riktlinjerna.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Riktlinjer, Varumärken, Living the brand, Image och 
Rykteshantering. 
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1 Inledning 
 

Vi har varit inne och kollat din Facebooksida och med anledning av bilden 
som finns på dig måste vi avsluta vårt samarbete omedelbart. Med den där 
mössan kan man aldrig vara säker. 

- Aftonbladet 2011-01-22 
 
 
Aftonbladet publicerade den 22 januari 2010 en artikel om en man som förlorat sitt 
jobb som barnskötare på grund av bilder med olämplig klädsel på det sociala mediet 
Facebook.1 Under de senaste två åren har det uppmärksammats flera fall där 
anställda blivit avskedade på grund av deras agerande på sociala medier. TV4 
nyheterna uppmärksammade att en rektor blivit avskedad på grund av olämpliga 
bilder på ett socialt medium.2 På ett företag i Piteå förlorade tre anställda sitt arbete 
på grund av deras kommentarer på en tidigare anställds profil.3  
 
I augusti 2011 genomförde Novus Opinion en undersökning, beställd av Navigio 
Rekrytering & Ledarskap, om negativa kommentarer om jobbet på sociala medier. 
Undersökningen visar att 79 procent av befolkningen använde de sociala medierna 
Facebook, Twitter och bloggar. Av dessa användare kommenterar var tredje person 
sin kollega, chef, arbetsplats eller arbetsgivare i sina inlägg. Undersökningen visar 
att många anställda inte känner till att negativa kommentarer kan vara ett avtalsbrott 
och leda till uppsägning.4 I samband med att sociala medier växer går medierna från 
att vara personliga till att bli offentliga. Ett exempel på ett socialt medium är 
Facebook som har gått från att vara en mötesplats för studenter till att bli en 
mötesplats för släkt, vänner, medarbetare och framtida arbetsgivare. I september 
2011 hade Facebook mer än 800 miljoner aktiva användare världen över och blev 
därmed ett av de största sociala nätverken. Användarna skapar en personlig profil, 
samlar kontakter och kommunicerar. Användare kan även ansluta sig till 
intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola eller universitet.5  
 
Artiklarna och Novus Opinions undersökning bekräftar att det privata användandet 
av sociala medier kan påverka karriären. Det är detta problemområde som ligger till 
grund för denna undersökning. 
 
 
Denna studies teoretiska utgångspunkter är strategisk kommunikation. Kärnan i 
strategisk kommunikation är att kommunicera avsiktligt och målmedvetet för att 

                                                
1	  Aftonbladet,	  Publicerad	  2010-‐01-‐22	  	  	  	  
2	  TV4	  nyheterna,	  Publicerad	  2011-‐06-‐17	  	  	  
3	  Piteå	  tidningen,	  Publicerad	  2011-‐09-‐02	  	  	  
4	  Navigo,	  Publicerad	  2011-‐09-‐05	  
5	  Wikipedia,	  Hämtad	  2011-‐11-‐25	  	  	  
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uppfylla organisationens mål och uppdrag.6 Excellensteorin har haft en betydande 
roll för effektiv kommunikation. Teorin sätter relationen mellan organisationer och 
intressenter i fokus. Det är kvaliteten på relationen som är avgörande, inte de 
budskap som kommunikatörerna sprider. Utifrån Excellensteorin utvecklades fyra 
PR-modeller för hur kommunikation kan ske. Symmetrisk tvåvägskommunikation 
är en av dessa modeller som anses vara nyckeln till att skapa långvariga relationer.7 
8 Organisationer kan delas in i öppna eller slutna system där öppna system 
involverar omgivning och intressenter. Organisationer måste vara öppna för att 
lyssna till intressenters behov, krav och uppfattning om organisationen.9 Anställda 
är ambassadörer för organisationer och varumärken och kan påverka relationen och 
intressenternas inställning mot organisationen. 10 
 
Sedan 2006 har många forskares uppmärksamhet riktats mot sociala medier. 
Forskningen har sedan dess haft många olika infallsvinklar och inriktningar.11 
Forskning har tidigare berört sociala medier och dess påverkan på företag, rykte och 
intressenter.12 13 Den betonar den förändring som sker i och med sociala mediers 
framväxt och att ett företag förlorar kontrollen och makten över 
informationsspridningen.14 Det har tidigare genomförts en fallstudie som undersöker 
policys för användning av sociala medier och granskar policyns innehåll.15 Studien 
ligger mycket nära denna fallstudie. Det saknas dock forskning på hur medarbetare 
uppfattar att de bör agera på sociala medier. Det privata användandet av sociala 
medier har kommit att påverka människors karriärer16 och på grund av detta finns 
ett behov av forskning och kunskap om medarbetarnas privata användande av 
sociala medier. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6	  Hallahan,	  Holtzhausen,	  van	  Ruler,	  Verčic	  &	  Krishnamurthy,	  2007:4	  
7	  Grunig,	  Grunig,	  Sriramesh,	  Yi-‐Hui	  &	  Lyra,1995:169	  
8	  Grunig,	  2006:156	  
9	  Tench	  &	  Yeomans,	  2009:126-‐127	  
10	  Punjaisri	  &	  Wilson	  2007:60	  	  
11	  Perez-‐Latre,	  Portilla	  &	  Sanches	  Blanco,	  2010:66	  
12	  Solis	  &	  Breakenridge,	  2009:17	  
13	  Smith,	  Wollan	  &	  Zhou,	  2011:275	  
14	  Kaplan	  &	  Haenlein,	  2010:59-‐68	  
15	  Hrdinová,	  Helbig	  &	  Stollar	  Peters,	  2010:7	  
16	  03-‐09-‐2011	  Aftonbladet	  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna fallstudie var att granska riktlinjer och jämföra dessa mot 
medarbetarnas uppfattning av hur de bör agera på sociala medier. Studien 
genomfördes på Sandvik, ett företag som har riktlinjer för medarbetarnas privata 
användande för sociala medier. För att besvara studiens syfte användes dessa 
frågeställningar: 
 
• Vad	  innehåller	  Sandviks	  riktlinjer?	  
• Hur	  vill	  skaparna	  av	  riktlinjerna	  att	  dessa	  ska	  uppfattas	  av	  medarbetarna?	  
• Hur	  uppfattar	  medarbetarna	  att	  de	  bör	  agera	  på	  sociala	  medier?	  
• Skiljer	  sig	  medarbetarnas	  uppfattning	  mot	  riktlinjernas	  innehåll?	  På	  vilket	  
sätt?	  
 
 

1.2 Tidigare kandidatuppsatser 
 
Dejan Hrgic skrev 2011 en kandidatuppsats om hanteringen av sociala medier: 
Hantering av sociala medier - En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala 
medier. Syftet med studien var att undersöka hur kommuner väljer att hantera 
sociala medier som ett kommunikationsverktyg för att stärka relationen till sina 
medborgare.17 Uppsatsen har likheter med denna fallstudie men fokuserar på 
relationen till sina medborgare istället för relationen till medarbetarna. Uppsatsen 
bygger även på hur kommunerna hanterar sociala medier istället för riktlinjer för 
medarbetarnas användning av sociala medier. 
 
Louise Ekman skrev 2011 kandidatuppsatsen Skapandet av ett bättre jag – en 
kvalitativ studie av det sociala mediet Facebooks inverkan på det personliga 
varumärket. Syftet med hennes undersökning var att undersöka hur ungdomar 
använder sig av Facebook för att utveckla sitt personliga varumärke.18 Uppsatsen 
har ett fokus på hur sociala medier används och varför, vilket skiljer sig från denna 
fallstudies inriktning. Kandidatuppsatsen har dessutom avgränsningar som denna 
fallstudie inte har. Hon har valt att fokusera på endast Facebook och ungdomar. 
Men studien har även likheter då den fokuserar och ger stöd för det privata 
användandet av sociala medier. 
 
 
Den uppmärksammade kandidatuppsats som legat närmast denna fallstudie är Det 

                                                
17	  Hrgic	  &	  Dejan,	  2011	  
18	  Ekman,	  2011	  
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sociala varumärket – hur medarbetares användande av sociala medier påverkar 
varumärken av Helena Lind och Emma Linde från Linnéuniversitetet. Deras studie 
berör hur medarbetares användning av sociala medier kan påverka ett företags 
varumärke och image. De berör även motiv för varför företag kan vilja kontrollera, 
med hjälp av en policy, vad medarbetare publicerar. 19 Det som skiljer deras uppsats 
från denna fallstudie är att deras studie fokuserar på effekten av användandet av 
sociala medier och varför policys är aktuella medan denna fallstudie genomfördes 
på ett företag som har etablerade riktlinjer för sociala medier för att granska om det 
rådde ett samförstånd kring riktlinjerna.  
 

2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Att kommunicera strategiskt 
 
Under de senaste 25 åren har teorier och praktiskt arbete med kommunikation 
mellan organisationer och dess intressenter utvecklats. Detta har resulterat i olika 
teoretiska utgångspunkter inom kommunikationsforskningen och ett av dem är 
strategisk kommunikationshantering.20 Strategisk kommunikation beskrivs, av både 
akademiker och praktiker, vanligtvis som en grundläggande aktivitet hos den högsta 
ledningen. För organisationer har effektiv strategisk kommunikation snabbt blivit en 
fråga om överlevnad och inte bara en fördel gentemot konkurrenter.21 Strategisk 
kommunikation kan definieras som kommunikation som är anpassad efter 
organisationens övergripande strategier och används för att förstärka 
organisationens strategiska position.22	  
 
Att kommunicera avsiktligt och målmedvetet för att uppfylla organisationens mål 
och uppdrag är kärnan i strategisk kommunikation. Organisationer kämpar för att få 
uppmärksamhet, beundran, samhörighet och lojalitet från kunder, medarbetare, 
investerare och samhället. Det måste fattas strategiska beslut för vilka resurser 
organisationer kommer att ägna åt relationen till sina intressenter.23 Strategisk 
kommunikation innebär att sätta organisationens intressenter i första hand. Genom 
att undersöka och öka sin kunskap om sina intressenter kan organisationen forma 
kommunikationen för att uppnå specifika mål med dessa intressenter.24 
 

                                                
19	  Lind	  &	  Linde,	  2010	  
20	  Sandhu,	  2009:72-‐92	  
21	  Segars	  &	  Kohut,	  2001:550-‐551	  
22	  Argenti,	  Howell	  &	  Beck,	  2005:83	  
23	  Hallahan,	  Holtzhausen,	  van	  Ruler,	  Verčic	  &	  Krishnamurthy,	  2007:4	  
24	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:109	  
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2.2 Att effektivisera kommunikationen 
 
Excellensteorin är resultatet av en studie som leddes 1984 av J. E Grunig. Han 
genomförde studien tillsammans med fem andra forskare med olika kompetenser 
inom bland annat organisationskommunikation och public relations.25 Syftet med 
studien var att besvara hur, varför och i vilken utsträckning public relations kan 
bidra till att uppnå organisatoriska mål. Excellensteorin gav möjligheten att 
konstruera en stor teori om värdet av public relations och hur mycket den insatsen är 
värd ekonomiskt. Forskarna ville klarlägga vilka faktorer av public relations 
funktion som har störst sannolikhet att effektivisera en organisation.26 27 
 
Resultatet av excellensstudien visade att public relations är en unik ledningsfunktion 
som hjälper organisationer att integrera med de sociala och politiska komponenterna 
i den miljö de befinner sig i. Studien visade även att värdet av public relations 
kommer från relationerna organisationer utvecklar och upprätthåller med sina 
intressenter. Kvalitén på relationerna är snarare ett resultat av organisationens 
agerande än av det budskap som kommunikatörerna sprider.28 
Forskarna hävdar att för att en organisation ska vara effektiv måste den agera för att 
lösa problem och tillfredsställa både intressenter och ledning. Organisationer som 
inte arbetar för att lösa och tillfredsställa deras intressenters problem kommer att 
utsättas för motstånd från dem. Organisationer måste identifiera de 
intressentgrupper som påverkas av organisationens handling. De måste sedan 
kommunicera symmetriskt med de olika intressenterna för att skapa långvariga 
relationer.29  
	  
	  

2.2.1 De fyra PR-modellerna 
 
J. E Grunig identifierade 1984 fyra modeller som beskriver utförandet av public 
relations. Dessa fyra modeller representerar värdet av beteenden och mål som en 
organisation använder när de utövar public relations. De fyra PR-modellerna som 
togs fram var publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetriska 
tvåvägsmodellen och symmetriska tvåvägsmodellen30 
	  
	  

                                                
25	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:25	  
26	  Ibid:4	  
27	  Grunig,	  2006:156	  
28	  Tench	  &	  Yeomans,	  2009:55	  
29	  Grunig,	  2006:156	  
30	  Grunig,	  Grunig,	  Sriramesh,	  Yi-‐Hui	  &	  Lyra,1995:169	  	  
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2.2.1.1   Publicitetsmodellen och Informationsmodellen 
 
Publicitetsmodellen och informationsmodellen är 
envägskommunikationsmodeller.31 Syftet med publicitetsmodellen är att skapa god 
publicitet för organisationen och undvika negativ publicitet i media.32 
Publicitetsmodellen kan liknas vid propaganda där budskapet sänds från sändare till 
mottagare utan fördjupning.33 Informationsmodellen fungerar som en 
informationsspridning. Skillnaden från publicitetsmodellen är att informationen inte 
vinklas i informationsmodellen. Istället framförs korrekt och sanningsenlig 
information som inte avser att påverka mottagaren.34 Informationsmodellen innebär 
att sprida information utan att samla kunskap och förståelse för omgivningen eller 
intressenter.35 
	  

2.2.1.2  De asymmetriska- och symmetriska tvåvägsmodellerna 
 
Den asymmetriska tvåvägsmodellen är en tvåvägskommunikation som har syftet att 
skapa gemensam överenskommelse mellan organisationen och intressenter. 
Dialogen styrs av sändaren och det finns en obalans i systemet. 36 Modellen kan 
anses vara manipulativ då budskapet anpassas efter mottagarens förväntningar utan 
att beteendet hos organisationen förändras. Resultatet ska vara gynnsamt för 
sändaren.37 Symmetrisk kommunikation innebär att varje deltagare av 
kommunikationen har lika stor möjlighet att påverka de andra.38 Syftet med den 
symmetriska tvåvägsmodellen är att utveckla en ömsesidig förståelse mellan ledning 
och intressenter.39 Kommunikationen saknar en tydlig sändare och sker mellan olika 
individer och grupper.40   
 
Grunigs fyra PR-modeller utgör en första klassificering av kommunikation. Han 
utformade modeller som betonar enkelriktad kommunikation och modeller för 
tvåvägskommunikation. År 2001 utvecklade han dock sitt arbete och hävdar att en 
envägsmodell alltid är asymmetrisk eftersom att avsändare sänder ett budskap utan 
att ta hänsyn till mottagaren. Asymmetri definierades som en 
kommunikationsmodell där en enkelriktad, linjär effekt förutses och utvärderas. 
Förutsättningen är asymmetrisk då public relations och kommunikation uppfattas 

                                                
31	  Tench	  &	  Yeoman,	  2009:150	  
32Grunig,	  Grunig,	  Sriramesh,	  Yi-‐Hui	  &	  Lyra,1995:169-‐176	  
33	  Tench	  &	  Yeoman,	  2009:150	  
34	  Ibid	  
35Grunig,	  Grunig,	  Sriramesh,	  Yi-‐Hui	  &	  Lyra,1995:169-‐176	  
36	  Tench	  &	  Yeoman,	  2009:150	  
37	  Ibid	  
38	  van	  Ruler	  2004:126	  
39	  Yeoman	  &	  Tench,	  2009:150	  
40	  Ibid	  
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som något som görs mot, och inte med, människor. Han beskrev sedan sina 
tvåvägsmodeller som antingen asymmetriska eller symmetriska. Grunigs fyra PR-
modeller utvecklades därmed till tre olika koncept för hur kommunikation fungerar. 
Dessa är den asymmetriska envägsmodellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen 
och den symmetriska tvåvägsmodellen.41 
	  

 

2.3 Öppna och slutna system 
 
Ludwig von Bertalanffy var en biolog som 1968 uppmärksammade den generella 
systemteorin. Sedan början av 1980 har public relationsteorier vägletts av denna 
teori. Det systemteoretiska synsättet innebär att inte endast fokusera på förståelsen 
för kommunikationsprocesser och effekter av dessa utan att även inkludera 
förståelse för organisationer, intressenter och den miljö som dessa verkar i.42 
Systemteoretiker ser organisationer som levande helheter som aktivt samspelar med 
sin omvärld. Kommunikationen är avgörande för välbefinnandet i en organisation 
eftersom den används för att organisera, strukturera och anpassa organisationen.43  
 
System brukar definieras som sammanhängande delar som tillsammans skapar en 
unik, begränsad enhet. Systemteorin inkluderar beteenden av och relationen mellan 
organiserade grupper. Alla system verkar inom dess omgivning och miljö men 
endast en del av dem är öppna för omgivningens påverkan. Det går därför att dela in 
system i två kategorier beroende på öppenheten mot omgivningen, slutna och öppna 
system.44 
 

2.3.1  Slutna system  
 
 
Slutna system kännetecknas av tydliga gränser och tar inte hänsyn till omvärldens 
krav. Systemen är statiska och agerar sent vid trender.45 Slutna system är 
otillgängliga för respons och feedback. De har interna kontroller för hur de bör 
anpassa sig till omgivningens påverkan.46  
 
Systemteorin utvecklar delarnas betydelse för helheten och fastslår att ingen del kan 
verka isolerat utan är beroende av de andra delarna. Därför kan en organisation inte 
existera helt isolerat utan bör vara ett öppet system som formar och formas av sin 

                                                
41	  van	  Ruler,	  2004:126	  
42	  Ledingham	  &	  Bruning	  2002:206	  
43	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:317	  
44	  Ibid:362	  
45	  Tench	  &	  Yeomans,	  2009:155	  
46	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:362	  
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omgivning och ständigt förändras efter nya situationer. De som inte identifierar 
förändringar i omvärlden och anpassar sig därefter kommer att ha svårt att 
överleva.47 
	  

2.3.2  Öppna system 
	  
Öppna system har ett kontinuerligt utbyte med sin omgivning och samspelar med 
andra system som omger dem. De innehåller termer som involvering, engagering, 
utvärdering, omgivning och gränser.48 Öppna system agerar i ett tidigt skede för att 
förändras i takt med omvärldens behov och krav.49 Det bör finnas en balans mellan 
stabilitet och förändring för att bevara systemets integritet samtidigt som den bör ha 
en hälsosam relation till omgivningen. Det blir en oundviklig kamp mellan att vara 
beroende och självständig och mellan individuella behov och gruppens behov.50 
Systemen strävar efter att överleva genom att reagera på omgivningens åsikter och 
både få och ge bidrag till samhället. 51 
	  

2.4 Syftet med policys & riktlinjer 
	  
2004 genomfördes en studie på riktlinjer inom sjukvården som hade potentialen att 
förbättra vården. Utvecklingen och införandet av riktlinjer kan ge höga kostnader 
som inte motsvarar eventuella fördelar. Syftet med studien var att göra en 
systematisk översyn av effektiviteten och kostnaderna för utveckling, spridning och 
genomförandestrategier för riktlinjer.  Resultatet fastställde att olika omständigheter 
kräver olika spridning och genomförandestrategier av riktlinjer. Ytterligare 
forskning krävs för att utveckla och validera en sammanhängande teoretisk ram för 
organisatoriskt beteende och beteendeförändring för att informera om bättre val av 
insatser.52 
 
Det finns flera motiv till varför policys behövs och används av organisationer. Inom 
datormedierad kommunikation är dess huvudsakliga syfte att ge säkerhet, tillit, 
skydd, äganderätt, social integration, delaktighet och journalföring. Inom dessa 
ämnen kan kriser relateras till personlig integritet, e-deltagande, demokrati, åtkomst 
och engagemang. Dock har den snabba utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik bidragit till att få organisationer hunnit anpassa policys efter 
dessa förändringar. 53 

                                                
47	  Tench	  &	  Yeomans,	  2009:126-‐127	  
48	  Gregor,	  2006:626-‐628	  
49	  Tench	  &	  Yeomans,	  2009:155	  
50	  Connors	  &	  Caple,	  2005:106-‐107	  
51	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:362	  
52	  Grimshaw	  JM,	  m.fl.,	  2004	  
53	  Bertot,	  Jaeger,	  Munson,	  &	  Glaisyer,	  2010:	  56	  
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2.5 Anställdas påverkan på organisationens 
varumärke 
 
Varumärket är en del av människors vardag och påverkar valet av mat, kläder, 
personlighet, livsstil, populärkultur och politik. Ett starkt varumärke ökar inte endast 
produkters värde utan representerar och främjar en livsstil. Varumärken har 
utvecklats till olika kulturer. Varumärkesuppbyggnad innebär att utveckla och 
hantera relationen mellan organisationen, intressenter och omgivning.54 
Organisationers varumärke bör utvecklas utifrån organisationens identitet och 
kräver ekonomiskt stöd och engagemang från ledning och anställda. Varumärket är 
relaterat till en organisations rykte och image.55  

2.5.1 Profil, image, identitet och rykte 
 
En organisations profil är den bild organisationen vill förmedla av sig själv till 
intressenter och omgivningen. Image är den befintliga uppfattningen intressenter 
och omgivningen har av en organisation. Idealet är att image och profil ska stämma 
överens.56 En organisations rykte har likheter med dess image. Ryktet är resultatet 
av omgivningens sammanlagda uppfattningar av en organisation.57 Image, identitet 
och profil påverkar varandra. Alla organisationer måste ständigt bevaka sin omvärld 
och den omgivning som organisationen är beroende av.58  

2.5.1.1  Profil 
 
En organisations profil är den önskade bild en organisation vill förmedla av sig 
själva till omgivning och intressenter.59 Den ska spegla organisationens affärsidé 
och kultur.60 Vid dålig image måste profilen stärkas. Att stärka profilen skapar 
likhet mellan identitet, profil och image.61 Organisationer verkar i miljöer där de 
kontinuerligt måste utvärdera hur de bör agera mot intressenter. Genom att 
undersöka intressentgrupper kan organisationer fastställa hur de bör reagera på 
påtryckningar från intressenter. En organisation kommunicerar för att informera, 
motivera och övertyga sin omgivning om sina uppdrag, värderingar och 
verksamheter.62 

                                                
54	  Fan,	  2005:342	  
55	  Balmer	  2001:253	  
56	  Larsson,	  2008:117	  
57	  Yeoman	  &	  Tench,	  2009:240	  
58	  Larsson,	  2008:97	  
59	  Ibid:117	  
60	  Bergström,	  2007:271	  
61	  Larsson,	  2008:114-‐117	  
62	  	  Stephens,	  Malone	  Callisch	  &	  Bailey,	  2005:393-‐395	  
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2.5.1.2  Image 
 
En organisations image är baserad på intressenters och omvärldens uppfattningar, 
slutsatser och föreställningar.63 Intressenter är mer knutna till en produkts image än 
till produkten eller tjänsten. Organisationer utgår ifrån sin profil och skapar 
produkter eller tjänster med en specifik image som tilltalar en utvald målgrupp.64  
Khanyapuss Punjaisri och Alan Wilson genomförde 2007 en studie om intern 
varumärkesuppbyggnaden. De presenterar vikten av en god relation till anställda 
och att anställda följer företagets värderingar och agerar som stolta ambassadörer. 
Detta påverkar företagets image. Framgångsrik intern varumärkesuppbyggnad leder 
till att medarbetarna engagerar sig, identifierar sig och är lojala gentemot 
varumärket.65 Produkter, personalens beteende, ekonomisk fördelning och 
samhällsansvar är faktorer som kan påverka en organisations image.66 
 

2.5.1.3  Identitet 
 
En organisations identitet är organisationens egen uppfattning av sin helhetsbild. 
Identiteten är organisationens kärna. Den bör samspela med organisationens 
historia, tidigare ledare, personal och etik. Identiteten bör skapa en koppling med 
omvärlden som intressenter identifierar sig med. Image, profil och identiteten måste 
ha en stark relation med varandra för att fungera effektivt.67 

2.5.1.4  Rykte 
 
Ett fördelaktigt rykte kan förbättra en organisations ekonomiska värde, påverka 
intensionen att konsumera, säkerställa produkter eller tjänsters kvalitet, påverka 
kundernas och de anställdas lojalitet och erbjuda unika fördelar för organisationen.68 
Ryktet har ett långsiktigt värde till skillnad från organisationens image som fyller en 
mer kortsiktig funktion. En organisations rykte kan sammanfatta förflutna 
beteenden och användas för att förutspå framtida åtgärder.69 Organisationers 
identitet påverkar ryktet vilket innebär att anställda har ett stort inflytande på ryktet. 
Intressenter ställer krav på att anställda representerar och följer organisationens 
värderingar. Det erhålls dock sällan ekonomiska satsningar för intern 
rykteshantering. Anställdas agerande representerar den verkliga bilden av 

                                                
63	  Mårtenson,	  2007:223	  
64	  Larsson,	  2008:114	  
65	  Punjaisri	  &	  Wilson	  2007:60	  	  
66	  Larsson,	  2008:114-‐117	  
67	  Ibid:116-‐117	  
68	  Gotsi	  &	  Wilson,	  2001:99	  
69	  Mårtenson,	  2007:546	  
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organisationen och har stor påverkan på organisationens externa intressenter. Det är 
avgörande för organisationens rykte hur väl de anställdas agerande och åsikter går i 
linje med organisationens.70  
 

2.5.2 Living the brand 
 
Det är viktigt att organisationer förmedlar en enad profil till externa och interna 
intressenter och tar hänsyn till den kommunikativa rollen medarbetare har för att 
vidarebefordra profilen. Anställda är ambassadörer för organisationer och 
varumärken. Endast om de lever varumärket kommer organisationens 
rykteshantering att lyckas. Organisationer måste uppmuntra medarbetare att följa 
organisationens vision och värderingar. Medarbetare måste förstå värderingarna för 
att kunna återge dessa genom sitt beteende. Alla yttranden av varumärkets identitet 
bör gå i linje med organisationens kärnvärden. Ryktet måste baseras på verkligheten 
för att upplevas trovärdigt.71 Medarbetarna är viktiga ambassadörer för 
organisationen eftersom deras känslor gentemot företaget sprids vidare i deras 
sociala nätverk och påverkar företagets profil.72 Det är därför viktigt att ha en god 
relation och god kommunikation till sina medarbetare. Felaktiga beslut och 
ageranden kan förstöra relationen och sprida ett missnöje bland de anställda.73  
	  

2.5.3 Individens image, profil, identitet och rykte  
 
Både organisationer och individer kan använda ett flertal olika identiteter som 
lämpar sig för olika sammanhang eller publiker. Till skillnad från individer anses 
inte en organisation med många identiteter som splittrad. Det kan vara en fördel för 
organisationer att kunna anpassa sig med hjälp av flera identiteter.74 Människor har 
ett behov av att presentera sina sanna eller inre jag för omvärlden och att få andra att 
lära känna dem som de känner sig själva. Ibland är personliga uttryck tydliga genom 
direkt självavslöjande och ibland är det underförstått genom val av ämne, ord, bilder 
och stil. Båda metoderna kan hjälpa människor att bygga upp en viss identitet och 
bild av sig själva. Det är troligt att personer som känner sig starkt begränsade av de 
roller som följer dem i sitt vardagliga liv dras till Internet för att få uttrycka 
obegränsat. Personliga uttryck kan även vara en process för att försöka kontrollera 
de intryck som andra har av dem.75 
	  
	  

                                                
70	  Gotsi	  &	  Wilson,	  2001:101	  
71	  Ibid:99-‐101	  
72	  Falkheimer	  &	  Heide,	  2003:18	  
73	  Kraft	  &	  Strandberg,	  2007:58.	  
74	  Balmer,	  2001:258	  
75	  Shao,	  2009:18	  
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2.6 Möjligheter att påverka med sociala medier 
	  

Användare av sociala medier erhålls möjligheterna att skapa en profil, ladda upp 
innehåll som bilder och musik, skicka meddelanden i olika former och knyta 
kontakter med andra användare. Relationen mellan olika användare är den centrala 
funktionen i sociala medier. Sociala medier har, i och med sin framväxt, blivit ett 
återkommande ämne i media. Det förekommer rubriker om barnsexförbrytare, 
identitetsstölder, konflikter på arbetsplatsen och missbruk.76  
Sociala nätverk tjänar ett antal funktioner i det verkliga livet. Det ger till exempel 
socialt och känslomässigt stöd, resurser, information och skapar relationer mellan 
människor. Sociala nätverk har även identifierats på sociala medier.77 Sociala 
nätverk har existerat långt innan internets tillkomst. Människor behöver relationer 
till andra människor för att överleva.78 Användare söker sig till internet både för att 
få känslomässigt stöd och information. I båda fallen kan sociala nätverk online förse 
användarna med ett socialt kapital.79 Boyd & Ellison definierar sociala medier som 
webbaserade tjänster som tillåter individer att skapa en offentlig eller halvoffentlig 
profil inom ett avgränsat system. Tjänsterna tillåter användarna att utforma en lista 
över andra användare som de har en anslutning till. Användarna kan sedan dela 
information med varandra. Sociala medier har lockat miljontals användare och 
många har infört dessa i sina dagliga rutiner. Det finns hundratals olika sociala 
medier som erbjuder olika tekniska möjligheter, intressen och metoder. Vissa 
webbplatser tillgodoser specifika målgrupper medan andra lockar människor med 
gemensamma faktorer, exempelvis språk, nationalitet, sexualitet eller religion.80 
 
Det unika med sociala medier är inte att de tillåter individer att möta främlingar utan 
att de gör det möjligt för användarna att artikulera och synliggöra deras sociala 
nätverk. Detta kan resultera i kopplingar mellan individer som annars inte skulle 
göras. På många sociala medier är dock deltagarna inte ute efter att binda nya 
kontakter utan att kommunicera med befintliga kontakter. 81 
 

2.6.1 Facebook 
 
Facebook är ett socialt medium där användare kan integrera med personer de redan 
känner eller skapa nya kontakter. Användarna av Facebook skapar en profil där de 
har möjlighet att presentera sig själva. På denna profil kan användare som är 

                                                
76	  Joinson,	  2008:1027	  
77	  Ibid:1027-‐1028	  
78	  Coyle	  &	  Vaughn,	  2008:13	  
79	  Ellison,	  Steinfield	  &	  Lampe,	  2007:1144	  
80	  Boyd	  &	  Ellison,	  2008:210-‐211	  
81	  Ibid:211	  
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anslutna till varandra ta del av information och kommentera. Användare kan även 
gå med i virala grupper som är baserade på gemensamma intressen.82  
 
Lampe m.fl. skiljer på användandet av Facebook mellan ”social searching” där 
användaren tar reda på information om offline kontakter och ”social browsing" där 
användaren nyttjar webbplatsen i syfte att utveckla nya kontakter. Sociala medier, 
som Facebook, kan också fungerar som en övervakningsfunktion. Användarna kan 
spåra handlingar, åsikter och intressen hos de grupperna de tillhör. Övervakningen 
och ”social search” funktionen av Facebook kan delvis förklara varför så många 
Facebook-användare lämnar sina sekretessinställningar relativt öppna. Att tillåta 
Facebook-användare, som för närvarande inte är anslutna till varandra, att se 
personliga aspekter av en profil kan också vara en strategi för att öka storleken på 
ens sociala nätverk.83 
 
Det finns tydliga skillnader mellan användningen av Facebook för att upprätthålla 
och återskapa kontakter med vänner och dess användning för att övervaka innehåll. 
Det finns också skillnader i användningar efter ålder, kön och yrkesställning. Vissa 
forskare hävdar att olika demografiska grupper är motiverade att använda sociala 
medier för olika ändamål. Yngre, kvinnliga användare motiveras mer av de sociala 
uppkopplingarna och den ständiga kontakten än vad äldre, manliga användare gör. 84 
 

2.6.2 Bloggar 
 
Bloggar kan definieras som en webbplats som innehåller en personlig online-
dagbok med reflektioner, kommentarer och länkar. Beskrivningen berör personliga 
bloggar. Bloggar kan även vara organisatoriska vilket innebär en kommunikation 
mellan organisationer och dess intressenter. Skribenten bloggar då officiellt på 
organisationen och även om det inte är en officiell talesperson är det uppenbart att 
personen är knuten till organisationen. Det finns organisationer som uppmanar sina 
anställda att blogga då bloggar medför en möjlighet för organisationer att ha en 
betydande inverkan på sina intressenter. Organisatoriska bloggar har egenskaper av 
både personlig och professionell kommunikation.85 
 
Bloggar är en bra plattform där skribenten kan tala sanningsenligt med en 
konversationsstil.  Detta kan bli en viktig del i att bygga och bevara datormedierade 
relationer. Bloggar är mer konverserande än organisatoriska webbplatser.86 
 

                                                
82	  Ellison,	  Steinfield	  &	  Lampe	  2007:1143	  
83	  Joinson,	  2008:1027-‐1028	  
84	  Ibid:1035	  
85	  	  Kelleher	  &	  Miller,	  2006:397	  
86	  Ibid:	  397	  
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2.6.3 Twitter 
 
Twitter är ett verktyg för att skapa mikrobloggar som lanserades i oktober 2006. 
Sedan dess har verktyget blivit populärt världen över. Mikrobloggning är ett relativt 
nytt fenomen och definieras som en form av bloggning där användare skriver en 
kortfattad uppdatering om sin vardag som skickas ut till anslutna användare. Dessa 
verktyg erbjuder en enkel form av kommunikation där användare offentliggör och 
delar information om aktiviteter, åsikter och status.87 
 
Till skillnad från vanliga bloggar uppfyller mikrobloggar en snabbare 
kommunikation med kortare information. Informationsutbytet är inte lika krävande 
gällande tid och innehåll. Det råder även en skillnad på daglig uppdatering. En 
vanlig bloggare uppdaterar sin blogg en gång varannan dag medan uppdateringar 
med mikrobloggningen sker flera gånger om dagen.88  
 
Java, Finin, Song & Tseng genomförde 2007 en studie om mikrobloggar för att 
fastställa huvudsakliga syften till användning av verktygen genom att analysera 
individers sammanlagda beteende på Twitter. Resultatet klargjorde att dagligt 
chattande, konverserande, informationsutbyte, nyhetsrapportering och 
relationsuppbyggnad var huvudsakliga anledningar till användandet.89  
 
Positiv ryktesspridning mellan människor anses vara ett kraftfullt 
marknadsföringsverktyg för att locka konsumenter till ett företag.  Människor 
förlitar sig på sina anhöriga, vänner och andra inom deras sociala nätverk.90 Enligt 
Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 2009, är mikrobloggning en potentiell plattform 
för företag att utforska som en del av deras strategi för varumärkesuppbyggnad. 
Konsumenters varumärkesuppfattning och köpbeslut påverkas av ryktesspridning 
mellan människor och sociala mediers tjänster. Konsumenter använder 
kommunikationstekniken som pålitliga källor av information, insikter och åsikter. 
Denna trend erbjuder nya möjligheter att bygga varumärkesrelationer med 
potentiella konsumenter. Kärnan i ryktesspridningskommunikation på sociala 
medier är att veta vad konsumenter uttrycker om varumärket. Twitter erbjuder 
möjligheten att kommunicera till konsumenter i realtid.91  
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2.6.4 En maktförskjutning från organisation till intressenter 
	  
Charlene Li och Josh Bernoff är två analytiker från Forrester Research92 som 
genomfört en undersökning som visat hur organisationer ökar sin kunskap om 
marknaden, genererar inkomst, sparar pengar och mobiliserar sina anställda 
genom ”sociala tekniker”. Analytikerna anser att det finns en bestämd social trend 
mot att människor använder tekniken för att få vad de behöver istället för att förlita 
sig på traditionella institutioner, exempelvis företag. Konsekvenserna av detta 
beteende blir att kontrollen försvinner eller försvagas då kontrollen tidigare legat till 
grund för kommunikationsstrategier hos företag.93 
	  
Sociala medier har förändrat rollen människor har i processen att skapa, läsa och 
sprida information. Sociala medier har dessutom demokratiserat innehållet i 
informationen som sprids. På grund av kommunikation mellan skapare och 
mottagare inom sociala medier har det skett en övergång från en ”en till många”-
modell till en ”många till många”-modell. Människor har nu möjlighet att sända ut 
sina tankar, åsikter och kunskaper globalt. I många fall är dessa röster lika 
inflytelserika som de kändaste journalister och branschexperter.94 
  
Brian Solis och Deirdre Breakenridge beskriver sociala medier och uttrycker att de 
ger människor makt att påverka andra. De anser att public relationsutövare och 
professionella marknadsförare tvingas att erkänna denna förändring och inkludera 
dessa verktyg i reklam och marknadskommunikationsstrategier. Det är dock få 
företag som vet hur de ska anpassa sig till dessa nya medier. Sociala medier är 
kraftfulla verktyg. De förändrar spelreglerna och inspirerar utövare av 
marknadsföring att engagera sig för att följa med och inte hamna efter i denna 
utveckling.95  
 
Andreas M. Kaplan och Michael Haenleins genomförde 2010 en studie som visar att 
sociala medier har tagit makt ifrån företag. Det är fortfarande få företag som kan 
agera naturligt i en miljö där intressenter kan tala fritt med varandra. Företag 
förlorar allt mer kontrollen över vilken information som finns tillgänglig om dem på 
internet. Genom strategiska pressmeddelanden och en bra public relationshantering 
har företag tidigare haft kontroll över den information som funnit tillgänglig om 
dem. Förändringen som har skett har i åsidosatt företag och tagit ifrån dem deras 
makt, rätt eller chans att påverka den information som publiceras av deras 
intressenter.96 Varje medarbetare kan påverka marknaden. En talesperson kan både 
skada och förbättra organisationens rykte. Sociala medier ger dessa medarbetare ett 
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95	  Ibid:17	  
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forum där de kan uttrycka sig både hemma och på jobbet.97 
 
2010 genomfördes en innehållsanalys på ett stort antal amerikanska myndigheters 
policys för sociala medier. Vissa myndigheter skiljer tydligt på deras medarbetares 
professionella användning utav sociala medier och deras personliga användning av 
samma verktyg. Det finns exempel på myndigheter vars policys tydligt klargör att 
sociala medier endast får användas för att utöva arbetsuppgifter i linje med 
företagets mål och åsikter och inte för personligt användande under arbetstid. 
Däremot finns det andra exempel på myndigheter som anser att deras medlemmar 
bör agera som representanter 24 timmar av dygnet, sju dagar i veckan, när det 
kommer till användning av sociala medier.98 
 
Enligt denna forskning har det skett en maktförskjutning från organisationer till 
intressenter. Organisationer kan inte längre kontrollera den information som sprids. 
Intressenter har fått större makt att påverka marknaden och den information som 
finns tillgänglig för allmänheten om organisationen. Sociala medier är en plattform 
där intressenter kan tala fritt och sprida information vidare utan organisationers 
tillåtelse eller påverkan. 
 

3 Metod 

3.1 Metoddiskussion 
 
Den här studien är en beskrivande fallstudie. Beskrivande studier har som syfte att 
besvara frågor som var, när, hur, vem och vilka.99 En fallstudie används för att 
undersöka analysenheter inom en och samma kontext.100 I en beskrivande 
undersökning samlas en stor mängd information för att finna samband mellan olika 
variabler. I undersökningen finns ingen hypotes som styr.101 I denna studie används 
både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder används för att förstå 
en eller flera individer och hur de upplever sin situation. Metoden innebär att 
forskaren tolkar innehållet efter bestämda regler.102 Kvantitativa metoder söker den 
numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man försöker därmed isolera 
egenskaper och finna kvantifierbara samband mellan dem.103 I denna fallstudie 
användes både kvalitativa och kvantitativa metoder för att hantera olika studieobjekt. 
Syftet med de kvalitativa metoderna var att skapa förståelse och tolka innehållet av 
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riktlinjer för medarbetarnas användande av sociala medier. Dessa metoder användes 
för att besvara frågeställningarna: ”Vad innehåller riktlinjerna?” och ”Hur vill 
skaparna av riktlinjerna att dessa ska uppfattas av medarbetarna?” Den kvantitativa 
datainsamlingen hade som syfte att finna samband inom den population som 
undersökningen verkade i. Metoden användes för att besvara frågeställningen: ”Hur 
uppfattar medarbetarna att de bör agera på sociala medier?” Resultatet från två 
kvalitativa metoder jämfördes sedan med resultatet av en kvantitativ metod för att 
besvara de två sista frågeställningarna: ”Skiljer sig medarbetarnas uppfattning mot 
riktlinjernas innehåll?” och ”På vilket sätt?”  
 
Studie bestod av tre olika metoder, en kvalitativ textanalys, en kvalitativ 
samtalsintervju och en kvantitativ enkätundersökning. Den kvalitativa textanalysen 
genomfördes på ett företags riktlinjer för medarbetarnas användande av sociala 
medier. Textanalysen användes för att få en djupare förståelse för textens innehåll 
och klargöra tankestrukturen hos skaparen av texten. En kvalitativ textanalys blev 
ett naturligt val för att finna centrala delar hos riktlinjerna. Som ett komplement till 
den kvalitativa textanalysen användes en kvalitativ samtalsintervju. Syftet med 
intervjun var att bekräfta tolkningen av riktlinjerna och kunna knyta samman 
intervju och textanalys för att få full förståelse för riktlinjernas betydelse. Intervjun 
användes för att lyfta fram textens avsedda betydelse. Slutligen användes resultatet 
av textanalysen och samtalsintervjun för att skapa en kvantitativ enkätundersökning. 
Enkätundersökningen syftade till att samla in en stor mängd analysenheter för att 
finna mönster hos en population. 
 

3.2 Kvalitativ textanalys 
 
Denna fallstudie inleddes med att genomföra en kvalitativ textanalys. En kvalitativ 
textanalys är en metod som avser att fånga det väsentliga innehållet genom att 
studera textens delar, helhet och den kontext vari den igår.104 Den kvalitativa 
textanalysen användes för att förstå riktlinjer för medarbetarnas privata användande 
av sociala medier. En kvalitativ textanalys föredrogs framför en kvantitativ 
innehållsanalys. Materialet som undersöktes i fallstudiens textanalys var inte 
tillräckligt omfattande för att en kvantitativ innehållsanalys ansågs framgångsrik. En 
kvantitativ innehållsanalys besvarar frågor om förekomsten av olika typer av 
kategorier i ett material.105 Då riktlinjerna förmedlar ett budskap fanns inget intresse 
i att finna mönster av förekommande kategorier. I en kvalitativ textanalys är syftet 
att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i den aktuella texten.106 Det 
var det väsentliga innehållet som undersökningen av texten ville granska. 
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Textanalysens tolkningsperspektiv var betydelsen för avsändaren. Uppgiften i att 
tolka ur avsändarens perspektiv är att ta reda på vad den som formulerade texten 
avsåg att den skulle betyda.107 För att skapa ytterligare förståelse för textens 
betydelse användes en samtalsintervju. 
 

3.3 Kvalitativa samtalsintervjuer 
 
För att komplettera textanalysen användes en samtalsintervju med skaparen av 
riktlinjerna. En samtalsintervjuundersökning innebär att det förs ett samtal mellan 
forskaren och intervjupersonerna. Det finns en uppsättning färdiga frågor eller 
teman som varje svarsperson ska genomgå. Syftet med samtalsintervjun är inte att 
nå ett generaliserbart resultat. Målet är att fånga in och kartlägga olika uppfattningar 
som finns.108 Vid en samtalsintervjuundersökning är det inte personerna utan de 
olika uppfattningar och tankekategorier som personerna ger uttryck för som står i 
centrum.109 Det var uppfattningar och tankar kring riktlinjerna som eftersöktes i 
undersökningen. En närliggande metod till samtalsintervjun är frågeundersökningen. 
En frågeundersöknings syfte är att beskriva hur ofta ett svar förekommer i en viss 
population. I en frågeundersökning ställs standardiserade frågor till samtliga 
svarspersoner med förbestämda svarsalternativ.110 I intervjun undersöktes endast en 
svarsperson och det var därför irrelevant att undersöka hur ofta ett svar förekommer. 
Frågeundersökningen var därför inte en lämplig metod. Förbestämda svarsalternativ 
användes inte då fokus låg på svarspersonens uppfattning och tankegångar. I denna 
studie genomfördes intervjun med syfte att få fram kompletterande information. Till 
skillnad från en frågeundersökning är inte samtalsintervjuers mål att generalisera 
resultatet utan att undersöka ett enstaka fall. Ett vanligt användningsområde för 
samtalsintervjuer är som komplement till annan forskning.111 Samtalsintervjun som 
genomfördes var en informantundersökning. I en informantundersökning intervjuas 
en person som förväntas besitta nödvändig kunskap för att beskriva exempelvis ett 
händelseförlopp.112 I informantundersökningar används intervjuobjektens svar som 
informationskällor och kombineras ofta med dokumentstudier av olika slag.113 I 
denna studie användes informantundersökningen som informationskälla som 
kompletterade den tidigare genomförda textanalysen. Resultatet av textanalysen 
sammanställdes med resultatet av samtalsintervjun och därefter utformades en 
enkätundersökning. 
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3.4 Kvantitativ enkätundersökning 
 
För att mäta medarbetarnas uppfattning av riktlinjerna för det privata användandet 
av sociala medier genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Kvantitativa 
undersökningar söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man 
försöker därmed isolera egenskaper och finna kvantifierbara samband mellan 
dem.114 Undersökningen måste baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om 
så pass många analysenheter att dess uppgifter kan uttryckas och analyseras med 
siffror.115 Fördelen med enkätundersökning är att kostnaderna är låga, det ställer 
inga geografiska krav och metoden tillåter stora urvalsgrupper.116 Dessa fördelar 
spelar en avgörande roll för valet av metod. Personliga intervjuer med ett stort urval 
hade krävt kostnader och tid som denna studie inte ger möjlighet till. Nackdelen 
med enkätundersökning är dock att vissa frågor förblir obesvarade. Det är omöjligt 
att fastställa svarspersonernas attityd, vardagliga beteende och kunskap.117 För att 
samla djupare förståelse och avläsa yttre påverkande faktorer är kvalitativa 
intervjuer ett alternativ att föredra. Detta blir dock inte aktuellt i denna 
undersökning då kvalitativa intervjuer skulle kräva enorm omfattning för att nå upp 
i ett representativt antal för populationen. Det går inte att uttala sig om frekvenser 
för en stor population med endast ett få genomförda intervjuer.118 Istället användes 
enkätundersökningen för att undersöka en stor mängd analysenheter och fastställa 
relation och samband mellan dem. Resultatet av enkätundersökningen jämfördes 
med det sammanlagda resultatet av textanalysen och samtalsintervjun. Genom 
denna jämförelse gick det att avgöra om uppfattningen kring användandet av sociala 
medier skiljer sig åt eller stämmer överens mellan skapare och medarbetare.  
 
 

3.5 Urval och avgränsning 
 
Denna fallstudie genomfördes på Sandvik. Valet föll på Sandvik då de har 
etablerade riktlinjer för hur medarbetare bör agera privat på sociala medier. Sandvik 
är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter. Sandvik är 
verksamma i 130 länder, har 47 000 anställda och en omsättning på 83 miljarder 
kronor.119 Studien fokuserade på att undersöka förhållanden inom Sandvik och dra 
jämförelser mellan olika analysenheter inom företaget.  
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3.5.1 Strategiskt urval 
 
Till samtliga metoder har strategiska urval används. Detta är en empirisk 
undersökning som endast syftar till att undersöka ett enstaka fall. Endast ett företag 
granskades vilket underlättade val inför den första metoden. Inledningsvis utfördes 
en textanalys på riktlinjer för medarbetarnas användande av sociala medier. Sandvik 
ägde endast ett dokument med riktlinjer för användandet av sociala medier och detta 
blev därmed ett naturligt undersökningsobjekt. För att komplettera textanalysen 
genomfördes sedan en samtalsintervju. Samtalsintervjun utformades som en 
informantundersökning där det söks svarspersoner som är kunniga inom området. 
Ett strategiskt urval genomfördes där huvudansvarig för riktlinjerna utsågs till 
svarsperson för intervjun. Det största urvalet skedde sedan vid enkätundersökningen. 
Förhoppningen var att kunna göra en totalundersökning inom företaget. Den 
optimala lösningen på problemet med att kunna generalisera sitt resultat är att 
inkludera samtliga relevanta analysenheter i sin undersökning, en 
totalundersökning.120 Men på grund av begränsade resurser och omfattningen av 
företaget så var en totalundersökning inte möjlig. Det genomfördes därför ett 
tillfällighetsurval.  
 

3.5.1.1 	  Tillfällighetsurval	  
 
Tillfällighetsurval är ett urval där man väljer de individer som finns tillgängliga. 
Urvalet baserades på en befintlig lista på cirka 240 av huvudkontorets medarbetare 
på grund av att denna lista var den enda som fanns tillgänglig. En avgörande faktor 
vid urval är vad som är möjligt att genomföra. Det finns ofta praktiska svårigheter i 
att välja urval fritt.121 Det fanns varken tid eller möjlighet att skapa en ny lista över 
övriga anställda på företaget och därmed var listan på en del av huvudkontorets 
medarbetare den enda åtkomliga. Fördelar med tillfällighetsurval är att det är 
användbar ifall man har begränsade ekonomiska och tidsliga resurser.122 På grund 
av att detta var en kandidatexamensuppsats var resurserna begränsade och ett 
tillfällighetsurval blev den givna lösningen. Nackdelen med ett tillfällighetsurval är 
den överhängande risken att urvalet inte blir representativt. Men om det går att 
redan från början säga att resultatet inte borde påverkas av vem man väljer så är 
tillfällighetsurval ett fungerande sätt att göra ett urval på.123 Då alla anställda på ett 
företag är ambassadörer och har lika stor påverkan på företagets rykte och image 
med hjälp av sociala medier124 så fungerar ett tillfällighetsurval för denna studie. Då 
anställda inom samma område, huvudkontoret, upplever samma förutsättningar så 
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blir listan på medarbetarna representativ för övriga medarbetare på huvudkontoret. 
Riktlinjerna för det privata användandet av sociala medier kommunicerades ut via 
intranätet, den 9 november 2011, och har därför funnits tillgänglig för samtliga 
medarbetare på Sandviks huvudkontor. 
 

3.5.2 Avgränsningar 
 
Denna fallstudie granskar ett företag och förhållanden inom detta. Det fanns flera 
skäl till att studien begränsades till att undersöka endast ett företag. Ett av målen 
med denna fallstudie var att granska hur medarbetarna uppfattar att de bör agera på 
sociala medier. Att genomföra samma studie på ett flertal företag och sedan jämföra 
resultaten med varandra vore inte ekonomiskt eller tidsmässigt möjligt för denna 
studie. Kraven på företaget som medverkade i undersökningen var att de aktivt 
arbetar med sociala medier och hade en etablerad policy eller riktlinjer för 
medarbetarnas privata användande av sociala medier. Kompetens och aktiviteter 
inom sociala medier var ett grundläggande krav för att undersökningen skulle vara 
relevant.  Denna studie avgränsades till att endast undersöka förhållanden på 
Sandvik. Sandvik har cirka 47 000 anställda världen över varav cirka 10 000 av 
dessa arbetar i Sverige.125  Denna studie har avgränsat sig till att endast undersöka 
hur ett urval av medarbetare på Sandviks huvudkontor, med cirka 270 medarbetare, 
i Sverige upplever riktlinjerna för sociala medier. 
 
Textanalysen är avgränsad till endast det dokument med riktlinjer, för användandet 
av sociala medier, som finns tillgängliga för medarbetarna på Sandvik. Riktlinjerna 
består av fyra delar varpå tre av dessa berör det privata externa användandet av 
sociala medier. Den fjärde delen utelämnades då den berör riktlinjer för hur 
medarbetare bör agera som officiella talespersoner på sociala medier. 
Avgränsningen gjordes då detta inte samverkar med syftet av denna fallstudie. I 
urvalet till samtalsintervjun avgränsades medverkandet till endast personen med 
huvudansvaret för riktlinjerna för sociala medier. Valet att avgränsa 
intervjuobjekten till endast en person baserades på att samtalsintervjun fungerade 
som ett komplement till textanalysen. Att göra en informantintervju med den 
huvudansvariga gav tillräckligt med kompletterande material. Svarspersonerna som 
medverkade i enkätundersökningen avgränsades till anställda på Sandviks 
huvudkontor i Sverige som haft tillgång till riktlinjerna. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 
I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att observationerna uppfyller kraven på 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet står för pålitligheten och innebär att man ska 
kunna göra samma observation upprepade gånger samt att andra ska kunna göra 
samma observationer.126 På grund av att denna undersökning inkluderar sociala 
medier, som är ett ämne som kontinuerligt växer och förändras, är studien svår att 
replikera och ge samma resultat. Studiens genomförande kan även orsaka en 
förändrad medvetenhet om riktlinjerna och därmed påverka eventuellt resultat vid 
ytterligare genomförande av studien. Om man dock bortser från att ytterligare 
studier ska generera samma resultat och endast fokuserar på det praktiska 
genomförandet är en replikering möjlig. 
 
Validitet innebär giltighet och hur korrekt observationen är. Det går att skilja på god 
intern och extern validitet. God intern validitet innebär att forskarna har god grund 
till sina slutsatser och mäter de dem strävar efter att mäta.127 I undersökningen har 
inspelningsverktyg, transkribering, deltagande av båda författarna vid intervjun, 
testpersoner för att bekräfta enkätens funktion och triangulering använts för att 
förstärka validiteten. Triangulering innebär användning av flera olika metoder och i 
denna studie består trianguleringen av samtalsintervju, textanalys och 
enkätundersökning.  
 
God extern validitet innebär att resultatet går att generalisera utifrån urvalet av 
analysenheter. Resultatet går exempelvis att tillämpa på en större population eller i 
en annan kontext.128 Fallstudien har inte som syfte att generera ett generaliserbart 
resultat. Studien är en fallstudie och syftar till att endast förklara förhållandena inom 
en och samma kontext. Den empiriska undersökningen syftar till att undersöka ett 
givet konkret fall. En anledning till att den externa validiteten ofta väger lätt vid 
planeringen av undersökningen är att man väljer fall av praktiska skäl eller interna 
validitetsskäl. Praktiska skäl kan vara att forskaren fått tillgång till lämpligt 
forskningsmaterial.129 Undersökningen berör ett stort antal personer på Sandviks 
huvudkontor vilket leder till en möjlig generalisering internt. Det går dock inte att 
fastställa att samband och relationer som finns inom företaget nödvändigtvis kan 
generaliseras externt. 
 
 
 

                                                
126	  Hartman,	  2004:146	  
127	  Esaiasson	  2007:63-‐64	  
128	  Ibid	  
129	  Ibid:177	  
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3.7 Praktiskt utförande 
 
Analysobjektet för textanalysen var Sandviks riktlinjer för sociala medier. 
Dokumentet granskades och tolkades ett flertal gånger av författarna av denna 
studie. Riktlinjerna diskuterades och de viktigaste delarna valdes ut. Uppfattningen 
av de relevanta delarna i Sandviks riktlinjer kontrollerades sedan genom en 
samtalsintervju.  
 
Inför samtalsintervjun framställdes en intervjumanual som användes under intervjun. 
Intervjumanualen baserades på de utvalda delarna i textanalysen. Frågorna och 
temat i denna manual följdes för att motverka omedveten eller medveten påverkan 
på svarspersonen eller anpassning efter svarspersonen. Påverkan på eller anpassning 
efter svarspersonen är förekommande fenomen under intervjuer.130 För att stärka 
den interna validiteten följdes manualen och inspelningsinstrument och 
transkribering användes under intervjun. Samtalsintervjun genomfördes via telefon 
med samtliga författares deltagande. Frågorna var öppna och tillät svarspersonen att 
berätta och förklara fritt. Personliga intervjuer har fler fördelar framför 
telefonintervjuer. I en telefonintervju framgår inte kroppsspråket och det uppstår 
lättare missförstånd.131 Förhoppningen var att göra en personlig intervju men på 
grund av tidsbrist hos svarspersonen och geografiska begränsningar genomfördes en 
telefonintervju.  
 
Utifrån textanalysen och samtalsintervjun sammanställdes frågorna till 
enkätundersökningen. Själva enkäten skapades på den webbaserade tjänsten Survey 
Monkey132. Enkäten skickades sedan ut via e-post, den 13 december 2011, till den 
lista med anställda som fanns tillgänglig. En introducerande text inledde e-
postsbrevet. Texten innehöll en förklaring av syftet med enkäten, hur 
svarspersonerna konkret skulle gå tillväga för att svara, en presentation av vilka som 
låg bakom studien samt kontaktuppgifter till ansvariga. Vid en enkätundersökning 
är det viktigt att presentera sig artigt och skapa förtroende hos svarspersonerna.133 
Svaren samlades på den webbaserade enkättjänsten och datan matades sedan 
manuellt in i SPSS. I programmet SPSS sammanställdes resultaten i tabeller som 
jämfördes med varandra och med resultat från tidigare metoder. 
 
Resultatet av undersökningen presenteras i resultatdelen och analysen. Där förs en 
diskussion om resultatets innebörd och det dras slutsatser utifrån resultat och teorier. 
 

                                                
130	  Esiasson,	  2007:265	  
131	  Ibid:268	  
132	  https://sv.surveymonkey.com/	  
133	  Esiasson,	  2007:268	  
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3.8 Metodproblem 
 
Urvalet för samtalsintervjun kan upplevas som smalt då endast en person 
intervjuades. Från början var tanken att intervjua minst fem medlemmar av 
projektgruppen som utvecklade riktlinjerna för att få information om dessa. 
Avsikten var att endast utföra intervjuerna och inte en textanalys. På grund av 
överbelastande arbete för projektmedlemmarna kunde endast vår kontaktperson 
delta. Svarspersonen var huvudansvarig för riktlinjerna och ansågs väldigt kunnig 
inom ämnet. Personen ansågs därför som representativ för en 
informantundersökning. En textanalys infördes för att tillföra mer information om 
riktlinjerna. 
 
Samtalsintervjun var tänkt att genomföras personligen, ansikte mot ansikte. Men 
återigen påverkade tidsbristen hos Sandviks anställda metodvalet. Samtalsintervjun 
anpassades efter svarspersonens och därför genomfördes en telefonintervju. Dock 
var detta en informantintervju och attityd och kroppsspråk som går förlorat vid en 
telefonintervju hade inte påverkat resultatet. 
 
Det kan ifrågasättas hur representativt urvalet för enkätundersökningen var. 
Avsikten för urvalet för enkätundersökningen var från börjar att få en bättre 
spridning. Om undersökningen genomförts på medarbetare från olika avdelningar 
på företaget hade resultatet förmodligen varit representativ för hela populationen. 
En lista på övriga anställda fanns dock inte tillgänglig och möjligheten att sprida 
enkäten över intranätet nekades.  
 
Studien hade dessutom haft högre reliabilitet om samtliga medarbetare som 
kontaktades besvarat enkäten. På grund av tidsbrist blev det dock nödvändigt att 
stänga enkätundersökningen efter 118 svar. Med ytterligare resurser hade fler svar 
väntats in som resulterat i en högre svarsfrekvens. 
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4 Resultat 
 
Inledningsvis presenteras resultatet av textanalysen av Sandviks riktlinjer för sociala 
medier. Sedan redovisas resultatet av samtalsintervjun och slutligen redovisas 
resultatet av enkätundersökningen. 
 

4.1 Textanalys 
 
Sandviks riktlinjer, Social media guidelines at Sandvik, innehåller tre relevanta 
delar som granskades: Inledningen, Basic guidelines when participating in external 
social media och Guidelines when speaking externally about Sandvik as an 
individual. Samtliga citat är tagna från Social media guidelines at Sandvik och dessa 
tre delar. 
 

4.1.1  Syftet med policys och riktlinjer  
 
Sandviks riktlinjer för sociala medier inleds med en presentation av dokumentet, 
dess funktion och innehåll.  
 

These are the official Sandvik guidelines for how to use all social media when 
you are participating both personally as well as when you are acting on behalf of 
Sandvik.  If you're a Sandvik employee creating or contributing to blogs, wikis, 
social networks, virtual worlds, or any other kind of social media these guidelines 
are for you. Make sure to study the guidelines prior to participating in any kind 
of social media. 

 
Riktlinjerna betonar att anställda på Sandvik som använder sociala medier ska vara 
medvetna om och studera riktlinjerna. Riktlinjerna berör både det privata 
användandet av sociala medier och de anställdas agerande som officiella 
talespersoner på sociala medier. Textanalysen fokuserar på det privata användandet 
av sociala medier. 

There is a significant difference in speaking “on behalf of” Sandvik (as an 
official spokesperson or an official online spokesperson) or speaking “about” 
Sandvik, our products or business partners. It is important that you always act in 
accordance with who you are or who you are representing and your role in the 
social media community. 

 
Sandviks riktlinjer skiljer mellan att tala om Sandvik som privatperson eller tala om 
Sandvik åt Sandviks vägnar. Riktlinjerna betonar vikten i att förtydliga om de 
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anställda talar som privatperson eller inte. De uppmanar sina anställda att tydligt 
förklara och uppge vem som säger vad. 
 

4.1.2 Anställdas påverkan på organisationens varumärke 
 
Sandviks riktlinjer uppmuntrar de anställda att engagera sig i sociala medier för att 
gynna Sandviks varumärke och rykte.  

Try to add value. Provide worthwhile information and perspective. Sandvik's 
brand is best represented by its people and what you publish may reflect on 
Sandvik's brand.(…) When you discuss Sandvik or Sandvik related matters, such 
as Sandvik products or services, you must make it clear whether you are speaking 
for yourself or on behalf of Sandvik. 
 

Enligt riktlinjerna är de anställda viktiga representanter för företaget och de 
uppmuntrar de anställda att engagerar sig och experimentera med sociala medier. 
De anställda kan tillföra värde till organisationen genom att förse omvärlden med 
information och perspektiv. Riktlinjerna poängterar dock att anställda tydligt bör 
redogöra om de talar som privatperson eller som talesperson åt Sandvik. 

If you come across positive or negative remarks about Sandvik or its products 
online that you believe are important, consider sharing them by forwarding them 
to your local communications department or to Group Communications. 

Riktlinjerna belyser även att anställda som är engagerade på sociala medier bör 
omvärldsbevaka åt företaget. Anställda ombeds vidarebefordra positiva eller 
negativa synpunkter och kommentarer till en kommunikationsavdelning.   

Be aware of your association with Sandvik online. Ensure your profile and 
related content is consistent with how you wish to present yourself to colleagues 
and clients. 

Det privata agerandet på sociala medier berör och associeras med yrkesrollen och 
Sandvik som företag. Riktlinjerna uppmanar därför de anställda att vara medvetna 
om hur de presenterar sig själva på sociala medier. De uppmanar sina anställda att 
medvetet agera på sociala medier utefter hur de vill framställa sig själva inför sina 
medarbetare och kunder. 

Always use your real name and be clear on who you are and when relevant, what 
your role at Sandvik is. Employees are personally responsible for the content they 
publish online. 

Riktlinjerna framhäver även att anställda alltid ska vara tydliga med den information 
som publiceras om dem. De uppmanar sina anställda att ge korrekt information om 
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namn och anknytning till Sandvik. De uttrycker också att alla anställda är personligt 
ansvariga för den information som de publicerar online.  

 

4.1.3 Möjligheter att påverka med sociala medier 

I riktlinjernas inledning presenteras de sociala medier som riktlinjerna berör.  

The social media guidelines cover all social media platforms including but not 
limited to: External Social Networking Sites (Facebook, MySpace, LinkedIn, 
Yammer etc.) Micro-blogging sites (Twitter) Blogs (company and personal blogs 
as well as comments) Video and Photo Sharing Websites (Flickr, YouTube) 
Forums and Discussion Boards (Google Groups, Yahoo! Groups etc.) Online 
Encyclopedias (Wikipedia, Sidewiki) 

De exemplifierar olika former av sociala medier och räknar upp bland annat 
Facebook, Twitter och Bloggar. De framgår dock att riktlinjerna gäller för, men är 
inte begränsade till endast, de uppräknade nätverken. 

Be conscious about mixing your personal and business lives. There is no 
separation for others between your personal and your business profiles within 
social media. You must be aware of that. 

Sandviks riktlinjer innehåller mycket information om sociala mediers möjligheter i 
relation till de anställdas privatliv och yrkesliv. Riktlinjerna upplyser om att andra 
inte kan skilja på de anställdas privatliv och yrkesliv på sociala medier. Enligt 
riktlinjerna är detta något som de anställda måste vara medvetna om.  

You are responsible for your actions. You are “speaking” publicly and your 
contribution may stay searchable and retrievable for a long time to a broad 
audience - both internally and externally. Anything that brings damage to our 
business or reputation will ultimately be your responsibility 

Enligt riktlinjerna kan information som sprids på internet och sociala medier finnas 
tillgänglig, under en lång tid, för en global publik. Riktlinjerna förklarar att en 
anställd som publicerar information, som skadar organisationens verksamhet eller 
rykte, får ta fullt ansvar. 
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4.2 Samtalsintervjun 

Samtalsintervjun genomfördes med Jenny Rogström som är kommunikatör på 
Group communication på Sandvik. Jenny Rogström jobbar med extern 
kommunikation på Sandviks huvudkontor. Samtliga citat är Jennys ord från 
samtalsintervjun. 

4.2.1  Syftet med policy och riktlinjer 
 
Jenny Rogström har huvudansvaret för sociala medier på Sandvik. Hon har varit 
ansvarig för skapandet och spridningen av riktlinjerna. Jenny Rogström berättar att 
riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp från olika avdelningar.  
På efterfrågan av ett flertal anställda skapades riktlinjerna för att klargöra hur de 
anställda bör agera på sociala medier. Riktlinjerna kommunicerades ut via Sandviks 
intranät där hälften av alla anställda världen över nås. Samtliga anställda på 
huvudkontoret har haft tillgång till riktlinjerna. Jenny Rogström berättar att 
riktlinjernas etablering gav god respons från de anställda genom kommentarer på 
intranätet. De anställda sökte vägledning för deras agerande på sociala medier. 
 

De här riktlinjerna talar om hur man ska agera och vad man ska tänka på. Vi 
tvärskiljer också på om man är en officiell talesperson eller inte. (…) Man får 
tala om Sandvik på sociala medier men man får tänka på vissa saker. 

 
Jenny Rogström berättar att Sandvik fortfarande befinner sig i startgropen för 
anpassningen efter sociala medier. Riktlinjerna ses som ett viktigt första steg inom 
området och används för att vägleda medarbetarna.  
 
 

4.2.2 Anställdas påverkan på organisationens varumärke 
 
Jenny Rogström berättar om hur viktiga medarbetarna är på Sandvik. Hon förklarar 
i samtalsintervjun att riktlinjerna ber medarbetare att rapportera innehåll, från 
internet och sociala medier, som kan påverka organisationens rykte och varumärke. 
Hon betonar vikten i den roll medarbetare har som omvärldsbevakare för företaget. 
 

Vi uppmanar folk till att vara scouter, man ska hålla ögonen öppna om man ser 
något positivt eller negativt om Sandvik och vårt varumärke på sociala medier. Vi 
säger i våra riktlinjer att våra medarbetare är vår största tillgång för att bevaka 
det sociala medielandskapet 

 
I samtalsintervjun framhävs även medarbetarnas viktiga roll som representanter för 
företaget. Deras agerande reflekteras på företaget och därför finns det ett behov av 
riktlinjer som ska följas. Hon uppmanar medarbetare att tala om Sandvik på sociala 
medier. 
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Man ska absolut prata om Sandvik. (…)Vi säger att man själv är ansvarig och att 
man ska följa vår förandekod, ett internt dokument Code of conduct. 

 
Jenny Rogström pratar även om uttryck och informationsspridning om Sandvik. 
Hon betonar vikten i att alla medarbetare klargör vem de är på sociala medier och 
vem som säger vad. Det ska tydligt framgå att medarbetarna har en anknytning till 
Sandvik om det är väsentligt för sammanhanget.  

 
Man ska göra klart om man talar för Sandviks räkning eller för sig själv, man ska 
använda sitt riktiga namn och, om det är relevant, avslöja att man jobbar på 
Sandvik. (…)Man ska vara transparent med sin anknytning till Sandvik. 

 
 

4.2.3 Möjligheter att påverka med sociala medier 
 
I samtalsintervjun förklarade Jenny Rogström varför Sandvik utvecklat riktlinjer för 
medarbetarnas privata användande av sociala medier. Hon berättar om sociala 
mediers framväxt och etablering på marknaden. 
 

Vi märker ju att folk använder sociala medier och att det är jätteviktiga kanaler 
precis som traditionella kanaler. Så vi måste hänga med och då kändes det viktigt 
att vi fick till någon form av riktlinjer så att vi ändå uppmuntrar till de och att vi 
ger folk stöd. 

 
Jenny Rogström berättar att riktlinjerna är uppmaningar och inte regler. Hon säger 
att medarbetarna bör vara medvetna om hur de uppfattas på sociala medier och att 
användare av sociala medier inte kan skilja mellan en persons yrkesliv och privatliv 
på sociala medier. 
 

Vi uppmanar våra medarbetare att vara medvetna om att man inte ser någon 
skillnad utifrån 
 

Jenny Rogström förklarar att det är medarbetarna själva som får ansvara för sitt 
agerande men att det ännu inte finns några fastställda konsekvenser för felaktigt 
agerande på sociala medier. Jenny Rogström poängterar att om ett behov av 
fastställda konsekvenser skulle uppstå kan det tillkomma i riktlinjerna i framtiden. 
 

Jag tycker inte att vi har tagit ställning till det här. Man är själv ansvarig. Det är 
väl ingen skillnad mot agerande i andra kanaler eller rent generellt. Bryter man 
mot lagen är det klart att de kan leda till åtgärder. Men det är inget specifikt om 
man gör de på Sociala medier. Men det är inget vi kanske har skrivit så tydligt 
(…) Vi kommer kanske lägga till de i våra riktlinjer om vi märker att folk gör 
dumma grejer på Sociala medier. 
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4.3 Enkätundersökningen 
 
Det jobbar cirka 270 personer på Sandviks huvudkontor. I urvalet ingick 240 
personer och 118 av dessa besvarade enkätundersökningen. Detta är en 
svarsfrekvens på nästan 50 procent av urvalet. 
 
Enkätundersökningen inleddes med några frågor för att få kunskap om 
svarspersonerna och kunna jämföra olika variabler. Av samtliga deltagare, 118 
personer, var det 50 män som deltog och 68 kvinnor. Detta innebär att fler kvinnor 
deltog i undersökningen. Se tabell 4.3.1.1 
 

4.3.1.1 Tabell: Kön? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Majoriteten av svarspersonerna ingick i åldersgrupperna 30-39, 40-49 och 50-59. 
Det var därmed en jämn fördelning mellan åldrarna. Se tabell 4.3.1.1. 

4.3.1.2    Tabell: Ålder?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2 Policy och riktlinjer 
 
Enligt samtalsintervjun har samtliga anställda på huvudkontoret haft tillgång till 
riktlinjerna. För att undersöka hur många som uppmärksammat riktlinjerna ställdes  
frågan “Har Sandvik riktlinjer för ditt privata användande av sociala medier?“. 
Cirka 60 procent av svarspersonerna kände till att Sandvik etablerat riktlinjer för 
sociala medier. Nästan 9 procent svarade att det inte fanns riktlinjer och cirka 31 

Kön Antal Procent 

 

Man 50 42,4 

Kvinna 68 57,6 

Total 118 100,0 

Ålder Antal Procent 

 

20-29 12 10,2 

30-39 32 27,1 

40-49 31 26,3 

50-59 33 28,0 

60-69 10 8,5 

Total 118 100,0 
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procent svarade ”vet ej”. Se Tabell 4.3.2.1  
 
 

4.3.2.1 Tabell: Har Sandvik riktlinjer för ditt privata användande av sociala 
medier? 

	  
 
 
 
 
 
 

 
Av svarspersonerna använder 75 procent sociala medier privat. Detta motsvarar 89 
av 118 personer. Se tabell 4.3.2.2 
 

4.3.2.2 Tabell: Använder du sociala medier? 
 

 
  
 

 
 

 
Enligt Sandviks riktlinjer bör alla anställda på Sandvik som använder sociala medier 
vara medvetna om de riktlinjer som finns. Jenny Rogström berättar att riktlinjerna är 
till för att förklara hur man ska agera och vad man ska tänka på vid användning av 
sociala medier. Av de svarspersoner som använder sociala medier privat känner 61 
procent till riktlinjerna. Det är dock fortfarande cirka en tredjedel, 30 procent, som 
svarar att de inte känner till om riktlinjer finns eller inte. Se tabell 4.3.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer Antal Procent 

 

Ja 71 60,2 

Nej 10 8,5 

Vet ej 37 31,4 

Total 118 100,0 

Sociala medier Antal Procent 

 

Ja 89 75,4 

Nej 29 24,6 

Total 118 100,0 
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4.3.2.3 Korstabell: Sandviks riktlinjer och medarbetarnas användande av 
sociala medier? 
 

 
 

4.3.3  Anställdas påverkan på organisationens 
varumärke 
 
I riktlinjerna uppges att de anställda bör vara medvetna om sin koppling till Sandvik 
på internet. Jenny Rogström säger att de anställda bör vara transparenta med sin 
anknytning till Sandvik. I enkätundersökningen undersöktes hur vanligt det är att 
medarbetarna uppger Sandvik som sin arbetsplats. Drygt hälften av svarspersonerna 
svarar att det framgår att det arbetar på Sandvik. 26 procent av svarar att de inte 
framgår och övriga använder inte sociala medier. Se tabell 4.3.3.1 

 
 

4.3.3.1  Tabell: Framgår det att du jobbar på Sandvik på någon av dina 
profiler på sociala medier? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Använder du sociala 
medier? 

Total 

Ja Nej 

 

Ja 
Antal 54 17 71 
% som använder sociala medier 
 60,7% 58,6% 60,2% 

Nej 
Antal 8 2 10 
% som använder sociala medier 
 9,0% 6,9% 8,5% 

Vet ej 
Antal 27 10 37 
% som använder sociala medier 
 30,3% 34,5% 31,4% 

Total 
Antal 89 29 118 
% som använder sociala medier 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 Antal Procent 

 
 
 
 
 

Ja 
 60 50,8 

Nej 
 31 26,3 

Jag använder inte sociala 
medier 
 

27 22,9 

   
   
Total 118 100,0 
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Sandviks riktlinjer uppmuntrar anställda till att engagera sig och sprida god 
information om Sandvik på sociala medier då Sandviks varumärke representeras 
bäst av sina anställda. Riktlinjerna poängterar dock att anställda tydligt måste  
redogöra om de talar som privatperson eller som officiell talesperson åt Sandvik. I 
enkätundersökningen ställdes frågan ”Uppfattar du att du får diskutera Sandvik på 
sociala medier?”. Två skilda svar dominerade bland svarsalternativen. 40 procent 
uppfattar att det är okej att diskutera Sandvik om det tydligt framgår att man yttrat 
sig som privatperson. Däremot har hela 57 procent svarat att det inte är okej att 
diskutera Sandvik på sociala medier. Se Tabell 4.3.3.2 
 

4.3.3.2 	  Tabell: Uppfattar du att du får diskutera Sandvik på sociala 
medier? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Både textanalysen av riktlinjerna och samtalsintervjun bekräftar att Sandvik önskar 
att deras medarbetare agerar som omvärldsbevakare och rapporterar om eventuella 
synpunkter eller kommentarer om Sandvik. För att mäta medarbetarnas uppfattning 
om detta innehöll enkätundersökningen frågan ”Hur uppfattar du att du bör agera 
om du stöter på negativa eller positiva synpunkter eller kommentarer om Sandvik på 
Sociala medier”. Även i denna fråga fanns två utmärkande svar som förekom oftare 
än övriga. 52 procent av svarspersonerna uppfattar att det bör informera Sandvik om 
de anser att informationen är viktig. 39 procent av svarspersonerna uppfattade att 
det inte bör agera då det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Se Tabell 4.3.3.3 

	  
 
 
 
 
 
 

 Antal Procent 

 

Ja, om det tydligt framgår att jag 
yttrar mig som privatperson. 47 39,8 

 
Ja, om jag är anonym 1 0,8 

 
Ja, om jag endast talar med 
familj och vänner 

3 2,5 

 
Nej, jag får inte diskutera 
Sandvik 

67 56,8 

Total 118 100,0 
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4.3.3.3 	  Tabell: Hur uppfattar du att du bör agera om du stöter på negativa 
eller positiva synpunkter eller kommentarer om Sandvik på sociala medier? 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	  

4.3.4 Möjligheter att påverka med sociala medier 
 
Riktlinjernas inledning presenterar de sociala medier som riktlinjerna berör. Bland 
dessa finns bland annat Facebook, Twitter, Bloggar och Youtube. 
Enkätundersökningen visade att Facebook är det vanligaste använda sociala mediet 
hos de anställda på Sandvik. Av de svarspersoner som använder sociala medier 
använder 84 procent Facebook. Se tabell 4.3.4.1 

 

4.3.4.1 Korstabell: Använder du sociala medier och Facebook? 
 

 Antal Procent 

 

Jag bör delta i diskussionen för 
att representera Sandvik 
 

5 4,2 

Jag bör delta i diskussionen 
som privatperson 
 

6 5,1 

Jag bör informera Sandvik om 
jag tror att informationen är 
viktig 
 

61 51,7 

Jag bör inte göra någonting då 
det inte ingår i mina 
arbetsuppgifter 
 

46 39,0 

Total 118 100,0 

 

Använder du Facebook? 
Använder du sociala medier? Total 

Ja Nej 

 

Ja 
Antal 75 0 75 

% som använder sociala medier 84,3% 0,0% 63,6% 

Nej 
Antal 14 29 43 

% som använder sociala medier 15,7% 100,0% 36,4% 

Total 
Antal 89 29 118 

% som använder sociala medier 100,0% 100,0% 100,0% 



Sociala medier ger dig sparken  Cronja Hultin och Karin Hamberg 

 

39 

 
 

I riktlinjerna uppmanas de anställda att vara försiktiga med att blanda privatliv och 
yrkesliv då andra inte har möjlighet att skilja mellan dessa profiler på sociala medier. 
Jenny Rogström kommenterar även i samtalsintervjun att anställda ska känna till att 
det inte syns någon skillnad mellan privatliv och yrkesliv utifrån. I 
enkätundersökningen mättes medarbetarnas uppfattning om detta. Majoriteten, 79 
procent, svarade att man bör skilja på privatliv och yrkesliv då det privata 
användandet av sociala medier inte har någonting att göra med yrkesrollen. Det var 
endast 10 procent som svarade enligt riktlinjerna att det inte bör finnas en skillnad 
då andra inte kan skilja dessa åt på sociala medier. Se tabell 4.3.4.2 

 

4.3.4.2 	  Tabell: Uppfattar du att du bör skilja på ditt privatliv och yrkesliv på 
sociala medier? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riktlinjerna förklarar att medarbetarna talar officiellt på sociala medier och får 
därmed själva ta ansvar för eventuella konsekvenser av deras agerande på sociala 
medier. Enligt samtalsintervjun finns dock inga konkreta åtgärder utöver att 
medarbetarna själva bär ansvaret för de dem publicerar. För att få svar på hur 
medarbetarna uppfattar konsekvenserna av användandet av sociala medier ställdes 
frågan “Uppfattar du att ditt uppträdande på sociala medier kan påverka ditt arbete 
hos Sandvik?” 75 procent av svarspersonerna var medvetna om att de får ta fullt 
ansvar för eventuella konsekvenser av deras agerande på sociala medier. 24 procent 
svarade dock att aktiviteter på sociala medier är privat och påverkar inte arbetet. Se 
tabell 4.3.4.3 
 
 
 
 

 Antal Procent 

 

Ja, eftersom att mitt privata 
användande av sociala medier 
inte har någonting med min 
yrkesroll att göra 
 

93 78,8 

Ja, om det inte framgår att jag 
jobbar på Sandvik på mina 
sociala medier 
 

13 11,0 

Nej, eftersom att andra inte kan 
skilja på mitt privatliv och 
yrkesliv på sociala medier 

12 10,2 

 
Total 118 100,0 
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4.3.4.3  Tabell: Uppfattar du att ditt uppträdande på sociala medier kan 
påverka ditt arbete hos Sandvik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antal Procent 

 

Ja, jag får ta fullt ansvar för 
eventuella konsekvenser för mitt 
agerande på sociala medier 
 

88 74,6 

Nej, det jag gör på sociala 
medier är privat och påverkar 
inte mitt arbete 
 

28 23,7 

Nej, inte om det inte framgår att 
jag arbetar på Sandvik på 
sociala medier 

2 1,7 

 
Total 118 100,0 
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5 Analys 
 
I denna analys diskuteras resultatet som knyts samman med tidigare teoretiska 
utgångspunkter. Undersökningarnas resultat analyseras från ett teoretiskt perspektiv 
där slutsatser bygger på den kunskap studien givit. 
 

5.1 Att vara eller inte vara ett öppet system 
 
Sandviks riktlinjer beskrivs i dokumentet som vägvisare för hur medarbetare som 
använder sociala medier bör agera privat på dessa plattformar. Riktlinjerna 
genomsyrar en positiv inställning till användandet av sociala medier. I riktlinjerna 
uppmuntras medarbetarna att använda, utforska och skriva på sociala medier då de 
representerar Sandvik. I samtalsintervjun beskrivs medarbetarna som scouter som 
kan omvärldsbevaka och finna värdefull publicerad information om Sandvik. 
Medarbetarna uppmanas att informera Sandvik om de finner viktig information om 
företaget på internet. Enligt riktlinjerna och samtalsintervjun strävar Sandvik mot att 
vara ett öppet system. De uppmanar sina anställda att engagera sig med 
omgivningen och utbyta information med denna. I systemteorin fastställs att ingen 
organisation kan arbeta isolerat. Organisationer behöver identifiera förändringar i 
omvärlden och ständigt förändras. Ett öppet system samspelar med sin omgivning 
(se kapitel 2.3.2). Riktlinjerna och samtalsintervju beskriver att medarbetarna 
representerar och kan förse omvärlden med information samtidigt som de uppmanas 
att söka information från omvärlden som kan vara viktig för organisationen. Det är 
dock ifrågasättbart om även medarbetarna har inställningen för ett öppet system. 
 
I enkätundersökningen svarade drygt hälften att det bör informera Sandvik om de 
finner viktig negativ eller positiv information på sociala medier. Detta 
överensstämmer med riktlinjernas uppmaningar och Jenny Rogströms beskrivning. 
Det innebär att en stor del av medarbetarna ser utbyten med omvärlden som 
nödvändigt. Dock är det en ganska hög siffra, 39 procent, som anser att de inte bör 
göra något då det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Medarbetarna har i viss mån rätt 
även här. Det står förmodligen ingenting i deras avtal om att omvärldsbevaka och 
föra information om Sandvik vidare till Sandvik. Denna inställning är dock 
motstridande mot öppna system då det ska finnas en vilja och engagemang att föra 
ett samspel med omgivningen. Två övergripande synsätt går att urskilja hos 
medarbetarna. Ett synsätt där sociala medier upplevs som en öppen och offentlig 
plattform och ett synsätt där sociala medier anses vara en privat funktion. 
Medarbetarna med synsättet att sociala medier är en offentlig plattform stämmer 
överens med riktlinjernas synsätt.  
 
Öppna system beskrivs i teorikapitlet som system som kontinuerligt förändras i och 
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med omvärldens förändringar. Sandviks val att etablera riktlinjer för det privata 
användandet av sociala medier upplevs som en tydlig vilja att följa med i 
omvärldens förändringar. Detta tyder på att Sandvik strävar efter att vara ett öppet 
system. Trots vissa tvetydigheter hos en del av dess medarbetare lyckas Sandvik 
visa på engagemang och ambition att finnas med i förändringen och samspela med 
omgivningen, som ett öppet system. Denna ambition går dock förlorad då samtliga 
medarbetares uppfattning inte stämmer överens med detta. 
 
Enligt studien strävar Sandvik mot att vara ett öppet system. Det är dock samtidigt 
ifrågasättbart hur pass öppet system ett företag med etablerade policys och riktlinjer 
egentligen är. Riktlinjernas funktion är att uppmuntra men samtidigt kontrollera 
användandet av sociala medier hos deras anställda. De uppmuntrar till att anställda 
sprider information om Sandvik och engagerar sig i sociala medier. Däremot bör 
endast information som är positiv och till deras fördel spridas. Riktlinjerna försöker 
förhindra och kontrollera negativa synpunkter. 
 
Ett företag med riktlinjer för sociala medier kan inte fungera som ett fullkomligt 
öppet system. Deras kommunikation med intressenter och omvärlden är 
asymmetrisk då de försöker styra den information medarbetarna sprider om dem. Ett 
alternativ till riktlinjer för sociala medier är att arbeta mer med den interna 
varumärkesuppbyggnaden och öka de anställdas medvetenhet om sociala mediers 
effekt samt deras viktiga roll som ambassadörer för organisationen. En organisation 
med riktlinjer för sociala medier kan uppfattas styrande och kontrollerande av 
utomstående. För kommande generationer, som är uppvuxna med internet och 
sociala medier, är det en självklarhet att kunna uttrycka och sprida sina åsikter fritt. 
Att arbeta för ett företag som försöker styra detta kan upplevas omodernt. Genom 
att istället uppmuntra anställda genom intern varumärkesuppbyggnad kan man 
uppnå ett positivt resultat utan att vara kontrollerande.  
 

5.2 Syftet med riktlinjer och policys 
 
I samtalsintervjun berättar Jenny Rogström att riktlinjerna för sociala medier 
nyligen etablerades på Sandvik. Det fanns ett behov och en efterfrågan vilket var 
anledningen till att de skapades. Syftet med riktlinjerna var att klargöra hur anställda 
bör agera på sociala medier. Jenny Rogström förklarar att det fortfarande är väldigt 
få företag som ännu har etablerat en policy eller riktlinjer och Sandvik är ännu bara i 
början på deras arbete med sociala medier. Samtliga på Sandviks huvudkontor har 
haft tillgång och bör känna till dessa riktlinjer. Enligt enkätundersökningen var 60 
procent av svarspersonerna medvetna om att Sandvik har riktlinjer för sociala 
medier. Textanalysen fastställer att riktlinjerna endast berör de som är aktiva på 
eller använder sig utav sociala medier. Majoriteten av enkätens svarspersoner är 
aktiva på sociala medier och 61 procent av dessa aktiva var medvetna om att 
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riktlinjerna existerar. Det innebär att fler än hälften av svarspersonerna känner till 
dessa riktlinjer men det är fortfarande en stor del av medarbetarna, som är aktiva på 
sociala medier, som inte gör det.  
 
Jämförs resultaten från enkätundersökningen med samtalsintervjun och textanalysen 
blir det även tydligt att väldigt få känner till vad dessa riktlinjer innehåller. I 
enkätundersökningen ställdes frågan: ”Uppfattar du att du bör skilja på ditt privatliv 
och yrkesliv på sociala medier?”. 79 procent av svarspersonerna ansåg att deras 
privatliv och yrkesliv inte har med varandra att göra. Både textanalysen och 
samtalsintervjun bekräftar dock att skaparna av riktlinjerna anser att det inte går att 
skilja på privatliv och yrkesliv på sociala medier då utomstående inte kan skilja dem 
åt. Det är flera resultat i enkäten som skiljer sig åt från resultatet av textanalysen och 
samtalsintervjun. Syftet med Sandviks riktlinjer för sociala medier går delvis 
förlorat om en stor del anställda inte känner till riktlinjerna eller dess innehåll. Det 
finns dock ett syfte med dessa riktlinjer ur ett juridiskt perspektiv. Det ställs krav på 
att medarbetarna ska känna till dessa riktlinjer och skulle en medarbetare agera 
olämpligt på sociala medier har Sandvik möjlighet att hänvisa till riktlinjerna. 
Skadan kan dock redan vara skedd och därför skulle det gynna företaget om 
riktlinjerna kommunicerats ut framgångsrikt till medarbetarna. Sandvik har inte 
gjort någon vidare kontrollering eller undersökning för att mäta hur många av 
medarbetarna som tagit del av riktlinjerna. Det går därmed att ifrågasätta om 
riktlinjerna är till för att vägleda medarbetarna eller endast ha rätten på sin sida. 
Sandvik bör dock inte ställa krav på medarbetarna när det är få anställda som har 
tagit del av dem. Sandvik kommunicerade ut dessa riktlinjer via deras intranät. Via 
intranät sprids mycket information från olika håll och det är lätt att information går 
förlorat. För att Sandvik ska ha rätten på sin sida borde de ha gjort allt i sin makt för 
att se till att anställda har tagit del av dessa dokument och inte tagit förgivet att all 
information som publiceras på intranätet når ut till samtliga anställda. Riktlinjer för 
sociala medier bör inte heller användas som ett skyddsnät för organisationer i 
juridiska situationer. Organisationer bör aktivt arbeta med att skapa en gemensam 
förståelse mellan dem och anställda inom detta område.   
 
 

5.2.1 Anställdas påverkan på organisationens 
varumärke 
 
En god relation mellan anställda och organisationer genererar anställda som följer 
företagets värderingar och agerar som stolta ambassadörer. Genom framgångsrik 
intern varumärkesuppbyggnad kommer medarbetarna engagerar sig, identifierar sig 
och vara lojala gentemot varumärket (se kapitel 2.5). En organisations medarbetare 
är viktiga representanter då deras känslor och åsikter mot företaget sprids vidare i 
deras sociala nätverk och påverkar organisationens profil (se kapitel 2.5.1.1). 
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Enkätundersökningen visade att 51 procent, av alla svarspersoner, har profiler på 
sociala medier där deras yrkesroll och arbetsplats framgår. Sociala medier har 
möjligheten att omvandla privatpersoner till representanter, för företag, som kan nå 
ut till en stor publik. Därför är det viktigt för organisationer och företag att ha en 
god relation med sina anställda för att få dem att agera i linje med företagets 
värderingar. En anställd är automatiskt en representant för företaget om denna inte 
aktivt arbetar för att dölja sin arbetsplats. Av resterande svarspersoner i 
enkätundersökningen använder 26 procent sociala medier utan att det framgår var de 
jobbar. Dock är personers arbetsplats och yrkesroll sällan konfidentiell information 
och är enkelt att spåra.  
 
Textanalysen och samtalsintervjun bekräftar att skaparna av riktlinjerna vill att 
medarbetare ska engagera sig i sociala medier och agera som ambassadörer för 
deras varumärke. När medarbetarna som deltog i enkätundersökningen fick 
frågan ”Uppfattar du att du får diskutera Sandvik på sociala medier” svarade 57 
procent att de inte bör diskutera Sandvik alls. Det framgår i riktlinjerna tydliga 
instruktioner att medarbetare inte får dela med sig av konfidentiell information. 
Textanalysen och samtalsintervjun visar dock på att medarbetare gärna bör tala om 
Sandvik om de tydligt framgår att de talar som privat personer och klargör deras 
anknytning till Sandvik. Trots att det var 40 procent av svarspersonerna som delar 
synen riktlinjerna verkar många medarbetare inte vara medvetna om den positiva 
effekten de kan ha på organisationens rykte och varumärke. För att medarbetare ska 
kunna förmedla en organisations värderingar och visioner genom sitt agerande 
måste organisationen uppmuntrar medarbetarna och tydligt kommunicerar ut vad de 
står för (se kaptiel 2.5). Riktlinjerna förklarar att Sandviks representeras bäst av sina 
egna anställda. De uppmanas att tillföra värdefull information och perspektiv på 
sociala medier. Det framgår dock tydligt att anställda själva får ta ansvar om de 
publicerar någonting som kan skada organisationens rykte.  
 
Det är inte endast anställda som kan sprida information och synpunkter om Sandvik 
på sociala medier och internet. I deras riktlinjer ber Sandvik anställda att rapportera 
om de finner negativt eller positivt information. För att undersöka om medarbetarna 
skulle agera i linje med riktlinjerna ställdes frågan ”Hur uppfattar du att du bör 
agera om du stöter på negativa eller positiva kommentarer eller synpunkter om 
Sandvik på sociala medier?” 52 procent av medarbetarna som deltog i 
enkätundersökningen svarade att det borde rapportera detta. Däremot svarade 39 
procent att dessa kommentarer eller synpunkter bör ignoreras då det inte ingår i 
deras arbetsuppgifter. Medarbetarna som svarade med det andra nämnda alternativet 
har delvis rätt. Antagligen är det få anställda på Sandvik vars arbetsuppgifter 
innefattar detta. Riktlinjerna är dock väldigt tydliga på denna punkt vilket tyder på 
att få har tagit del av dem eller uppfattat dem korrekt. Samtalsintervjun med Jenny 
Rogström understryker även vikten i att medarbetarna deltar i arbetet med att 
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underhålla företagets rykte. Att 39 procent av medarbetarna inte delar detta synsätt 
kan påverka organisationen negativt. 
 
Enkätundersökning resultat visar tydligt att Sandviks anställda inte är medvetna om 
deras viktiga roll som ambassadörer för företaget. Hos en stor del av medarbetarna 
råder inget samförstånd med skaparna av riktlinjerna om deras påverkan på 
varumärket. Det räcker inte att nämna i riktlinjerna hur viktiga ambassadörer 
anställda är för företaget. Det krävs ett kontinuerligt arbete med 
internkommunikation för att medarbetare ska förstå sin roll och leva varumärket. 
Alla organisationer måste arbeta med sina medarbetare för att skapa en gemenskap 
förståelse för organisationen. För att medarbetare ska kunna generera en positiv bild 
av företaget måste det vara en genuin åsikt. Regler och riktlinjer kan inte 
åstadkomma detta resultat utan det krävs ett ständigt arbete med den interna 
varumärkesuppbyggnaden. På samma sätt som en genuin positiv inställning till 
företaget har en positiv effekt kan negativa åsikter skada företaget. Många av 
Sandviks medarbetare är inte medvetna om att sociala medier är en öppen plattform 
där information kan spridas långt. Detta kan få negativa konsekvenser för Sandvik 
trots deras etablerade riktlinjer. De måste öka medvetenheten hos anställda om 
sociala medier som ett offentligt forum och anställdas roll som ambassadörer för att 
riktlinjerna ska fylla en funktion. 

5.3 Möjligheter att påverka med sociala medier 
 
Sociala medier har blivit en del av många människors vardag. De ger användarna 
olika möjligheter att uttrycka sig och förbinda sig till varandra. I kapitel 2.6.4 
nämner vi att många forskare fokuserar på den maktförskjutning som sker i och med 
sociala mediers framväxt. Det går inte längre att kontrollera den information som 
sprids om företag. Privatpersoner kan använda sig av sociala medier för att ge 
uttryck för sina åsikter. I samtalsintervjun bekräftar Jenny Rogström att hon ser en 
tydlig trend till ökningen av användandet av sociala medier. Hon påpekar att 
medierna blivit lika viktiga som traditionella medier och riktlinjerna etablerades för 
att hänga med i denna framväxt.  
 
Enkätundersökningen visar att 75 procent av svarspersonerna använder sociala 
medier. Detta beskriver att en stor del av Sandviks medarbetare agerar på sociala 
medier och har möjlighet att yttra sig på dessa plattformar. Det undersöktes även 
vilket socialt medium som var vanligast förekommande hos svarspersonerna och 
Facebook blev en tydlig vinnare. 84 procent av aktiva sociala medier-användare på 
Sandvik är medlemmar på Facebook. Facebook är ett social medium som september 
2011 ha mer än 800 miljoner aktiva användare världen över. Resultatet att Facebook 
är det vanligaste förekommande sociala mediet är inte oväntat då nätverket är 
världens största. Detta innebär även att information som publiceras kan nå ut till en 
enorm mängd människor. 
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Andreas M. Kaplan och Michael Haenleins säger att sociala medier har tagit makt 
ifrån företag. Förändringen har försvårat för företag att påverka den information 
som publiceras av deras intressenter (se kapitel 2.6.4). Då information som 
publiceras finns tillgänglig för en enorm publik är sociala medier inte längre privata. 
Sandviks riktlinjer upplyser medarbetarna om att sociala medier är offentliga och att 
användare inte kan skilja mellan privata roller och yrkesroller. I samtalsintervjun 
påpekar Jenny Rogström att medarbetarna bör vara medvetna om hur de för sig på 
sociala medier och att människor utanför företaget inte kan se skillnad på privata 
användandet och yrkesrollen. Trots tydlig formulering i riktlinjer och med Jenny 
Rogströms ord så har detta inte framgått hos medarbetarna. I undersökningen 
ställdes frågan om medarbetarna uppfattar att de bör skilja mellan privatliv och 
yrkesliv på sociala medier. Endast 10 procent svarade att man inte bör skilja på detta 
eftersom att andra inte kan skilja på privatliv och yrkesliv på sociala medier. 
Majoriteten, 79 procent, svarade istället att man bör skilja på dessa då användandet 
av sociala medier är privat och har därför inget med yrkesrollen att göra. Svaret 
stämmer inte överens med riktlinjernas uppmaningar och Jenny Rogströms 
beskrivningar. Dock finns en viss förståelse för svaret. Kanske är det 
svarsalternativen som är för intetsägande, eller så beror de felaktiga svaren på 
medarbetarnas okunnighet. Givetvis är användandet av sociala medier en privat 
syssla, det ingår inte i dess arbetsuppgifter. Men som tidigare nämnts är det över 
hälften som angivit sin arbetsplats på sociala medier vilket gör att privatpersonen 
direkt kopplas samman med Sandvik och dess yrkesroll.  
 
I problemområdet formuleras det att det blir allt vanligare att ett oacceptabelt 
beteende på sociala medier leder till uppsägning på svenska företag. Riktlinjerna 
poängterar att användarna själva står ansvariga för den information som publiceras. 
Detta är även något som medarbetarna verkar vara medvetna om då cirka 75 procent 
har svarat att de får ta fullt ansvar för eventuella konsekvenser av dess agerande på 
sociala medier. Det blir då intressant att jämföra hur 79 procent tycker att deras 
användande av sociala medier inte påverkar deras yrkesroll och därefter svarar 75 
procent att de får ta fullt ansvar för sitt agerande. Detta upplevs som motsägelsefullt 
och medarbetarna uppfattas ha förståelse för att sociala medier kan leda till 
konsekvenser, men inte uppfattat hur tillgängligt och påverkande deras publicerade 
information kan vara.  
 
I samband med maktförskjutningen blir riktlinjerna ett försök för organisationer att 
ta tillbaka makten från intressenter. Riktlinjerna är till för att kontrollera 
medarbetarnas offentliga informationspublicering och på så vis bevara makten över 
informationsspridningen. Internet och sociala medier har gett individen en frihet att 
öppet uttrycka sina åsikter. Företag har inte möjlighet att begränsa denna frihet. 
Oavsett hur många policys, dokument eller riktlinjer en organisation publicerar så 
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kommer medarbetare fortfarande har möjlighet att sprida informationen anonymt. 
Riktlinjer blir en tillfällig lösning men går inte in djupare på problemet. 
Organisationer bör inte arbeta för att försöka få tillbaka makten över 
informationsspridningen. De bör istället arbeta med att anpassa sig efter den 
förändring som har skett.  
 
 

6 Slutsatser 
 
Syftet med denna fallstudie var att granska Sandviks riktlinjer och jämföra dessa 
mot medarbetarnas uppfattning av riktlinjerna. För att genomföra studien 
formulerades ett antal frågeställningar. Det är dessa frågeställningar som denna del 
fokuserar på att besvara. 
 
 

6.1 Vad innehåller Sandviks riktlinjer? 
 
 
Riktlinjer inom datamedierad kommunikation har som huvudsakligt syfte att ge 
säkerhet, tillit och skydd för organisationer. Sandviks riktlinjer skapades för att 
informera de anställda om hur de bör agera på sociala medier. 
 
Sandviks riktlinjer innehåller råd för medarbetarnas privata användande för sociala 
medier. Riktlinjerna uppmanar medarbetarna att engagera sig och försöka sprida 
värdefull information om företaget. Enligt riktlinjerna är det dock viktigt att 
medarbetarna tydligt redogör om det talar för Sandviks vägnar eller som 
privatperson. Det framgår även ett förbud mot att dela konfidentiell information. 
Riktlinjerna vill uppmärksamma medarbetarna om deras anknytning till Sandvik 
online. De poängterar att medarbetarna bör framställa sig själva enhetligt med hur 
de presenterar sig för kunder och kollegor. Riktlinjerna säger att utomstående inte 
kan skilja mellan privatliv och yrkesliv på sociala medier och därför bör 
medarbetarna vara försiktiga i sin framställning på sociala medier. Det är viktigt att 
namn alltid presenteras korrekt och att anknytning till Sandvik framgår om 
situationen gör det nödvändigt. 
 
Medarbetarna uppmanas även att rapportera om positiv eller negativ information 
som upplevs viktig och berör Sandvik. Riktlinjerna påpekar att de anställda är 
företagets värdefullaste representanter. De tydliggör dock att allt innehåll som 
publiceras av anställda ligger på de anställdas ansvar. 
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6.2 Hur vill skaparna av riktlinjerna att dessa ska 
uppfattas av medarbetarna? 
 
Jenny Rogström har det huvudsakliga ansvaret och är en av skaparna av Sandviks 
riktlinjer för sociala medier. Hon berättar att riktlinjerna förklarar hur medarbetarna 
bör agera och tänka på när de använder sociala medier. Jenny Rogström förklarar att 
riktlinjerna uppmanar medarbetarna att tala om Sandvik på sociala medier och 
beskriver den viktiga roll medarbetarna besitter som representanter för Sandvik. 
 
Jenny Rogström vill att medarbetarna uppfattar riktlinjerna enhetligt med hur de 
formuleras. Medarbetarna ska skilja mellan att agera som officiell talesperson eller 
privatperson. Det ska tydliggöra om de talar för Sandviks räkning eller sig själva. 
De vill att medarbetarna ska uppfatta att de bör vara transparenta med sin 
anknytning till Sandvik om situation kräver det. Hon beskriver att riktlinjerna 
uppmanar medarbetarna att vara medvetna om att utifrån syns ingen skillnad mellan 
den privata rollen och yrkesrollen. 
 
Många av Jenny Rogströms förklaringar för hur riktlinjerna önskas uppfattas är på 
ett flertal punkter nästintill identiska med riktlinjernas formuleringar. Skaparna vill 
att medarbetarna ska förstå att de själva bär ansvaret för publicerad information på 
sociala medier. Jenny Rogström poängterar dock att några ytterligare konkreta 
åtgärder inte framgår i dokumentet. 
 
 

6.3 Hur uppfattar medarbetarna att de bör agera på 
sociala medier? 
 
De råder skilda uppfattningar bland medarbetarna för hur de bör agera på sociala 
medier. Mer än hälften av alla svarspersoner uppfattar att de inte får diskutera 
Sandvik på sociala medier. Ett mindre antal svarade att de får yttra sig om det 
tydligt framgår att de talar som privatpersoner. Nästan 80 procent av 
svarspersonerna uppfattar att de bör skilja mellan privatliv och yrkesliv på sociala 
medier då det privata användandet inte har något med yrkesrollen att göra. De 
svarsalternativ som fick minst antal svar var att andra inte kan skilja på privatliv och 
yrkesliv på sociala medier. 
 
Hälften av svarspersonerna uppfattar att de bör informera Sandvik om de stöter på 
positiva eller negativa synpunkter eller kommentarer om Sandvik som kan vara 
viktiga. Dock är det en stor andel som anser att de bör ignorera informationen då det 
inte ingår i deras arbetsuppgifter.  
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Majoriteten av samtliga svarspersoner uppfattar att de själva ansvarar för eventuella 
konsekvenser av agerandet på sociala medier.  
 
 

6.4 Skiljer sig medarbetarnas uppfattning mot 
riktlinjernas innehåll? På vilket sätt? 
 
 
På flera punkter skiljer sig medarbetarnas uppfattning mot vad riktlinjerna 
innehåller. Hälften av de frågor som mätte hur medarbetarna uppfattar att de bör 
agera skiljer sig åt gentemot riktlinjernas innehåll.  Undersökningen visar en tydlig 
trend mot att medarbetarna upplever att sociala medier är privat och inte bör 
inkluderas i arbetet eller yrkesrollen. 
 
Medarbetarnas svar, att det privata användandet av sociala medier inte har 
någonting med yrkesrollen att göra, skiljer sig markant ifrån riktlinjerna. 
Riktlinjerna tydliggör att omgivningen inte kan skilja på den privata rollen och 
yrkesrollen och därmed bör inte medarbetarna skilja på dem. 
 
En annan förkommande uppfattning som tydligt skiljer sig från riktlinjernas råd är 
att svarspersonerna ansåg att de inte får diskutera Sandvik på sociala medier. Det 
var hela 57 procent som ansåg detta. Riktlinjerna uppmuntrar dock medarbetarna att 
tala om Sandvik om de tydligt redogör att de talar som privatperson. Cirka 40 
procent delar riktlinjernas önskade uppfattning. 
 
Det finns dock punkter där majoriteten av svarspersonerna har svarat i linje med 
riktlinjernas innehåll. Medarbetarna ansåg, enhetligt med riktlinjerna, att de får ta 
fullt ansvar för eventuella konsekvenser deras agerande på sociala medier kan ge. 
Majoriteten, 51 procent, har även uppgett att de bör informera Sandvik om de stöter 
på negativa eller positiva kommentarer om företaget. Detta stämmer överens med 
riktlinjernas uppmaningar.  
 
Av enkätundersökningen går det att urskilja två olika synsätt på hur man bör agera 
på sociala medier. Det ena synsättet, som stämmer överens med riktlinjerna, 
uppfattar sociala medier som en öppen plattform där företag, yrkesroll och privatliv 
inkluderas och påverkar varandra. Det andra synsättet upplever sociala medier som 
en sluten, privat, icke offentlig plattform som inte påverkar företag eller yrkesroll.     
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7 Diskussion  
 
Utvecklingen och spridningen av sociala medier har skett snabbt under de senaste 
åren. Många har ännu inte insett hur offentlig och tillgänglig informationen är. Det 
har skett ett flertal uppmärksammade fall där personer blivit avskedade på grund av 
deras agerande på sociala medier. Organisationer kan inte längre kontrollera den 
information som sprid om dem på internet. Det har skett en maktförskjutning från 
organisationer till dess intressenter. Intressenter har större makt att påverka då det 
via sociala medier har möjlighet att nå ut till en enorm publik. Det sker en konflikt 
om anställdas agerande inte går i linje med organisationens värderingar. De 
anställda representerar företag både i verkligheten och på sociala medier.  
 
För att undvika en eventuell konflikt börjar allt fler organisationer etablera riktlinjer 
för deras medarbetares privata användande av sociala medier. Riktlinjer används för 
att säkerhetsställa att medarbetarnas agerande representerar företaget korrekt. 
Dessutom kan riktlinjer användas som stöd och underlag vid rättsliga tvister mellan 
anställda och organisationen. I etableringen av dessa riktlinjer måste organisationer 
arbeta aktivt för att kommunicera ut riktlinjerna till sin anställda. Råder samförstånd 
kring dessa riktlinjer kan företag förhindra framtida konflikter istället för att 
använda riktlinjerna som ett maktverktyg för att få lagen på sin sida. Det går dock 
att ifrågasätta om riktlinjer och policys är rätt verktyg för att undvika konflikter. 
Riktlinjer och policys kan istället ge motsatt effekt där medarbetarna känner sig 
begränsade och kontrollerade på en plattform som fortfarande anses privat. Sociala 
medier ger en ny yttrandefrihet och maktförskjutning som företag måste anpassa sig 
efter istället för att försöka förhindra.  
 

8 Förslag på framtida forskning 
 
I och med att sociala meder kontinuerligt utvecklas och förändras finns det mycket 
ny forskning att tillföra. En effekt av sociala mediers snabba utveckling är att 
anställda blivit avskedade på grund av sitt agerande på sociala medier. Detta är ett 
aktuellt ämne som till stor del saknar tidigare forskning. Riktlinjer och policys för 
medarbetares privata användande är fortfarande väldigt sällsynt bland svenska 
företag. Då det finns ett behov av sådana riktlinjer kommer dessa förmodligen bli 
allt vanligare hos företag. I samband med detta kommer nya möjligheter för 
forskning att uppenbara sig. Framtida forskning kan involvera flera fall där olika 
organisationers riktlinjer jämförs. Forskning kan även fokusera på 
internkommunikationen i samband med etableringar av nya riktlinjer eller policys. 
Det finns även möjligheter att genomföra studier som har som syfte att generalisera 
i en större population där riktlinjer och policys för det privata användandet av 
sociala medier ingår.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjumanualen 
Denna intervju är till för att komplettera innehållsanalysen som genomfördes på 
Sandviks riktlinjer för det privata användande av sociala medier. Materialet 
sammanställs sedan och används för att utforma enkäten. Intervjun och enkäten 
fokuserar på vissa utvalda delar av Sandviks riktlinjer. 
 
Inledning 
 
Vad är din yrkestitel på Sandvik? 
 
 Vilken roll har du haft i skapandet av dessa riktlinjer? 
 
Är du aktiv privat på sociala medier?  
- Vilka? (Ge exempel, Facebook, Twitter, Youtube, Bloggar..) 
 
Vilka har haft tillgång till riktlinjerna? 
-Hur? 
 
 
Fördjupning om riktlinjerna 

 
Enligt riktlinjerna, bör medarbetarna skilja på sitt privatliv och yrkesliv på sociala 
medier? 
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Kan medarbetarnas privata användande av sociala medier påverka deras 
arbetssituation på Sandvik? 
- På vilket sätt? 
- Påverkar det om framgår att de jobbar på Sandvik eller ej? 
 
Får era medarbetare prata om Sandvik på sociala medier? 
- Om inte, vilka är villkoren? 
 
 
På vilket sätt ska medarbetarna agera om de stöter på negativa eller positiva 
synpunkter eller kommentarer om Sandvik på sociala medier? 

 
 
Bilaga 2. 
 
Hej! Vi är två Informations & PR studenter som skriver ett kandidatexamensarbete 
om det privata användandet av sociala medier hos anställda på Sandvik. Jenny 
Rogström, external communication, har varit vår kontaktperson under detta arbete. 
Vi skulle bli väldigt tacksamma om du ville hjälpa oss och svara på några korta 
frågor. Som svarsperson förblir du anonym och enkäten tar bara någon minut att 
besvara. Även om du inte använder sociala medier får du gärna besvara enkäten 
utifrån vad du tror. Har du några frågor får du gärna kontakta oss. 
 
Cronja Hultin, crhu0900@stud.itm.miun.se 
Karin Hamberg, kaha0914@stud.itm.miun.se 
 
Enkätundersökningen 
 
Kön: 
Man      Kvinna 
 
Ålder: 
20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  Annat 
 
Motivering: Det finns skillnader för användningen av sociala medier mellan bland 
annat kön & ålder.134 
 
Använder du sociala medier och i så fall vilka? 

                                                
134	  Joinson,	  2008:1027-‐1028	  
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Facebook      Twitter      Bloggar    Youtube    Andra      Ingen 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer: ”The social media guidelines cover all social media 
platforms (…)” 
 
Teoretisk motivering: Det finns hundratals olika sociala medier med olika tekniska 
möjligheter, intressen och metoder. Vissa riktar sig mot specifika målgrupper 
medan andra lockar människor med gemensamma faktorer.135 
 
Har Sandvik riktlinjer för ditt privata användande av sociala medier? 
 
Ja  Nej  Vet ej 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer: Social media guidelines at Sandvik: ”These are the 
official Sandvik guidelines for how to use all social media when you are 
participating both personally as well as when you are acting on behalf of Sandvik.” 
 
Teoretisk motivering: Inom strategisk kommunikation måste organisationer fatta 
strategiska beslut för vilka resurser organisationer kommer att ägna åt relationen till 
sina intressenter.136 Inom datormedierad kommunikation är riktlinjer för 
användande viktiga då det ger säkerhet, tillit, skydd, äganderätt, social integration, 
delaktighet och journalföring.137 
 
Framgår det att du jobbar på Sandvik på någon av dina profiler på sociala 
medier? 
 
Ja  Nej  Nej, jag använder inte sociala medier 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer: ”Be transparent about your affiliation with Sandvik. If 
you are commenting on any of Sandvik’s or our competitors’ products or initiatives 
in a public forum, on a website or personal blog, make sure to fully disclose your 
affiliation with Sandvik and that your opinions are personal and do not reflect the 
views or opinions held by Sandvik.” 
 
Teoretisk motivering: Sociala medier har, i och med sin framväxt, blivit ett 
återkommande ämne i media. Det förekommer rubriker om bland annat konflikter 
på arbetsplatsen.138 

                                                
135	  Ellison,	  Steinfield	  &	  Lampe,	  2007:1144	  
136	  Hallahan,	  Holtzhausen,	  van	  Ruler,	  Verčic	  &	  Krishnamurthy,	  2007:4	  
137	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:362	  
138	  Joinson,	  2008:1027	  
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Uppfattar du att du bör skilja på ditt privatliv och yrkesliv på sociala medier?  
 
-  Ja, eftersom att mitt privata användande av sociala medier inte har någonting med 
min yrkesroll att göra 
-  Ja, om det inte framgår att jag jobbar på Sandvik på mina sociala medier 
-  Nej, eftersom att andra inte kan skilja på mitt privatliv och yrkesliv på sociala 
medier 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer: ”Be conscious about mixing your personal and 
business lives. There is no separation for others between your personal and your 
business profiles within social media. You must be aware of that.” 
 
Teoretisk motivering: Symmetrisk tvåvägskommunikation innebär att varje 
deltagare av kommunikationen har lika stor möjlighet att påverka de andra.139 
Anställda är ambassadörer för organisationer och varumärken.140 De kan påverka 
marknaden och både skada och förbättra organisationens rykte. Sociala medier ger 
dessa medarbetare ett forum där de kan uttrycka sig både hemma och på jobbet.141  
 
Uppfattar du att ditt uppträdande på sociala medier kan påverka ditt arbete 
hos Sandvik? 
 
-  Ja, jag får ta fullt ansvar för eventuella konsekvenser för mitt agerande på sociala 
medier  
-  Nej, det jag gör på sociala medier är privat och påverkar inte mitt arbete 
-  Nej, inte om det inte framgår att jag arbetar på Sandvik på sociala medier 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer:” You are responsible for your actions. You are 
“speaking” publicly and your contribution may stay searchable and retrievable for a 
long time to a broad audience - both internally and externally. Anything that brings 
damage to our business or reputation will ultimately be your responsibility” 
 
Teoretisk motivering: Medarbetarna är viktiga ambassadörer för organisationen 
eftersom deras känslor gentemot företaget sprids vidare i deras sociala nätverk och 
påverkar företagets profil.142 Det är därför viktigt att ha en god relation och god 
kommunikation mellan ledning och anställda. Felaktiga beslut och ageranden kan 
förstöra relationen.143 
 

                                                
139	  van	  Ruler	  2004:126	  
140	  Gotsi	  &	  Wilson,	  2001:99-‐101	  
141	  Smith,	  Wollan	  &	  Zhou,	  2011:275	  
142	  Falkheimer	  &	  Heide,	  2003:18	  
143	  Kraft	  &	  Strandberg,	  2007:58.	  
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Uppfattar du att du får diskutera Sandvik på sociala medier? 

-  Ja, om det tydligt framgår att jag yttrar mig som privatperson. 
-  Ja, om jag är anonym 
-  Ja, om jag endast talar med familj och vänner 
-  Nej, jag får inte diskutera Sandvik 
 
Utifrån Sandviks riktlinjer: ”When you discuss Sandvik or Sandvik related 
matters, such as Sandvik products or services, you must make it clear whether you 
are speaking for yourself or on behalf of Sandvik.”  
 
Teoretisk motivering: Människor har via sociala medier möjlighet att sända ut sina 
tankar, åsikter och kunskaper på en global skala. I många fall är dessa röster lika 
inflytelserika som de mest kända journalister och branschexperter.144 Organisationer 
med öppna system har ett kontinuerligt utbyte med sin omgivning.145 
 

Hur uppfattar du att du bör agera om du stöter på negativa eller positiva 
synpunkter eller kommentarer om Sandvik på sociala medier? 
 
-  Jag bör delta i diskussionen för att representera Sandvik 
-  Jag bör delta i diskussionen som privatperson 
-  Jag bör informera Sandvik om jag tror att informationen är viktig 
-  Jag bör inte göra någonting då det inte ingår i mina arbetsuppgifter 
 

Utifrån Sandviks riktlinjer: ”If you come across positive or negative remarks 
about Sandvik or its products online that you believe are important, consider sharing 
them by forwarding them to your local communications department or to Group 
Communications.” 
 
Teoretisk motivering: Sociala medier framväxt har åsidosatt företag och tagit ifrån 
dem deras makt, rätt eller chans att påverka den information som publiceras av 
deras intressenter.146 Organisationer som är öppna system strävar efter att överleva 
genom att reagera på omgivningens åsikter och både få och ge bidrag till 
samhället.147 Alla organisationer måste ständigt bevaka sin omvärld och den 
omgivning som organisationen är beroende av.148 

                                                
144	  Solis	  &	  Breakenridge,	  2009:16	  
145	  Shirley,	  2006:626-‐628	  
146	  Kaplan	  &	  Haenlein,	  2010:59-‐68	  
147	  Botan	  &	  Hazleton,	  2006:362	  
148	  Larsson,	  2008:97	  


