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Torsdag 12. juli 2012 

Ledere i Nord- og Østsjælland sætter grænser for 

Facebook i arbejdstiden 

 

På hver femte virksomhed i Nord- og Østsjælland har lederne vurderet, at det 

var nødvendigt at træde på bremsepedalen i forhold til medarbejdernes trafik på 

Facebook og andre sociale medier i arbejdstiden. Det fremgår af en ny 

undersøgelse fra Lederne. 

Undersøgelsen viser, at 20 procent af lederne i Nord- og Østsjælland har oplevet 

tilfælde, hvor det var nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med 

medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden. Samtidig er det kun 37 

procent af virksomhederne i området, som ifølge undersøgelsen har formuleret 

etiske retningslinjer for medarbejdernes brug af Facebook, Twitter og LinkedIn. 

- Også på sociale medier har man som medarbejder en loyalitetsforpligtelse over 

for den virksomhed, man arbejder i, og man bør derfor bruge sin sunde fornuft, 

når man kommunikerer på eksempelvis Facebook, siger afdelingsformanden for 

Lederne Nordsjælland, Jan Lau Jensen. 

Selv er han ikke tilhænger af kontrol på arbejdspladsen. 

-Jeg mener, at det er medarbejderens eget ansvar at udnytte arbejdstiden bedst 

muligt, og jeg ser som sådan ikke nogen forskel på at bruge tid på Facebook, 

holde rygepause eller hente en kop kaffe for den sags skyld. Men det er en 

ledelsesopgave løbende at følge op på, hvordan den enkelte medarbejder lever 

op til de krav, som virksomheden stiller, fastslår Jan Lau Jensen. 

81 procent af lederne i Nord- og Østsjælland har selv en profil på et eller flere 

sociale medier. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.769 ledere, heraf 181 fra Nord- og 

Østsjælland. Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere på sommeren. 
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