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Sammanfattning
Sociala medier är idag ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg på företag och
inom organisationer. Kommunikationen som sker via sociala medier möjliggör att skapa
nära relationer med kollegor och kan vara till stöd i deras arbete då de kan inspireras av
varandra. Till skillnad från de fördelar som upplevs vid användning av sociala medier kan
kommunikationen via sociala medier upplevas som svår att hantera. I och med den
kommunikation som sker i det breda sammanhang som sociala medier innefattar riskeras
information att spridas ofrivilligt. Informationsspridning kan i vissa kontexter ge förödande
konsekvenser då kontexten hanterar information som riskerar att kränka en persons
integritet om den sprids.
På grund av de utmaningar och risker som kommunikationen via sociala medier medför
undersöker denna studie hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation i
känsliga kontexter. Studien begränsas till att undersöka en känslig kontext, förskolan.
Genom studien identifierades aspekter som främjar en god kommunikation samt aspekter
som anses viktiga att ta hänsyn till i en känslig kontext, vilka analyserades genom
kvalitativa metoder. Utifrån den genomförda analysen resulterade detta i
rekommendationer för hur sociala medier kan användas i en känslig kontext.
Nyckelord
Sociala medier, Känsliga kontexter, God kommunikation, Integritet

Abstract
Social media is today a common communication tool for companies and organizations.
Communication through social media enables close relationships with colleagues and they
can be inspired by each other's work. Unlike the benefits of social media, communication
through social media can be felt difficult to handle. With the communication that takes
place in the broad context of social media, information is risked being spread out
involuntarily. Information dissemination may in some contexts have devastating
consequences as the context handles information that risks violating a person's integrity.
Due to the challenges and risks posed by communication through social media, this study
studies how social media can be used to support communication in sensitive contexts. The
study is limited to investigate one critical area, preschool. The study identified aspects that
promote good communication as well as aspects that are considered important to be
considered in a sensitive context, which were analyzed through qualitative research
methods. Based on the analysis conducted, this resulted in recommendations for how social
media should be used in a sensitive context.
Keywords
Social media, Critical areas, Good communication, Privacy
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1 Introduktion
Sociala medier används idag i större utsträckning än tidigare som kommunikationsverktyg
i syfte att underlätta och effektivisera samarbete och gruppkommunikation (Turban, Liang
& Wu, 2011). Till skillnad från tidigare teknologier är sociala medier mer transparent i den
mening att det sker en öppnare kommunikation mellan användarna (Leonardi, 2014). Med
en öppnare kommunikation kan användarna utöver sin egen kommunikation se vad andra
säger till varandra (Baruah, 2012).
För att upprätthålla en god kommunikation via sociala medier krävs ett förtroende mellan
användarna som kan stödja långsiktiga relationer (Kollock, 1999), samt en känsla av
närvaro för att skapa personliga relationer (Sia, Tan & Wei, 2002). I
undervisningskontexter används sociala medier till fördel för att hämta och dela inspiration
med kollegor (Knauf, 2016). Det kan däremot vara utmanande att använda sociala medier
i en kontext som förskolan där personer riskerar att skadas om information sprids (Bertot,
Jaeger & Hansen, 2012). En känslig kontext präglas av att hantera information som anses
känslig i den mening att det kan leda till negativa konsekvenser som att en persons integritet
kränks om informationen sprids. Den känsliga kontexten kännetecknas i denna studie av
den kommunikation som sker mellan förskollärarna där känslig information utbytes.
Kommunikationen möjliggör till att kommunicera pedagogiska lärdomar och erfarenheter
med kollegor (Fox & Bird, 2017).
Till skillnad från fördelen med en öppnare kommunikation medför detta utmaningar i
känsliga kontexter av att inte sprida information. Detta utmanar bland annat förskolans
användning av sociala medier som har en strängare grad av sekretess och lyder under
offentlighets- och sekretesslagen, därför är det viktigt att förskollärarna tar sitt ansvar att
förhindra informationsspridning i kommunikationen med varandra. Ansvaret innebär att
känslig information inte ska kommuniceras mellan kollegorna så att det hotar någons
integritet (Fox & Bird, 2017). För att undvika detta har känsliga kontexter ett behov av att
ta hänsyn till säkerhet, ansvar och kontroll (Bertot et al., 2012). Om säkerhet, ansvar och
kontroll inte kan hanteras i en känslig kontext tenderar detta att leda till flera problem som
exempelvis uppstår då information sprids ofrivilligt.
Trots den känsliga kontexten som förskolläraren arbetar i, där deras arbete inte längre är
privat, används sociala medier då det kan stödja kommunikationen med kollegor. Däremot
krävs det en förståelse hos anställda som använder sociala medier kopplat till målet med
deras användning (Demek, Raschke, Janvrin & Dilla, 2018). Funktionen av att använda
sociala medier i vissa kontexter brister på grund av den okunskap som finns angående hur
och varför sociala medier används (Treem & Leonardi, 2013; Van Eecke och Truyens,
2010; Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). Den transparenta
kommunikationen leder till intressanta möjligheter, men i den känsliga kontexten är detta
även utmanande och kan leda till negativa konsekvenser hos användarna samt personer
som användningen berör på något vis. Förskollärare riskerar bland annat att mista sina jobb
på grund av felaktig användning av sociala medier i sitt arbete (Fox & Bird, 2017).
Med bakgrund till den bristande kunskapen kopplat till hur användare bör kommunicera
via sociala medier i känsliga kontexter där säkerhet, ansvar och kontroll utmanar att
upprätthålla en god kommunikation ämnar denna studie besvara frågan:
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Hur kan sociala medier användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter?
Frågeställningen undersöks utifrån kvalitativa metoder och ämnar besvaras i form av
rekommendationer. Rekommendationerna syftar till att exemplifiera hur sociala medier
kan användas för att stödja kommunikationen trots de problem som kan uppstå i och med
att sociala medier används i en känslig kontext. Känslig kontext är en översättning från
engelsk litteratur som använder ordet “critical areas”. Det finns ingen direkt översättning
till svenska som gör sig rättvis till dess betydelse och översätts därför i denna studie till
känsliga kontexter.
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2 Relaterad litteratur
2.1 Sociala medier
Baruah (2012) beskriver att termen “sociala medier” avser användningen av webbaserad
och mobil teknik för att omvandla kommunikation till en interaktiv dialog. Sociala medier
är ett samlingsnamn för en rad olika teknologier, vilket enligt Murphy et al. (2014) gör
termen svår att definiera. Det finns ingen gemensam överenskommelse om definition för
vad sociala medier innebär men refereras vanligtvis till att innefatta webbaserade
teknologier som främjar kommunikation och delning av information på internet (Murphy,
Hill & Dean, 2014).
Med en samling av webbaserade teknologier begränsas inte användarna i deras
kommunikation på grund av geografiska skäl utan kan istället skapa nätverk med personer
över hela världen (Baruah, 2012). Att skapa ett nätverk på sociala medier refererar Kaplan
och Haenlein (2010) till en socialt nätverkande webbplats tillgänglig för en utvald grupp
av människor. I ett nätverk kan aktiviteter som att både ta kontakt med enskilda personer
eller ett helt nätverk, för att posta, redigera och sortera text och filer förekomma (Leonardi,
Huysman & Steinfield, 2013). Sociala medier underlättar därmed kommunikation då det
är effektivt för att organisera medlemmar, arrangera möten, sprida information och mäta
åsikter (Baruah, 2012).

2.2 Kommunikationsfrämjande aspekter
Eftersom den fysiska kontakten inte infinner sig över sociala medier i den kommunikation
som sker mellan användarna blir det allt viktigare att sociala medier är välutvecklat för att
undvika tvetydighet och osäkerhet hos användaren (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociala
medier har visat sig kunna stödja kommunikation (Beier & Wagner, 2016), och därmed
studeras vilka aspekter som motiverar människor att kommunicera över sociala medier.
Med grund i tidigare forskning har därför följande aspekter identifierats: förtroende och
närvaro.

2.2.1 Förtroende
Via sociala medier har människor möjlighet att skapa relationer till varandra och förtroende
är en viktig faktor i den processen (Kane, Alavi, Labianca & Borgatti, 2014). När personlig
information synliggörs krävs förtroende och detta beror på de risker som uppstår i och med
synliggörandet av personlig information (Preece & Maloney-Krichmar, 2005). Inom
området för datavetenskap kan förtroende generellt delas in i två kategorier, förtroendet
som skapas mellan användare och förtroendet en användare har till systemet (Sherchan,
Nepal & Paris, 2013).
När en kommunikation upplevs positiv möjliggör detta en utveckling av förtroende mellan
användarna (Sherchan et al., 2013). Förtroende mellan individer uppmuntras då det har
visat sig stödja långsiktiga relationer (Kollock, 1999), och det är människors handlingar
som bidrar till att skapa och bibehålla förtroende (Ford, Piccolo & Ford, 2017). Ett
förtroende kan byggas inom organisationer och mellan individer genom att användarna på
sociala medier är konsekventa i sina handlingar (Ford et al., 2017). Genom en konsekvent
kommunikation mellan användarna skapas ett förtroende. Förtroendet utgör att
3

informationen inte brukas på ett felaktigt sätt, så att oväntade händelser inte sker i
överföringen av information (Sherchan et al., 2013). Oväntade händelser som gör att en
användare upplevs som mindre tillförlitlig kan exempelvis vara då användaren svarar
långsamt på e-post eller förfrågningar (Ford et al., 2017). För att ett förtroende inte ska
riskera att brista mellan individer kan faktorer som att se vad andra gör, när de gör det, med
vem de gör det och hur de gör det, vara av stor vikt för att upprätthålla förtroendet
(Cramton, Orvis & Wilson, 2007).
Faktorer som att se vem som gör något och vad de gör kan visas i form av visuell
återkoppling till användaren. Den visuella återkopplingen skapar ett förtroende hos
användaren till systemet (Sherchan et al., 2013). Att ha förtroende till ett system innebär
att användarens förväntan besvaras genom att ett system troget fungerar enligt sitt avsedda
syfte (Sherchan et al., 2013).

2.2.2 Närvaro
En central del i kommunikationen mellan människor är närvaro eftersom relationen ofta
upplevs som starkare när de befinner sig i närheten av varandra (O'Leary, Wilson & Metiu,
2014). Social närvaro möjliggör skapandet av varma och personliga relationer till andra
(Sia et al., 2002). När personer upplever att det finns en hög närvaro blir människor mer
benägna att ta hand om relationerna till sina medmänniskor (Sia et al., 2002). I digitala
tjänster representeras närvaro efter i vilken utsträckning användare vet var andra befinner
sig och om de är tillgängliga, vilket kan ges genom en visuell återkoppling (Kietzmann et
al., 2011; Preece & Maloney-Krichmar, 2005).
Utan närvaro anser Preece och Maloney-Krichmar (2005) att det kan uppstå missförstånd
i kommunikationen eftersom den ofta utspelar sig i bredare sammanhang där användaren
förlorar kontextens egentliga innebörd. Detta yttrar sig genom att användare inte inser
vilken information de avslöjar och att information i vissa fall kan vara tillgänglig en
odefinierad tid (Van Eecke & Truyens, 2010). Kommunikationsproblem som dessa är
framförallt vanligt bland personer som nyligen börjat använda sociala medier, eftersom de
inte är vana vid denna kommunikationsform och har inte utvecklat ett sätt att ta sig runt
detta problem (Preece & Maloney-Krichmar, 2005).

2.3 Känsliga kontexter
Känsliga kontexter kopplat till användning av sociala medier används i viss litteratur för
att beskriva de sammanhang som upplevs problematiska på grund av olika anledningar som
gör informationen mer känslig. Murphy et al. (2014) exemplifierar sociala medier till helhet
som en känslig plattform att kommunicera via i och med de potentiella problem som kan
uppstå kopplat till informationsspridning. Detta kan vara problem som riskerar en persons
integritet i form av informationsspridning. Därav definieras förskolan som en känslig
kontext i denna studie och bekräftas även av Bertot et al. (2012) som anser kontexter
kopplat till utbildning som känsliga i och med deras känsliga hantering av sekretessbelagd
information. Hanteringen av information inom förskolan upplevs känslig på grund av att
det kan leda till negativa konsekvenser om informationen sprids, exempelvis att
förskollärare kan mista sina jobb (Fox & Bird, 2017).
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2.3.1 Sociala medier i känsliga kontexter
I arbetsrelaterade syften kan sociala medier upplevas som mer riskfyllt än andra etablerade
former av kommunikationskanaler, som e-post, telefon och ansikte mot ansikte interaktion
(Steinman & Hawkins, 2010). Detta yttrar sig på grund av att användare inte inser vilken
information de avslöjar och att information i vissa fall kan vara tillgänglig en odefinierad
tid (Van Eecke & Truyens, 2010). I känsliga kontexter blir det allt viktigare att hantera den
öppna kommunikationen som sker via sociala medier för att undvika att sprida information
som kan kränka en individs integritet. Detta kan vara utmaningar rörande säkerhet, ansvar
och kontroll (Bertot et al., 2012).
Säkerhet, ansvar och kontroll har i litteraturen identifierats som viktiga aspekter att ta
hänsyn till i känsliga kontexter. Utmaningar rörande säkerhet, ansvar och kontroll behöver
tas hänsyn till vid användning av sociala medier när det sker en kommunikation som når
ut till större nätverk och riskerar därmed att information sprids (Leonardi, 2014). Det är
viktigt att ha anpassade säkerhetsåtgärder efter den känsliga kontext det används i eftersom
sociala medier tenderar att avslöja väsentliga personuppgifter (Massari, 2010). Med en
uppsikt över publiceringar i ett nätverk kan användarna ta ansvar över dessa samt undvika
informationsspridning [1].
För att undvika att kränka en persons integritet är känsliga kontexter i stort behov av
anpassade riktlinjer för att förebygga potentiella problem och utmaningar vid användning
av sociala medier (Bertot et al., 2012). Först måste risker i en viss kontext identifieras för
att sedan kunna implementera riktlinjer kopplat till dessa (Demek et al., 2018). Utöver
riktlinjer kan organisationer tillsätta en administratör som ansvarar över godkännandet av
förfrågningar och bjuder in användare till deras nätverk på sociala medier (Kietzmann et
al., 2011).

2.4 Förskollärares användning av sociala medier
Lärare, inklusive förskollärare, ser fördelarna med att använda sociala medier i
pedagogiska sammanhang för att främja samarbete med kollegor (Maloney, 2007). De
vanligaste sociala medierna som används av förskollärare är diskussionsforum, bloggar,
wikis, podcasts och videodelningssidor (Fox & Bird, 2017). Sociala medier används bland
annat för att underlätta lärarnas delning av ideér och tankar med kollegor samt att kunna
hämta inspiration (Knauf, 2016). Kommunikationen mellan förskollärarna sker till stor del
i skyddade forum för att hålla kontakt med mindre nätverk där andra förskollärare befinner
sig (Knauf, 2016).
Inom förskolan uppstår risker och utmaningar i deras användning av sociala medier och
beror på att de gör sig offentligt synliga (Knauf, 2016). Vid användningen av sociala medier
innebär det att förskollärarna synliggör sitt arbete för flera användare och utsätter sig för
större sårbarhet. Det blir enklare för bland annat kollegor och administratörer att kritisera
den information som delas och att ifrågasätta varandras arbete (Knauf, 2016). Detta har lett
till en rädsla hos förskollärarna att mista kontrollen över den information som delas och
därför begränsas de i användningen av sociala medier (Fox & Bird, 2017). Den begränsade
användningen av sociala medier yttrar sig när förskollärare inte gör egna publiceringar,
utan endast tar del av andras aktivitet i ett nätverk (Fox & Bird, 2017).
5

I förskolan finns, likväl som på andra arbetsplatser vid användning av sociala medier,
riktlinjer att förhålla sig till. Lärare, där även förskollärare inkluderas, blir tilldelade någon
form av vägledning i syfte att undvika negativa konsekvenser i deras användning av sociala
medier (Fox & Bird, 2017). Vägledningen kan vara i form av riktlinjer som formats genom
skolpolitik och från fackföreningar (Fox & Bird, 2017).

2.5 Problemhantering av sociala medier i känsliga kontexter
Vid användning av sociala medier leder detta till utmaningar angående att hantera den
information som delas. Det finns risker med att information sprids och det krävs att kunna
hantera informationen för att undvika spridning genom att det infinner sig säkerhet, ansvar
och kontroll (Bertot et al., 2012). Säkerhet, ansvar och kontroll är de aspekter som utgör
för vad som i denna studie identifieras som viktiga aspekter att ta hänsyn till i känsliga
kontexter.

2.5.1 Säkerhet
Säkerhet kan bland annat handla om hur data sprids, hanteras samt delas via sociala medier
(Bertot, Jaeger, Munson & Glaisyer, 2010). Säkerhetsproblem är vanligt förekommande
vid användning av sociala medier och tenderar att avslöja väsentliga personuppgifter. Detta
beror på de breda kontaktytor som kommunikationen sker i där information kan synliggöras
för fler än personen den är avsedd för (Massari, 2010). I och med den öppna
kommunikationen riskeras information spridas ofrivilligt. Informationsspridning är ett
säkerhetsproblem som kan utsätta individer för säkerhets- och sekretessbrott (Massari,
2010).
För att upprätthålla säkerhet vid användning av sociala medier krävs det att kunna arbeta
efter passande säkerhetsåtgärder (Bertot et al., 2012). Syftet med att skapa
säkerhetsåtgärder är för att se till att information är resistent mot manipulering, att det
bevaras en noggrannhet gentemot information, att vid behov hålla information hemlig samt
att all information är tillgänglig för användarna enligt avsändarens avsikt (Bertot et al.,
2012).

2.5.2 Ansvar
Myndigheter, företag och andra organisationer har alla ett ansvar vid sin användning av
sociala medier. Genom att vara aktiv på sociala medier blir användaren automatiskt
ansvarig för att behandla personuppgifter rätt [1]. Det ställs ett krav på att leva upp till
General Data Protection Regulation, GDPR, som innehåller en rad olika principer varav
ansvarsskyldighet är en av dessa [1]. GDPR syftar till att informera om de regler som finns
angående hur man får behandla personuppgifter [1].
Under skrivprocessen av denna studie har deltagarna av studien endast erfarenhet av att
arbeta efter Personuppgiftslagen, PuL, eftersom GDPR inte hunnit etablera sig. GDPR
följer samma grundprinciper som PuL för hantering av personuppgifter men skiljer sig då
den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa hur och att
bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs [1]. I intervjuer med deltagarna i studien
så svarar de med utgångspunkt från vad de vid tillfället arbetade efter, PuL. Syftet med PuL
är att skydda människor från kränkningar mot deras personliga integritet [2].
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Organisationers ansvar i användningen av sociala medier innebär att det inte får publiceras
kränkande personuppgifter, att det ska finnas en regelbunden uppsikt över publiceringar
för att upptäcka kränkande personuppgifter och att skyndsamt ta bort kränkande
personuppgifter [1]. Som en del av ansvaret är organisationen skyldig att vidta
säkerhetsåtgärder i form av anpassade riktlinjer (Cardon & Marshall, 2015). Interna
riktlinjer eller handledning till de anställda ska beskriva hur organisationen ska använda de
sociala medierna [1].
I användningen av sociala medier ligger det inte endast ett ansvar i de publiceringar som
görs av organisationen utan det medför även ett ansvar för andras publiceringar [1].
Ansvaret för andras publiceringar kan variera beroende på vilka sociala medier som
används och vilka inställningar och funktioner dessa innehåller. Om organisationen kan ta
bort och ändra i publiceringar, är detta omständigheter som gör att organisationen har
möjlighet att ansvara för vilken information som ska synas på sociala medier [1]. Detta
avsäger inte ansvaret hos den som publicerat men i och med att organisationen har en viss
kontroll över alla publiceringar blir organisationen personuppgiftsansvarig [1]. Därmed är
det av stor vikt att organisationen kan uppmärksamma de ändringar som sker för att ta sitt
ansvar [1].

2.5.3 Kontroll
Med möjlighet till att redigera information som delas via sociala medier infriar detta
kontroll hos användaren (Treem & Leonardi, 2013). Kontroll hos användare infinner sig
eftersom det ofta finns inställningar där användare själva kan kontrollera vem som ska ha
tillgång till informationen som delas (Treem & Leonardi, 2013; Kane et al., 2014). Baruah
(2012) uttrycker att full kontroll inte kan uppnås på sociala medier men att användare
åtminstone har möjlighet att diskutera den information som delas.

2.6 Sammanfattning av litteraturstudie
Att använda sociala medier i känsliga kontexter kan leda till utmaningar med att
information sprids och där bland annat en persons integritet riskeras att kränkas (Bertot et
al., 2010). Säkerhet, ansvar och kontroll har i litteraturen identifierats som viktiga aspekter
att ta hänsyn till i känsliga kontexter för att hantera informationsspridning. För att hantera
de utmaningar som kan uppkomma vid organisationers användning av sociala medier bör
de anställda erhålla en förståelse för utmaningarna samt arbeta efter anpassade riktlinjer
(Cardon & Marshall, 2015). Eftersom studien ämnar besvara hur sociala medier kan
användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter identifierades även
kommunikationsfrämjande aspekter. Förtroende och närvaro gör att individer kan skapa
nära relationer till varandra och uppleva deras kommunikation som positiv (Preece &
Maloney-Krichmar, 2005).
Utifrån litteraturstudien har en figur skapats för att illustrera hur
kommunikationsfrämjande aspekter och aspekter som identifierats som viktiga att ta
hänsyn till i känsliga kontexter relaterar till varandra, se figur 1. Genom att studera
relationen mellan dessa är syftet att se hur säkerhet, ansvar och kontroll kan hanteras för
att kunna uppnå en god kommunikation i en känslig kontext. Säkerhet, ansvar och kontroll
anses alltså vara aspekter som har inverkan på den goda kommunikationen mellan
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användarna i en känslig kontext och därför studeras hur sociala medier kan användas för
att stödja kommunikationen i en känslig kontext.

Figur 1. Översikt av kommunikationen i en känslig kontext.
Figuren utgörs av användarna (A) och det är kommunikationen mellan dessa som består av
de kommunikationsfrämjande aspekterna närvaro och förtroende. Användarnas
kommunikation i en känslig kontext påverkas av säkerhet, ansvar och kontroll eftersom
dessa måste hanteras för att uppnå den goda kommunikationen.

8

3 Metod
3.1 Forskningsansats
Syftet med studien är att ta fram rekommendationer för hur förskollärare kan hantera
utmaningar med att kommunicera via sociala medier i en känslig kontext för att främja
kommunikationen. För att besvara och undersöka studiens frågeställning valdes en
kvalitativ forskningsansats. Enligt Myers (2013) genomförs en kvalitativ forskningsansats
i syftet att skapa en helhetsförståelse av ett problemområde vilket studien ämnar uppnå. En
kvalitativ forskningsansats lämnar utrymme för tolkning och är till fördel för ökad
förståelse för ett problemområde (Denscombe, 2016; Myers, 2013) vilket i denna studie
refererar till förståelse för kommunikationen via sociala medier i en känslig kontext.
I en kvalitativ forskningsansats bidrar intervjuer till att skapa en djupare förståelse för ett
problemområde (Denscombe, 2016; Myers, 2013). Genom intervjuer med personer som
arbetar med sociala medier i förskolemiljön har det bidragit med värdefulla kunskaper och
en ökad förståelse för problemområdet.

3.2 Litteraturstudie
För att besvara frågeställningen genomfördes en litteratursökning utifrån relevant litteratur
som behandlade kunskapsområdet med koppling till nyckelorden “social media”, “critical
areas”, “social media in kindergarten” och “facilitate communication”. Sökningen gjordes
på söktjänsterna Google scholar, ACM Digital Library och Scopus. I litteraturen
identifierades vad som främjar en kommunikation samt vilka aspekter som är viktiga att ta
hänsyn till i känsliga kontexter.
Närvaro och förtroende var återkommande aspekter i litteraturen gällande vad som bidrar
till en god kommunikation och sammanfattades därmed som kommunikationsfrämjande
aspekter, se Figur 1. På samma vis sammanfattades säkerhet, ansvar och kontroll i
litteraturen som återkommande aspekter att ta hänsyn till i känsliga kontexter för att hantera
information som delas via sociala medier. I de artiklar som samtliga aspekter från Figur 1
återkopplas behandlas studier om användningen av sociala medier i känsliga kontexter, hur
en god kommunikation kan främjas samt problemområden kopplat till användning av
sociala medier. Ytterligare några artiklar behandlar studier kopplat till kommunikation.
Detta berör kommunikationen som uppstår i sociala medier och visar på de aspekter som
anses viktiga för att främja en god kommunikation. Även artiklar kopplat till hur och varför
sociala medier används på förskolor studerades. Detta var för att fokusera på en känslig
kontext där sociala medier används som kommunikationsverktyg på arbetsplatsen.

3.3 Datainsamling
3.3.1 Urval
Urvalskriterier sattes upp för att kunna besvara frågeställningen genom att hålla sig nära
det område som undersöktes. Urvalet för studien grundar sig i att intervjupersonen
uppfyller kriterier kopplat till yrkesroll och erfarenhet av sociala medier i arbetsrelaterat
syfte. Därmed arbetar samtliga intervjupersoner på en förskola samt att de har erfarenhet
av att använda sociala medier i sitt arbete, vilket är till fördel för studien eftersom de kan
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delge personliga erfarenheter. I studien deltog sammanlagt fem personer varav fyra av
dessa arbetar som förskollärare och en arbetar som förskolechef med en
förskollärarutbildning. Tre av intervjupersonerna arbetar på separata förskolor och två
intervjupersoner arbetar på samma förskola. Förskolorna som intervjupersonerna tillhör
befinner sig i två olika kommuner. Storleken på de fyra förskolorna varierar eftersom två
av förskolorna är enavdelningsförskolor och resterande förskolor har flera avdelningar.
Förskolan med minst anställda består av fem förskollärare och den största förskolan har
elva förskollärare.
Samtliga respondenter använder sociala medier i syfte att kommunicera med kollegor och
andra förskollärare. Sociala medier var ett förhållandevis nytt sätt att kommunicera via för
samtliga respondenter, detta rörde sig mellan två till fem månader. Vid rekryteringen
kontaktades respondenterna över telefon eller Facebook.
Tabell 1 sammanfattar intervjupersonerna som deltog i studien med uppgifter angående
deras användning av sociala medier. Tabellen visar intervjupersonernas ålder, hur länge de
använt sociala medier i sitt arbete, vilka sociala medier de använder i sitt arbete och hur
länge varje intervju varade.
Intervjuperson Ålder Sociala medier i arbete Sociala medier

Intervjulängd

N

23

2 månader

Facebook

45 minuter

P

45

3 månader

Instagram, Facebook 60 minuter

L

33

3 månader

Instagram, Facebook 50 minuter

G

47

5 månader

Instagram

50 minuter

J

36

2 månader

Instagram

40 minuter

Tabell 1. Studiens intervjupersoner.

3.3.2 Intervjuer
Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med förskollärare som använder
sociala medier i sitt arbete. Detta var för att skapa inblick i hur sociala medier används i en
känslig kontext. Därmed lämpade sig en kvalitativ ansats med intervjuer som enligt Myers
(2013) skapar en djupare förståelse genom att undersöka och förstå deltagarnas tankar och
handlingar i ett specifikt sammanhang. För att samla in en rik och beskrivande empiri kan
semistrukturerade intervjuer genomföras (Myers, 2013). De semistrukturerade intervjuerna
gjorde det enklare att ställa följdfrågor eftersom det mer liknade ett samtal som inte följdes
strikt av intervjuguiden. Denscombe (2016) beskriver att semistrukturerade intervjuer
möjliggör bättre kvalitet och djupare förståelse i ämnet. Frågor ställdes under intervjuerna
som annars inte skulle ställts om intervjuguiden hade följts och detta ledde till nya
infallsvinklar på problemområdet. Detta öppnade även upp möjligheten hos
intervjupersonerna att visa hur de använder sociala medier samtidigt som de svarade på
frågor, vad som kallas ”show and tell”. Intervjupersonerna visade hur de navigerar sig samt
att de visade olika funktioner trots att de inte ombads att göra detta. En risk med att inte
följa intervjuguiden är däremot att respondenten går ifrån ämnet för mycket och därför
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ställdes precisa frågor, vilket enligt Myers (2013) kan vara av vikt för att respondenten inte
ska frångå intervjuns ämne.
Intervjuguiden utgår från Figur 1, vilken ämnar beskriva relationen mellan
kommunikationsfrämjande aspekter och aspekter att ta hänsyn till vid användning av
sociala medier i känsliga kontexter. Intervjuguiden itererades efter första intervjun för att
anpassa frågorna ytterligare efter studiens syfte och skapa en så relevant intervjuguide som
möjligt. Efter första intervjun lades därför ett fåtal frågor till samt att någon fråga
omformulerades inför resterande intervjuer.
I studien genomfördes fem intervjuer, med anställda på sammanlagt fyra förskolor.
Samtliga intervjuer genomfördes i ett fysiskt möte, vilket enligt Jacobsen (2010) skapar ett
starkare band till respondenterna. Varje intervju varade mellan 40 till 60 minuter och
spelades in i samtycke med intervjupersonerna.

3.4 Analys
Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys som utgick från de
mönster och samband som identifierats i litteraturen. Den tematiska analysen kan förse
studien med en detaljerad redogörelse av insamlat material (Vaismoradi, Turunen &
Bondas, 2013), samt att risken för att väsentligt material för studien utelämnas minskar
(Braun & Clarke, 2006).
Inledningsvis transkriberades intervjuerna och utifrån det transkriberade materialet
skapades koder i form av ord eller meningar som sorterades under de teman som
identifierats i litteraturen: säkerhet, ansvar och kontroll. När koder sorteras under teman
blir det enklare att se mönster och en struktur i det empiriska materialet (Braun & Clarke,
2006; Myers 2013).
Efter att koderna sorterades under teman säkerhet, ansvar och kontroll kopplades de även
till de kommunikationsfrämjande aspekterna närvaro och förtroende. Därmed kunde
exempelvis koden ”servers position” tematiserats under ”säkerhet” och vidare kopplas till
”närvaro och förtroende” då dessa aspekter relaterade till varandra. Genom att tematisera
en kod på detta viset så klargjordes hur dessa aspekter relaterade till varandra för att
undersöka exempelvis: närvaro och förtroende kopplat till säkerhet.

3.5 Etiskt förhållningssätt
Under studien har Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer tagits hänsyn till:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De
etiska överväganden som gjorts i denna studie har varit till fördel för deltagarna vid
insamling av data. Som ansvarig för undersökningen ska individers välmående prioriteras
och individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning
(Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet var viktigt att ta hänsyn till då studien innehåller kvalitativa intervjuer.
Intervjupersonerna informerades om deras roll i studien samt deras villkor som gäller för
deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Det är även viktigt att tydligt informera
respondenterna angående att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan
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avbryta sin medverkan, vilket görs för att leva upp till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet,
2002). Information angående vad studien handlar om ges även till intervjupersonen för att
personen själv ska ha möjlighet att reflektera kring om den vill vara en del av studien eller
inte (Myers, 2013).
Alla medverkande informerades även om att deras personuppgifter förvaras oåtkomligt för
att inte obehöriga personer ska kunna ta del av denna information. För att obehöriga
personer inte ska kunna identifiera vilka personer som medverkar i studien ska dessa
uppgifter lagras och skrivas på ett sådant sätt att uppgifterna inte ska kunna kopplas till
någon av de deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta var viktigt vid intervju med
förskollärare då förskollärare enligt Fox och Bird (2017) riskerar att mista sitt jobb om de
delger information som uppfattas opassande när det exempelvis kränker ett förskolebarn
eller en kollega. I studien var därför alla medverkande anonyma samt namnet på deras
arbetsplats, vilket gjorde att konfidentialitetskravet uppfylldes. Intervjupersonerna
informerades om att alla anteckningar och inspelningar raderas när studien är avslutad.
Genom att inte använda informationen från respondenterna i kommersiellt bruk uppfylls
nyttjandekravet eftersom all insamlad information endast används i forskningens syfte
(Vetenskapsrådet, 2002).

3.6 Metoddiskussion
Kvalitativa undersökningsmetoder utförs med ett begränsat antal respondenter och medför
en potentiell risk att missa väsentlig data. Detta kan leda till att en omfattande
verklighetsbild av problemområdet utelämnas (Myers, 2013). Det kan vara svårt att
presentera hela problemområdet i studien och därför ges ett smalare, men även djupare,
bidrag till studien som har potential att studeras vidare. Fördelen med kvalitativa metoder
kan däremot, till skillnad från kvantitativa metoder, ge en rikare inblick i problemområdet.
Respondenterna får sätta ord på sina upplevelser och tankar (Myers, 2013), vilket skapade
en större förståelse för hur sociala medier används för kommunikation på förskolor.
Studiens deltagare har varierade erfarenheter av sociala medier eftersom de inte använt det
under lika lång period och använder dessutom olika sociala medier. En deltagare använder
endast Facebook, en annan endast Instagram och resterande två deltagare använder både
Facebook och Instagram. Myers (2013) poängterar vikten av att olika perspektiv ska
återges, vilket det gjorde eftersom svaren skiljde sig åt beroende på vilket eller vilka sociala
medier de använder sig av.
I studien deltog sammanlagt fem personer som ställde upp för intervju. För att ge ett mer
trovärdigt empiriskt material till studien hade fler intervjuer kunnat genomföras. Däremot
fanns det en bredd i det empiriska material som samlades in eftersom intervjupersonerna
arbetade på 4 olika arbetsplatser, hade olika ansvarsområden då en av intervjupersonerna
har en chefsposition samt att intervjuerna resulterade i sammanlagt fyra timmar långt
inspelat material. Dessa olikheter mellan intervjupersonerna resulterade i bland annat olika
erfarenheter och insikter som bidrog med ett rikt underlag.
Till en början planerades studien innehålla observationer för att se hur sociala medier
används av respondenterna i den miljö de befinner sig. Istället för observationer lämpade
sig ”show and tell”. Detta innebär att intervjupersonerna självmant visar hur de navigerar
sig på sociala medier i sitt arbete. Därmed utfördes inga observationer på grund av att
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intervjufrågor kunde leda till att intervjupersonerna aktivt valde svara på frågor samtidigt
som de visade det praktiskt.
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4 Resultat och Analys
Resultat och analys ämnar studera relationen mellan de kommunikaitonsfrämjande
aspekterna med de aspekter som anses viktiga att ta hänsyn till i känsliga kontexter, se
Figur 1. Inledningsvis presenteras det empiriska materialet och därefter följer analysen av
empirin. Detta är för att se hur sociala medier kan användas i känsliga kontexter för att
stödja kommunikationen.

4.1 Säkerhet
Samtliga deltagare i studien beskriver fördelen med att kommunicera via sociala medier
med sina kollegor. Kommunikationen kan bestå av arbetsrelaterade diskussioner samt att
det finns utrymme för att delge inspiration genom bilder, video och text. Det ses som
inspirerande att se hur kollegor arbetar i olika situationer och deltagare J uttrycker fördelen
med att ta stöd av varandra i sitt arbete för att utvecklas i sin yrkesroll.
“Att vi utvecklas själva hela tiden, hur kan vi göra detta bättre. Så det är lite det som är
vitsen med kommunikationen på sociala medier.”
Deltagare J
För att undvika informationsspridning och upprätthålla en säker kommunikation via sociala
medier anser deltagare L att en servers position kan vara betydande för säkerheten. Om
servern befinner sig i Sverige anser deltagare L att information förmodligen hanteras på ett
sådant vis att informationsspridning undviks. Rädslan för att information ska delas
ofrivilligt lyfts fram:
“Servrarna och sånt finns i Sverige för att det ska vara säkert att dela bilder och annat.”
Deltagare L
Även om serverns position nämns som betydande för hantering av information så anser
deltagare P att det inte behöver betyda att det är helt säkert att ladda upp bilder. Deltagare
P uttrycker att alla själva har möjlighet att undvika delning av bilder till obehöriga genom
att kunna identifiera vilka personer som befinner sig på sociala medier. Samtliga deltagare
av studien är överens om att personidentifiering är en viktig faktor vid användning av
sociala medier. Personidentifiering innebär att aktiviteten för arbetsrelaterade syften ska
kunna kopplas till en kollega. Detta anses viktigt för att inte riskera att en utomstående
person får tillgång och kan se det som delas.
“Vi måste veta vem personen är så man inte godkänner vem som helst.”
Deltagare P
Användarnamn med tillhörande profilbild är vad samtliga deltagare har att utgå ifrån för
att koppla ett konto till en person. Deltagare P uttrycker problematiken med att
användarnamn med tillhörande profilbild i vissa fall inte är tillräckligt för att se vem som
äger kontot. Om användarnamnet förslagsvis består av ett smeknamn, vilket det i många
fall gör om det är ett konto som även används i privat syfte, så är det svårt att identifiera
vem personen är:
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“Ibland är det ju inte så lätt på bara ett användarnamn och en profilbild.”
Deltagare P
När användare går in och följer med sitt privata konto så uttrycker samtliga deltagare vikten
av att privat aktivitet skiljs åt från den aktivitet som är arbetsrelaterad. Detta är på grund
av den känsliga information som kan delas kopplat till kollegor eller förskolebarn och det
är av stor vikt att denna aktivitet inte delges utanför förskolan:
“Även om jag är privat så kan inte jag tycka, tänka och dela en massa så här. Det
blir ju ändå på något sätt lite att det har med mitt jobb att göra även om jag
skulle skriva som privatperson så kommer andra se att jag tycker så.”
Deltagare L
För att skilja på den privata och arbetsrelaterade aktiviteten som sker via sociala medier så
kommunicerar samtliga deltagare endast i slutna grupper. I en sluten grupp väljer de själva
vilka som kan ingå i gruppen och anser att det då är enklare att adressera informationen till
de personer den är menad för:
“Det har varit mycket om att det inte ska läcka… alltså det ska ju bara vara sluten.”
Deltagare J
I slutna grupper finns möjligheten att styra över vilka som ska ingå i gruppen eller inte.
Detta hanteras idag olika på deltagarnas arbetsplatser beroende på om en administratör
ansvarar över följarna eller inte. Det kan antingen vara en administratör som accepterar
samt tar bort följarförfrågningar, alternativt är det en outtalad överenskommelse på
arbetsplatsen om att alla hjälps åt. Deltagare L uttrycker följande angående
administratörens arbetsuppgift:
“Administratören måste ju ändå hålla ansvaret för det men sen får man ju hjälpas åt vem
som är vem.”
Deltagare L
Användningen av sociala medier varierar bland deltagarna i studien. Deltagarna använder
olika sociala medier varav dessa används för olika syften. Instagram används endast för
kommunikation mellan kollegor och därmed sker all kommunikation i slutna grupper.
Deltagare G förklarar syftet med användningen av Instagram:
“Instagram använder vi för oss själva inom förskolan för att dela med oss
om tips så det är inte mot föräldrar.”
Deltagare G
Facebook är ett annat socialt medie som används av tre deltagare i studien. Enligt deltagare
N används Facebook med fördel för att marknadsföra sig själva som förskola, till skillnad
från Instagram som används för kommunikation med kollegor. Aktiviteten på Facebook är
därmed synlig för fler än de som arbetar på förskolan:
“Facebook är ju sånt att man kan sprida, alltså det är många studieförbund och
att man då ska synas och höras och folk ska kunna se vilka kurser vi har.”
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Deltagare N

4.1.1 Närvaro och förtroende kopplat till säkerhet
Information som exempelvis servers position eller hur information lagras hade kunnat bidra
till att förtroendet till sociala medier som kommunikationsform ökar. Detta är då
förskollärarna känner förtroende för hur kommunikationen sker samt hanteras. Genom att
öka den tekniska kompetensen hos användarna så kan det enligt resultatet bidra till att
antaganden som härstammar från okunskap minskar. Istället pekar resultatet på att ökad
teknisk kompetens kan leda till att de tidigt kan upptäcka eventuella problem eller
oroligheter i deras användning av sociala medier. Genom att öka den tekniska kompetensen
uppmuntrar det till att tidigt försöka se konsekvenserna av deras handlingar på sociala
medier. En ökad teknisk kompetens hos användarna hade rimligtvis även bidragit till ökat
förtroende hos användarna. Förtroendet skulle kunna uppstå då de upplever att alla har
samma grundkunskaper och förutsättningar för att förstå hur sociala medier ska användas
på ett säkert sätt.
Ytterligare en viktig faktor för att användarna ska känna sig säkra i sin användning av
sociala medier är att ha en närhet till de övriga användarna, vilket är en del av att de känner
närvaro till varandra. Eftersom kommunikationen via sociala medier inom förskolan endast
sker i grupper med kollegor så bör användarna tydligt se vilka de övriga användarna är.
Det är en användares publika kontouppgifter i form av profilbild med tillhörande
användarnamn som ska identifiera vem som äger kontot. Resultatet påvisar nämligen att
slutna grupper bidrar till ökad närvaro då de vet vilka personer kommunikationen når ut till
och att de då även vet vilken förskola de övriga användarna befinner sig på. Om det då
även är en administratör som ansvarar för användarna i den slutna gruppen så skulle detta
kunna vara ytterligare en faktor som ökar förtroendet till de övriga användarna. Då
administratören tar ansvaret så minskar risken för missförstånd och de övriga användarna
kan känna förtroende till de övriga användarna eftersom de vet att alla ska ha tillgång till
den slutna gruppen som är där.
Det kan finnas svårigheter med att skilja på en aktivitet som om den endast är för följare
från privatlivet eller om det är arbetsrelaterade publiceringar som endast är tillägnat
kollegor. Vetskapen av att övriga användare kan skilja på dessa aktiviteter kan vara av vikt
för att skapa förtroende. Detta förtroende skulle kunna öka av att aldrig använda ett privat
konto för kommunikation med kollegor. Detta är för att ett privat konto i arbetsrelaterade
sammanhang tenderar att skapa oroligheter eftersom de två olika aktiviteterna blandas i
kommunikationen.

4.2 Ansvar
Via sociala medier finns möjligheten att ta kontakt med vem som helst, när som helst och
att användarna kan ta kontakt med fler än en person åt gången. Utöver de möjligheter som
majoriteten av deltagarna ser i kommunikationen via sociala medier så anser deltagare G
att kommunikationen via sociala medier även kan innebära en viss problematik. Eftersom
kommunikationen skiljer sig mycket från hur kollegorna kommunicerade tidigare på
arbetsplatsen så kan det vara svårt hur kommunikationsformen ska hanteras. I jämförelse
med tidigare kommunikation så påstår deltagare P att det är viktigare att tänka på vad som
är rätt eller fel att dela via sociala medier. Samtliga deltagare är överens om att sociala
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medier ställer krav på att varje användare har i uppgift att använda sociala medier
ansvarsfullt.
“Vad vi lägger upp och att man inte pratar skit om sitt eget, alltså har starka åsikter som
inte klingar rätt med värdegrunden. Vi ska ju ändå ha en human inställning och tänka
allas lika värde.”
Deltagare P
För att förstå vilket ansvar deltagarna har i sin användning av sociala medier så finns det
riktlinjer som de blivit tilldelade på arbetsplatsen, se bilaga 2. Samtliga deltagare har i
början av sin användning av sociala medier i arbetssammanhang skrivit under en policy
angående grundregler för uppförande som ska följas. Deltagare L anser att det trots dessa
grundregler kan förekomma opassande aktivitet över sociala medier men att detta är något
som varje användare enskilt bör ta ansvar för.
“De har ju ändå skrivit på en policy att de ska följa det och då får man ju ta ett snack
med dem angående att vad de har skrivit inte klingar rätt.”
Deltagare L
Deltagare P anser att befintliga riktlinjer inte alltid är tillräckliga eftersom de endast
behandlar grundregler i uppförande och inte hur sociala medier ska användas, se bilaga 2.
För att komplettera befintliga riktlinjer bör de, enligt deltagare P, bli mer detaljerade för att
även kunna vara till stöd för de som inte är vana att kommunicera digitalt och på så vis
inkludera fler.
“Men det är ju för att man själv är så insatt i det men sen vet man att med andra så
kanske det skulle vara bra med riktlinjer för att tänka på detta när du är inne på
Instagram.”
Deltagare P
Bristen på detalj i riktlinjer ser deltagare P har skapat osäkerhet hos vissa kollegor som
väljer att inte kommentera eller dela något utan använder det endast för att se vad andra
delar. Sociala medier ställer inte några krav på hur aktiva användare bör vara och då väljer
en av deltagarna att undvika vissa funktioner:
“Jag försöker inte gilla, det är bara sunt förnuft.”
Deltagare G
Utöver de grundregler som finns med i riktlinjerna så blir de även informerade om att deras
privata användning av sociala medier kan påverka deras användning av sociala medier i
arbetet, se bilaga 2. Deltagare N anser att det ger perspektiv på sin egen användning och
att det är tillräckligt för att som användare vara mer försiktig vid användning av sociala
medier utanför arbetet i privata sammanhang.
“Även om jag skulle skriva som privatperson så kommer föräldrarna att se kanske att jag
tycker så.”
Deltagare N
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4.2.1 Närvaro och förtroende kopplat till ansvar
Det krävs ett förtroende gentemot att övriga användare tar eget ansvar för sin användning
av sociala medier. Resultatet visar att illustrativa exempel skulle kunna leda till ökat
förtroende om de visste att det fanns välutvecklade riktlinjer. Välutvecklade riktlinjer kan
minska risken för misstolkning och de vet mer precist hur sociala medier ska användas i
den känsliga kontexten. Befintliga riktlinjer tar endast upp grundregler för uppförande på
sociala medier, vilket lämnar dem öppna för tolkning. Detaljrika och exemplifierande
riktlinjer skulle kunna visa på vardagliga problem och utmaningar i deras användning av
sociala medier.
Resultatet visar att då användarna informeras om problem så är detta något som gör dem
säkrare i sin användning. I befintliga riktlinjer nämns risken med att privat och
arbetsrelaterad användning av sociala medier förväxlas och visar därmed hur illustrerande
exempel kan uppmärksamma potentiella problem och stärka en gemensam bild hos
användarna i hur sociala medier bör användas.
Att använda sociala medier i en miljö där sekretessbelagd information behandlas är det
viktigt med tydliga riktlinjer som inte lämnar för mycket ansvar och utrymme för tolkning
av användaren då detta innebär risker. Ännu en påföljd av befintliga riktlinjer är att de
lämnar så pass mycket frihet att användare aktivt väljer att undvika funktioner då de är
rädda för vilka konsekvenser det kan innebära. Till exempel framgår det i studien att gillafunktionen gör att en användare öppet för övriga användare tar ställning till det som delas.
Det huvudsakliga syftet är att inspirera varandra och inte att det skapas konflikter på grund
av att de tar ställning. Detta kan bland annat påverka närvaron mellan användarna eftersom
det blir allt fler som använder sociala medier utan att synas i den aktivitet som försiggår.
Detta skulle kunna leda till att det inte blir en lika stor inspirationskälla eftersom
kommunikationen hindras då alltid samma personer är aktiva.
För att illustrativa exempel på problem och utmaningar samt exempel på konsekvenser ska
vara till stöd för användarna så bör användarna aktivt arbeta med dessa. Det finns ett eget
ansvar som kan tas bland kollegorna att diskutera dessa internt, vilket skulle vara till fördel
för att befintliga riktlinjer ska utvecklas efter nya händelser som kan vara värda att
uppmärksamma. Att upprätthålla en kommunikation utanför sociala medier kan bidra till
ökat förtroende då samtliga användare tar del i processen av utvecklingen av riktlinjerna
och att alla har möjligheten att delta i kommunikationen.

4.3 Kontroll
Även när deltagarna inte fysiskt kan närvara på sina arbetsplatser så är de insatta i vad som
sker. Samtliga deltagare använder sociala medier både på arbetet och hemifrån vilket gör
att de aldrig missar något eftersom det finns tillgängligt överallt. Att ständigt bli uppdaterad
om vad som sker på arbetsplatsen uttrycker deltagare G på följande vis:
“Det underlättar även när jag inte varit med på ett tag och kan då gå in och se vad som
händer, det gör mig uppdaterad och jag känner mig delaktig.”
Deltagare G
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Som tidigare nämnt så känner sig deltagarna säkrare i sin användning av sociala medier då
all kommunikation sker i slutna grupper. Detta gör deltagare P säkrare och beskriver att det
är viktigt att själva kunna ha kontroll över hur informationen ska delas. Med sluten grupp
så kan användarna välja vilka personer som ska se informationen som delas genom att välja
vilka personer som ska ingå i den slutna gruppen, alltså endast anställda på förskolorna.
“Så vi ska bara försöka hålla så att man godkänner dem som jobbar inom den här
förskolan.”
Deltagare P
Möjligheten att korrigera sina delningar i efterhand på sociala medier ser deltagare N som
positiv. Till skillnad från tidigare när all digital kommunikation förekom via mail så kan
användarna ångra och ändra i det som kommuniceras via sociala medier. Vid mailkontakt
fanns inte möjligheten att i efterhand korrigera innehållet i ett mail, vilket kunde upplevas
stressande.
“När det går ut via deras mail så kan jag aldrig ta tillbaka eller radera om jag väl
skickat det.”
Deltagare N
Det uttrycks en rädsla av att göra fel och att det kan vara svårt att veta vad som sker med
den informationen som delas. Rädslan för att göra fel på sociala medier uttrycker deltagare
G kan ha att göra med en användares datorvana. Känslan av att inte ha full kontroll över
informationen som delas kan oroa deltagare G och påverkar deltagarens användning av
sociala medier:
“Jag tror att oron för att information ska spridas dels har med datorvana att göra då jag
vet att det finns en risk med att sprida information. Det kan leda till en viss oro att man
ska göra fel.”
Deltagare G
För att undvika rädslan och göra det enklare för användarna att hålla koll på den
kommunikation som sker via sociala medier så är deltagarnas lösning idag att inte använda
fler än två kommunikationskanaler. Deltagare J anser att det inte är passande att använda
mer än två sociala medier eftersom det kan uppmuntra till en kommunikation som inte är
relevant i arbetssammanhang. Deltagarna berättar att de ska använda så få
kommunikationskanaler som möjligt och att det är en rekommendation från deras chefer
som uttrycker att för många konton bara skapar onödigt mycket arbete hos de anställda.
“Annars tycker de inte att vi ska ha hundra olika grejer att kommunicera med.”
Deltagare P

4.3.1 Närvaro och förtroende kopplat till kontroll
Slutna grupper skulle kunna bidra till att användare känner kontroll över sin användning
av sociala medier. Slutna grupper kan göra det enklare att skapa närhet till sina kollegor
och bygga förtroende till varandra genom att utomstående hålls utanför den
kommunikation som sker. På så vis begränsas kommunikationen till de personer den är
menad för och möjliggör en ökad kontroll över informationen som delas.
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Resultatet visar att användarna känner kontroll över kommunikationen då de vet att de kan
korrigera delningar i efterhand. Detta visar sig lugna användarna men det skulle även kunna
innebära problem. Om användarna blir allt för bekväma med funktionen att ändra och
redigera så kan detta påverka användarnas inställning till sociala medier. Även om det går
att korrigera i efterhand så bör användarna vara medvetna om att det är en bred plattform
som når ut till många användare. Detta innebär att det sannolikt är någon som hinner se det
som delas innan det korrigeras, det vill säga att användarna inte alltid har kontroll även om
de uppfattar det så. Därmed pekar resultatet på att användarna bör uppmärksammas om
eventuella utmaningar och problem med en alltför frekvent användning av denna funktion.
Att redigera informationen som delas kan ofta innebära att användarna inte vet vart de har
varandra och det kan uppstå missförstånd som påverkar förtroendet till varandra.
Att använda för många sociala medier skulle kunna göra det rörigt och svårare att hantera
informationen över sociala medier. Resultatet pekar på att de idag löser detta med att som
mest använda två sociala medier i arbetsrelaterade syften. Eftersom sociala medier kan
användas i flera olika syften så behöver inte nödvändigtvis två sociala medier vara den
bästa lösningen. Istället skulle flera sociala medier kunnat användas så länge varje socialt
medie används i ett enskilt syfte. Ett exempel på detta är då Facebook används för
marknadsföring, Instagram för kommunikation med kollegor och om det senare skulle
finnas ett behov av att kommunicera med föräldrar så skulle detta kunna ske på ett annat
socialt medie. Så länge de olika sociala medierna skiljs åt så skulle det rimligtvis förenkla
användarnas arbete och undvika missförstånd som utmanar användarnas förtroende till
varandra.

4.4 Sammanfattning av resultat och analys
Tabell 2 sammanfattar resultatet efter hur deltagarna arbetar idag med säkerhet, ansvar och
kontroll för att uppnå närvaro och förtroende i sin användning av sociala medier.
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Förskollärarnas tillvägagångssätt för att uppnå närvaro och
förtroende
Säkerhet •
•
•
•

•

Ansvar

Teknisk kompetens: Det är upp till var och en att förstå sig på den teknik
som används.
Identifiera användare: Användare kan välja själv vilken profilbild och
vilket användarnamn som de andra användarna ska identifiera dem efter.
Slutna grupper: Kommunikation med kollegor sker i sluten grupp för att
begränsa informationsflödet.
Ansvar över följare: Ansvaret skiljer sig åt på förskolorna i dagens läge.
Antingen finns det ett gemensamt ansvar hos användarna över följare i
sluten grupp eller så ansvarar en administratör över detta.
Konto för arbete: Kommunikation med kollegor kan idag förekomma
med både privat konto och arbetskonto.

•

Riktlinjer: Användarna tar idag stöd av riktlinjer som består av
grundregler för uppförande på sociala medier. Det finns ingen
regelbunden kommunikation angående riktlinjer utan dessa riktlinjer tar
de del av i början av deras användning av sociala medier.

Kontroll •

Slutna grupper: Har även slutna grupper i syfte att tydligt se vilka de
kommunicerar med.
Korrigera inlägg: Användarna kan obegränsat redigera och ändra i egna
publiceringar.
Antal sociala medier: Användningen av sociala medier begränsas idag
till att använda max två sociala medier.

•
•

Tabell 2. Sammanfattar deltagarnas tillvägagångssätt för att uppnå närvaro och
förtroende.
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5 Diskussion
Detta avsnitt avser att diskutera resultatet från litteraturstudien samt den empiriska
studien. För att undersöka hur sociala medier kan användas som stöd för kommunikation
i känsliga kontexter utgår diskussionen efter figur 1. Diskussionen sammanfattas med
rekommendationer för hur sociala medier kan användas för att främja kommunikationen i
en känslig kontext.

5.1 Närvaro och förtroende kopplat till säkerhet
Studien visar att användningen av sociala medier innebär bredare kontaktytor som påverkar
förskollärare samt alla inblandade, så som förskolebarn och föräldrar. Därmed medför en
användning av sociala medier utmaningen med att hålla kommunikationen intern och
osynlig för personer den inte är avsedd för (Massari, 2010), vilket studien även pekar på.
Utmaningen är att trots de breda kontaktytor som sociala medier möjliggör så ska en säker
användning upprätthållas för att undvika informationsspridning. Enligt studien finns ett
behov att öka den tekniska kompetensen hos användarna kopplat till hur sociala medier
fungerar. En ökad teknisk kompetens kan skapa en större förståelse för hanteringen av den
information som delas. Enligt Bertot et al. (2010) handlar säkerhet dels om hur data sprids,
hanteras samt delas via sociala medier, vilket studien visar är kunskap som hade kunnat
utvecklas hos användarna för en ökad förståelse för vad som är av betydelse för att sociala
medier ska vara en säker kommunikationsplattform. Med en ökad teknisk kompetens hos
användarna skulle detta istället kunna bidra till att det infinner sig ett förtroende till sociala
medier som kommunikationsplattform. Ett exempel på hur denna bristande kunskap
uttrycker sig är då de vet att servern befinner sig i Sverige men förstår inte innebörden av
det och drar istället egna slutsatser som att detta innebär en säker hantering av information.
Att dra egna slutsatser om vad som anses säkert eller inte i användarens användning kan
härstamma från ett förtroende till det system som används eftersom det anses fungera efter
sitt avsedda syfte (Sherchan et al., 2013).
För att upprätthålla en säker användning av sociala medier så berör detta även att
användarna tar sitt eget ansvar i sin användning av sociala medier för att bygga ett
förtroende till varandra. Säkerhet och ansvar kan alltså vara beroende av varandra då det
krävs att användarna tar ansvar för sin egen användning för att sociala medier ska vara
säker när det kommer till hantering av information. Förtroendet för sociala medier som en
säker plattform att kommunicera via består både av att det finns ett förtroende till systemet
och till de övriga användarna (Sherchan et al., 2013).
Studien visar vikten av att enkelt kunna identifiera de övriga användarna för att skapa ett
förtroende samt närvaro genom att veta vilken förskola de befinner sig på. O'Leary et al.
(2014) anser att användare genom att befinna sig i närheten av varandra kan skapa starkare
relationer. För att kunna identifiera en person efter dennes kontouppgifter skulle det
underlätta om samtliga användare var överens om hur ett konto ska se ut för att användas i
kommunikationen mellan kollegor. Detta skulle exempelvis kunna vara en
överenskommelse om att varje användare ska ha en profilbild som visar användarens
ansikte och ett användarnamn med det fullständiga namnet på användaren. En konsekvent
användning av sociala medier uppmuntrar till ett ökat förtroende (Ford et al., 2017), och
om alla visar vilka de är med tydlig profilbild och användarnamn med fullständigt namn så
kan det bli enklare att identifiera vilket konto som tillhör en kollega. Det finns i dagsläget
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inget krav på att det ska vara en profilbild som visar användarens ansikte samt att
användarens fullständiga namn ska synas. Studien tyder däremot på att tydligare publika
kontouppgifter kan öka igenkänningen bland kollegor. Genom att veta vilka de övriga
användarna är kan de bygga förtroende och känna en närvaro till de övriga användarna
eftersom de känner sig säkra på att rätt personer tar del av kommunikationen (Kietzmann
et al., 2011; Preece & Maloney-Krichmar, 2005).
Att enkelt kunna identifiera användare skulle även kunna minska risken med att obehöriga
användare accepteras att följa en sluten grupp av misstag och på så vis öka säkerheten.
Användarna har ett ansvar att inte sprida information till obehöriga genom att dessa bjuds
in i en sluten grupp och ytterligare en praktisk lösning skulle då kunna vara att det alltid är
en administratör som ansvarar över följförfrågningar. En administratör kan se till att inga
obehöriga personer får tillgång till ett nätverk (Kietzmann et al., 2011). Två av deltagarna
i studien har en gemensam administratör som ansvarar för fem förskolor i deras användning
av Instagram. Denna administratör arbetar på en av förskolorna och vet därför inte alltid
vilka som arbetar på de övriga fyra förskolorna. Att tillsätta en administratör som ansvarar
över förfrågningar i en sluten grupp kan vara ett komplement till riktlinjer för sociala
medier i syfte att främja en säker användning (Kietzmann et al., 2011). Av resultatet går
det att utläsa att det finns en osäkerhet för att obehöriga personer får tillgång till deras slutna
grupper men deltagarna arbetar efter filosofin att alla hjälps åt. Istället tyder resultatet på
att detta skapar ytterligare osäkerhet i deras användning och administratören skulle kunna
ta ett större ansvar. Därmed skulle det underlätta att tillsätta en administratör som arbetar
på förskolan, detta är för att enklare kunna identifiera de personer som ska bjudas in i de
slutna grupperna. Detta underlättar då administratören har en social närvaro till användarna
på sociala medier och enligt Preece och Maloney-Krichmar (2005) minskar risken för
missförstånd om det infinner sig en social närvarorisken för missförstånd minskar.
Resultatet visar att det är viktigt att ge rätt personer tillgång i en sluten grupp samtidigt som
det är viktigt att kunna identifiera sin egen användning av sociala medier som privat eller
arbetsrelaterad. För att även kunna identifiera sin egen användning av sociala medier som
privatperson eller yrkesverksam finns det möjlighet att på både Facebook och Instagram
kommunicera i slutna grupper, vilket kan vara till fördel på grund av i de breda kontaktytor
som information delas. Deltagarna i studien kan uppleva svårigheter med att skilja på om
den information som delas är för deras privata användning eller för arbetet på grund av att
informationen blir tillgänglig för fler användare. Det kan vara svårt att som användare inse
vilken information som delas och kan distansera användare från varandra eftersom det
uppstår missförstånd i kommunikationen (Van Eecke & Truyens, 2010). För att använda
sociala medier både säkert och ansvarsfullt skulle användaren aktivt kunna välja att inte
använda sitt privata konto i arbetet. För att undvika komplikationer med vad som är privat
och arbetsrelaterad användning av sociala medier visar resultatet att samtliga användare
endast bör använda ett konto specifikt för sitt arbete.

5.2 Närvaro och förtroende kopplat till ansvar
Av studien går det att utläsa att befintliga riktlinjer lämnar öppet för mycket
tolkning. Sociala medier ställer högre krav på att användaren själv tar ansvar för att
använda sociala medier ansvarsfullt [1]. I och med tillträdandet av GDPR så har kraven på
hantering av personuppgifter blivit strängare och innebär därmed att förskollärarnas
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hantering av personuppgifter har ändrats. Till skillnad från PuL så medför GDPR krav på
att förskollärare till exempel måste radera fotografier och filmer när ett barn slutar på
förskolan. Detta är alltså ett exempel på hur ansvaret numera kan skilja sig sedan tidigare
och påverkar hur förskollärarna hanterar den känsliga information som delas i deras
kommunikation via sociala medier. För att inte lägga allt ansvar hos användaren och öka
risken för informationsspridning så kan riktlinjer vara ett stöd i deras användning [1]. Den
stora friheten kan skapa problem i kommunikationen då det krävs säkerhetsåtgärder som
undviker informationsspridning (Bertot et al., 2012) och som i sin tur leder till bristande
förtroende då oväntade händelser kan ske i överföringen av information mellan användarna
(Sherchan et al., 2013).
Eftersom befintliga riktlinjer lämnar öppet för mycket tolkning, alltså kräver det av
användarna att ta större ansvar, så kan detta även bli problematiskt beroende på vilken
datorvana användarna har. Studien pekar på att datorvana varierar hos deltagarna och
påverkar hur de använder sociala medier i sitt arbete. Detta gör att kollegors sätt att
kommunicera och ta ansvar för sin användning av sociala medier kan skilja sig så pass
mycket åt att användarna upplever att det kan ske oväntade händelser i deras
kommunikation. När kommunikationen inte upplevs konsekvent påverkar det förtroendet
mellan användarna (Ford et al., 2017). Studien visar att befintliga riktlinjer skulle kunna
diskuteras mer mellan användarna för att skapa en gemensam förståelse för hur de ska
använda sociala medier, men eftersom riktlinjer endast finns som ett stöd så lämnar det
fortfarande ansvaret som varje användare själv måste ta.
För att även användare med mindre datorvana ska kunna ta ansvar för sin användning
genom att de förstår kommunikationen så skulle illustrativa exempel kunna vara ett stöd i
deras användning. Enligt nya dataskyddsförordningen GDPR är det ett krav att visa hur
man arbetar för att följa lagarna kring personuppgiftshantering [1], och illustrativa
exempel skulle då kunna vara relevant för att öka förståelsen för användningen av sociala
medier. Riktlinjer ska bygga på risker som identifieras vid användning av sociala medier i
en viss kontext för att sedan implementera riktlinjer till dessa (Demek et al., 2018), vilket
även studien tyder på då användarna oberoende av datorvana hade haft samma
förutsättningar att se vilka problem och utmaningar som kan uppstå genom att dessa
illustreras. Ett illustrerande exempel skulle kunna vara exempel på problem och
utmaningar som de redan stött på i sin användning eller problem och utmaningar som
efter riskbedömningar har setts kunna uppstå i framtiden.
Utöver illustrativa exempel kan det vara av vikt att ytterligare uppmuntra användarna att
tänka på konsekvenserna i deras användning av sociala medier. Förskollärarna har inte råd
med att vara oaktsamma i sin hantering av informationen som delas eftersom det kan
innebära förödande konsekvenser om denna information sprids. I studien uttrycks en
oroskänsla bland deltagarna angående informationsspridning men kan enligt Sherchan et
al. (2013) undvikas då användarna känner förtroende till systemet. Osäkerheten yttrar sig
då de undviker funktioner och visar sig i studien påverka närvaron och förtroendet till de
övriga användarna. Osäkerheten visar sig i studien då användarna ser faror i användningen
som nödvändigtvis inte behöver innebära fara, till exempel att gilla inlägg, och kan därför
missa att reflektera över sådant som faktiskt kan innebära problem. Därmed behöver
användarna bli mer benägna att ta hand om sina relationer på sociala medier, vilket
användare gör då de känner närvaro (Sia et al., 2002).
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Eftersom användarna för förskolorna fysiskt har möjlighet att träffa varandra så bör de ta
ansvar över att träffas för att främja kommunikationen genom att känna närvaro och
förtroende till varandra. Relationer upplevs starkare när de geografisk befinner sig nära
varandra (O’Leary et al., 2014), och användarna från förskolorna har fördelen att veta var
alla befinner sig på sitt arbete. För att alltid använda sociala medier ansvarsfullt i
kommunikationen som kan nå ut till flera användare så kan det alltid uppstå nya risker som
användarna bör diskutera och uppmärksamma. Enligt resultatet så blir användarna
tilldelade riktlinjer i början av deras användning och anser att riktlinjerna är enkla att
komma ihåg utan att behöva uppdatera sig med jämna mellanrum. Ett sätt att hantera
utmaningen med att det kan dyka upp nya utmaningar är att användarna på varje förskola
själva ansvarar för att hålla en intern kommunikation för att ständigt utveckla och
komplettera riktlinjerna.

5.3 Närvaro och förtroende kopplat till kontroll
Resultatet tyder på att en stor del i användningen av sociala medier består av att användaren
vill ha kontroll över sin egen användning. Mycket i användarnas användning grundar sig i
att de vill känna kontroll och ett exempel på detta är då viljan att veta hur information
hanteras kan kopplas till säkerhet men även kontroll. Enligt Bruah (2012) kan inte full
kontroll uppnås på sociala medier, men resultatet visar att det finns en strävan efter att ha
kontroll över sin användning av sociala medier.
För att upprätthålla en säker användning via sociala medier så kan slutna grupper vara
fördelaktigt då informationsflödet begränsas, men i studien visar sig slutna grupper även
vara till fördel för att infria kontroll hos användarna som kan välja vilka användare som
ska ingå i en sluten grupp. På sociala medier finns funktionen att välja vem som ska se de
publiceringar som görs och vem som inte ska se och detta innebär att användaren har
kontroll över sin användning (Treem & Leonardi, 2013; Kane et al., 2014). Detta påverkar
även att de själva har kontroll över att aktivt bygga upp en närvaro och förtroende till övriga
användare eftersom de själva väljer vilka personer de ska kommunicera med. När de väljer
att kommunicera med övriga kollegor så har de redan valt att endast kommunicera med
användare det finns en social närvaro till även utanför sociala medier.
Att ha möjlighet att redigera en egen publicering visas i studien som en viktig komponent
i användningen av sociala medier. Att kunna redigera information som delas via sociala
medier medför enligt Treem och Leonardi (2012) kontroll hos användaren. Om en
användare vill radera eller ändra i information som delats finns denna möjlighet för
samtliga intervjupersoner. Detta kan vara till fördel då användaren kan ta ansvar för alla
publiceringar och har en större möjlighet att påverka vilken bild av sig själv som visas
(Treem & Leonardi, 2013). Studien visar däremot att det finns en risk att användare blir för
bekväma och inte lika uppmärksamma på hur de uttrycker sig. Detta kan i sin tur leda till
att övriga användare upplever att det sker en olämplig kommunikation. Det är viktigt att
användarna förstår hur de ska använda tekniken (Demek et al., 2018), och därför skulle det
även i detta fall vara till fördel om användarna förstod hur information delas och att de i
efterhand kan ändra publiceringar. När användarna upplever att de har stor kontroll så
skulle det kunna innebära att användarna inte tar hänsyn till eventuella konsekvenser och
riskerar att förstöra kommunikationen med kollegor. Användarna bör därför endast
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redigera i publiceringar vid tillfällen då det anses nödvändigt för att inte påverka en individ
negativt.
Det framgår i studien att Instagram kan användas för kommunikation med kollegor och
Facebook för att synas för allmänheten. På så vis sker det redan nu i förskollärarnas
användning en intern respektive extern kommunikation via sociala medier, vilket
motsvarar Leonardis (2014) beskrivning av att det finns olika kommunikationsformer. Det
finns alltså en överenskommelse angående vilken kommunikationsform som ska ske
beroende på vilka sociala medier som används, men ställer enligt Preece och MaloneyKrichmar (2005) högre krav på användarna att bygga förtroende till varandra. Användarna
ska kunna lita på att alla använder sociala medier i samma syfte och syftet ska framgå
tydligt. Eftersom riktlinjer ska anpassas efter användarnas användning av sociala medier
(Bertot et al., 2010), skulle riktlinjerna kunna anpassas efter i vilket syfte ett socialt medie
används. Därför bör det finnas ett syfte för varje socialt medie som används. Varje socialt
medie kan ha ett bestämt syfte som samtliga användare ska följa.

5.4 Sammanfattning av diskussion
Baserat på diskussionen sammanfattar tabell 3 rekommendationer för hur sociala medier
kan användas som stöd för kommunikation i känsliga kontexter. Till skillnad från tabell 2
som hänvisar till hur förskollärare använder sociala medier idag så formuleras samtliga
punkter i tabellen som rekommendationer för hur de istället kan uppnå en god
kommunikation i deras användning. Detta på grund av att det finns potential för att en god
kommunikation infinner sig om förskollärarna arbetar efter dessa rekommendationer.
Rekommendationerna är kopplade till säkerhet, ansvar och kontroll och syftar till att i sin
tur uppnå en god kommunikation, se Figur 1. I tabellen är därmed de listade
rekommendationerna uppdelade efter inom vilken av säkerhet, ansvar och kontroll som de
tillhör.
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Rekommendationer för att uppnå närvaro och förtroende
Säkerhet •

Teknisk kompetens: Arbeta aktivt för att öka den tekniska kompetensen
genom att ta del av information angående sociala medier.
Identifiera användare: Ha publika kontouppgifter som tydligt
kommunicerar vem som äger kontot, exempelvis vid val av profilbild
och användarnamn.
Slutna grupper: Kommunicera i slutna grupper för att begränsa
informationsflödet till en mer lätthanterlig nivå.
Ansvar över följare: Omdirigera allt ansvar över följarna till
administratör som ska acceptera och ta bort följare.
Konto för arbete: Använd endast konto för arbete, inga privata konton i
användningen av sociala medier för arbete.

•

•
•
•

Ansvar

•

Riktlinjer
Illustrativa exempel på problem och utmaningar: Formulera illustrativa
exempel som komplement till riktlinjer som förklarar potentiella
problem och utmaningar som kan eller har uppstått i deras användning,
samt att dessa belyser eventuella konsekvenser.
• Regelbunden kommunikation: Håll regelbundna fysiska möten
angående användning av sociala medier med syftet att ständigt anpassa
och utveckla befintliga riktlinjer.
•

Kontroll •
•

•

Slutna grupper: Kommunicera i slutna grupper med kollegor för att ha
kontroll över vilka som tar del av informationen som delas.
Korrigera inlägg: Inte förlita sig på att kunna redigera samtliga
publiceringar utan endast redigera då det finns en risk att en individ
påverkas negativt.
Antal sociala medier: Använd varje socialt medie för ett specifikt syfte
som det finns en gemensam överenskommelse om.

Tabell 3. Rekommendationer för förskollärare i deras användning av sociala medier.
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6 Slutsats
För att studera hur en god kommunikation kan upprätthållas i en känslig kontext som
förskolan undersökte studien följande frågeställning: “Hur kan sociala medier användas
som stöd för kommunikation i känsliga kontexter?”. Frågeställningen undersöktes med
stöd av kvalitativa metoder för att studera förskollärares användning av sociala medier
samt vilka utmaningar och risker som identifierades i deras användning. Resultatet av
studien sammanställdes i rekommendationer som ämnar främja kommunikationen via
sociala medier genom att det infinner sig en god kommunikation i form av närvaro och
förtroende. Rekommendationerna är till stöd för förskollärarna vid deras kommunikation
via sociala medier. Studiens slutsats är att förskollärare kan hantera utmaningar med att
kommunicera via sociala medier i en känslig kontext på följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara teknikmedvetna
Ha publika kontouppgifter som tydligt identifierar vem användaren är
Kommunicera med kollegor i sluten grupp
Överlåta ansvarsområden till administratör
Alltid använda arbetskonto för arbete
Kommunicera utvecklingsmöjligheter med riktlinjer genom illustrativa exempel
Hålla regelbundna möten angående deras sociala medieanvändning
Endast redigera publiceringar som anses kunna påverka en individ negativt
Använda varje socialt medie för ett gemensamt uttalat syfte

Användningen av sociala medier har lett till att känslig information delas i bredare
sammanhang. Kommunikationen är tillgänglig för flera användare och har lett till
utmaningar och risker rörande att hantera informationsspridning. Kommunikationen i en
känslig kontext är beroende av att användarna förstår hur en god kommunikation skall
upprätthållas för att undvika informationsspridning samt att personens integritet påverkas
negativt. Detta är ett samhällsproblem då alla som involveras i den kommunikation som
sker via sociaal medier i en känslig kontext ska kunna lita på att sekretessbelagd
information inte sprids och känna sig trygga trots den känsliga information som delas. Ur
ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur sociala medier kan användas för
att undvika informationsspridning vilket även är betydelsefullt ur ett socialt perspektiv
eftersom risken för att en persons integritet kränks minskar.
Fördelen med att dela idéer och tankar via sociala medier kräver ur ett etiskt perspektiv att
användarna behandlar de andra användarna som likvärdiga medmänniskor. Förskollärarna
måste därför vara noggranna med vilken information de delger för de andra användarna.
Det är även av vikt att det tydligt framgår på sociala medier att användarna själva avgör
vilka de vill delge information för att undvika missförstånd och ofrivillig
informationsspridning.

6.1 Vidare forskning
De rekommendationer som presenterats i denna studie gör det möjligt för vidare forskning
knutet till att stödja kommunikation i känsliga kontexter. Vidare forskning hade kunnat
utveckla de övergripande rekommendationer som denna studie resulterat i och istället
utveckla anpassade riktlinjer för förskollärarnas användning av sociala medier. Utöver
detta hade studien kunnat utföras på andra kontexter som anses känsliga för att ge
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ytterligare perspektiv på hur användningen av sociala medier i dessa kontexter kan stödjas.
Med ett perspektiv från andra känsliga kontexter skulle dessa kunna sättas i relation till
varandra för att se om kommunikationen skiljer sig åt beroende av i vilken känslig kontext
sociala medier används. På så vis skulle detta kunna bidra med en djupare förståelse knutet
till hur sociala medier ska användas för kommunikation beroende på i vilken kontext det
används.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
1.
2.
3.
4.

Bakgrundsfrågor
Vad har du för yrkestitel?
Vilka sociala medier använder du?
Hur länge har du använt sociala medier i arbetsrelaterade syften?
Varför använder du sociala medier i ditt arbete?

5.
6.
7.
8.

Säkerhet
Hur många personer deltar i det/de sociala nätverken som du är aktiv i?
Postar du inlägg i ditt eget namn eller använder du ett konto knutet till förskolan?
Vilka har tillgång till den information du delar på sociala medier? (t.ex. yrkesroll)
Vad har du för relation till dessa personer?

Ansvar
9. Skulle du kunna berätta om senaste gången du använde t.ex. Instagram eller
Facebook för att dela något relaterat till jobbet?
10. Vad för typ av information delade du då?
11. Hur såg konversationen ut?
12. Hur välbekant är du med riktlinjer i din användning av sociala medier?
13. Hur förhåller du dig till de riktlinjer du blivit angiven?
14. Hur upplever du dessa riktlinjer påverka din användning av sociala medier?
Kontroll
15. Kan du berätta om ett tillfälle när någon annans post på sociala medier gjorde att
du upplevde det som obehagligt eller kränkande?
16. Har det hänt att du postat något som du ångrat, exempelvis för att det ledde till
något negativt för en kollega, ett barn eller en förälder?
17. I vilken eller vilka situationer hände det?
Avslutande frågor
18. Kan du nämna en nackdel med att kommunicera över sociala medier?
19. Kan du nämna en fördel med att kommunicera över sociala medier?
20. Kan du nämna några utmaningar och/eller risker med att använda sociala medier i
ditt arbete?
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Bilaga 2 – Riktlinjer
Sociala medier – policy
Många av -- anställda och förtroendevalda använder dagligen sociala medier för att
kommunicera, både privat och yrkesmässigt. Exempel på sociala medier är Facebook,
Twitter och LinkedIn, som är olika webbtekniska lösningar kombinerade med social
interaktion och användargenererat innehåll. -- använder sig av Facebook som en
kommunikationskanal.
Rätt använt ger Facebook och andra liknande verktyg en bra möjlighet för oss på -- att
marknadsföra oss, bygga vårt varumärke och engagera oss i givande konversationer med
deltagare, leverantörer, partners och andra intressenter.
Sociala medier innebär också vissa risker. En förflugen kommentar i affekt eller ett
ogenomtänkt uttalande kan genom de sociala medierna omedelbart spridas och få
oönskade konsekvenser. När du deltar i konversationer via sociala medier finns det därför
vissa grundregler som alla inom -- ska följa:
• Var transparent och tydlig.
• Bidra med din kompetens.
• Var ärlig och ansvarstagande.
• Visa artighet och gott omdöme.
• Respektera andras rätt att uttrycka sig.
• Skydda affärshemligheter.
• Respektera upphovsrätten för till exempel bilder, film och musik.
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