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Torsdag 12. juli 2012 

Ledere i Østjylland sætter grænser for Facebook i 

arbejdstiden  

 

På mere end hver femte virksomhed i Østjylland 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 21 procent af lederne i Østjylland 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 26 

procent af virksomhederne i området, som ifølge undersøgelsen har formuleret 

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

- De sociale medier er kommet for at blive, og derfor mener jeg, at alle 

virksomheder bør lave etiske retningslinjer på området, så der ikke opstår 

tvivlsspørgsmål hos hverken medarbejdere eller ledere, siger 

afdelingsformanden for Lederne Østjylland, Jørgen Munch. 

Han påpeger, at udformningen af disse retningslinjer vil variere meget, alt efter 

hvordan virksomheden er opbygget og hvilke services og/eller produkter, 

virksomheden arbejder med. 

- Nogle retningslinjer vil koncentrere sig om de sikkerhedsmæssige aspekter, for 

eksempel om og hvor meget, man som medarbejder kan tillade sig at skrive om 

virksomheden på Facebook, mens andre virksomheder vil lægge vægt på at 

forebygge it-mæssige problemer. Der er også virksomheder, hvor det kan være 

en direkte fordel, at medarbejderne er tilknyttet sociale medier, og dette vil 

derfor præge retningslinjerne her, siger Jørgen Munch. 

77 procent af lederne i Østjylland har selv en profil på et eller flere sociale 

medier. 

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.769 ledere, heraf 277 fra Østjylland. 

Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere på sommeren. 
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