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Torsdag 12. juli 2012 

Ledere på Bornholm sætter grænser for Facebook i 

arbejdstiden  

 

På næsten hver fjerde virksomhed på Bornholm og Lolland-Falster og i Vest- 

og Sydsjælland 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 24 procent af lederne på Bornholm og Lolland-Falster 

og i Vest- og Sydsjælland 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 39 procent af virksomhederne i området, som 

ifølge undersøgelsen har formuleret etiske retningslinjer for medarbejdernes 

brug af Facebook, Twitter og LinkedIn. 

- Jeg mener som udgangspunkt, at det er okay, at medarbejdere bruger sociale 

medier på arbejdspladsen. Men man skal kunne finde en balance og gøre det 

som en del af de naturlige pauser, der er i løbet af en arbejdsdag - på lige fod 

med for eksempel at tjekke sin private mail eller svare på en sms, siger 

afdelingsformanden for Lederne Bornholm, Karin True. 

Hun er ikke tilhænger af at kontrollere hvor meget tid, medarbejderne bruger på 

sociale medier. 

- Det vil sandsynligvis skabe mistillid. Derimod ser jeg hellere, at man drøfter 

brugen af sociale medier – og virksomhedens pausekultur i øvrigt – i et 

medarbejderudvalg og i fællesskab udformer nogle retningslinjer på området. På 

denne måde kan man sikre sig, at både ledere og medarbejdere kan stå inde for 

aftalen, fastslår Karin True. 

82 procent af lederne på Bornholm og Lolland-Falster og i Vest- og Sydsjælland 

har selv en profil på et eller flere sociale medier. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.769 ledere, heraf 188 fra Bornholm, 

Lolland-Falster og Vest- og Sydsjælland. Undersøgelsen offentliggøres i sin 

helhed senere på sommeren.  
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