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Anställda jobbar bättre med
Facebook

Barack Obama använde Facebook för att stärka sitt personliga varumärke.
Foto: Jessica Gow/Scanpix.
Trots att forskning visar att företagen tjänar på att deras
medarbetare använder Facebook är många företag
fortfarande negativt inställda.
— Att vem som helst kan skapa egna nätverk är ett hot mot
den hierarkiska strukturen inom stora företag, säger Robin
Teigland som forskar om sociala och informella nätverk.

Facebook är världens största nätverk och i Sverige finns cirka 3,3 miljoner
användare som i genomsnitt loggar in sig två gånger per dag. Man kan
rimligen anta att flera av dessa användare också kollar sin profil  på
arbetstid till arbetsgivarnas stora förtret eller glädje, beroende på hur man
ser det.

Lat med Facebook?
 En del företag är rädda att ”Facebookandet” ska hindra deras anställda
från att göra ett bra jobb. Medan andra i stället uppmuntrar sin personal att
twittra, blogga och använda Facebook.

  — Den forskning som har gjorts på informella och
sociala nätverk visar att de som blir avstängda från
sina nätverk blir mindre produktiva. Ju fler typer av
relationer man har desto bättre och det professionella
nätverket bygger mycket på det sociala, menar Robin
Teigland, forskare i sociala medier på
Handelshögskolan i Stockholm.
Hon tror inte alls på idén att företagen förbjuder sina
anställda att vara med i Facebook.

— Det fungerar inte att stänga av och förbjuda. Det
skrämmer bort unga medarbetare som inte vill bli

kapade från sitt sociala nätverk och folk säger upp sig eller hittar andra
sätt att kommunicera. De går in på Facebook genom mobilen, eller
använder mejlen och varför ska man förbjuda Facebook när man inte
förbjuder privatsamtal? undrar Robin och berättar att nystartade företag

STARTSIDA ARKIV OM INGENJÖREN ANNONSERING KONTAKT  

EXTRAMATERIAL
MAGASINET

Heltid trots krisavtal
Kakuro
Reaktioner på teknikavtalet
Tankenöten

TITTA  HIT!
Aktivister kräver bojkott mot iPhone
Bollkoll i VM
IFAU:s rapport om effekt av delad
föräldraledighet
Miljövetenskap på nätet
Oljeätande bakterier frodas i
mexikanska golfen
Otroliga appar
Papperstidningar – bra miljöval
Saco undersöker överutbildning
Vad sker när oljan sinar och
temperaturen stiger?

KALENDARIET
2010-06-30 Sista dagen att byta
ITPK!
2010-07-02 Öppet hus på Sjöfart och
marin teknik
2010-07-09 Deadline för tävling om
bästa studentarbete

BALANS I LIVET
Flexibla arbetstider gör dig gott
Förändringar i företag ökar stressen
Kan småbarnsföräldrar göra karriär?
Krisen ökar jobbkraven
Tufft  för dagens småbarnsföräldrar

LÄNKAR
Ingenjörsbloggen
Sveriges Ingenjörer

MEST LÄST
1. Få tror på alternativa löneavtal
2. Kan småbarnsföräldrar göra karriär?
3. Pappaledighet ger mammor högre

lön
4. Anställda jobbar bättre med

Facebook
5. IT-avtalet klart

http://www.ingenjoren.se/
http://www.ingenjoren.se/rss/
http://www.ingenjoren.se/rss/
http://www.bwz.se/sverigesingenjorer/b.aspx?subscribeto=1&ucrc=AAB58CDA
http://www.bwz.se/sverigesingenjorer/b.aspx?subscribeto=1&ucrc=AAB58CDA
http://sverigesingenjorer.se/
http://www.ingenjoren.se/2010/06/anstallda-jobbar-battre-med-facebook/robin_teigland1/
http://www.ingenjoren.se/2010/06/anstallda-jobbar-battre-med-facebook/facebook4/
http://www.e-magin.se/paper/r3kg1g5j/paper/1
http://www.ingenjoren.se/
http://www.ingenjoren.se/arkiv/
http://www.ingenjoren.se/arkiv/
http://www.ingenjoren.se/om/
http://www.ingenjoren.se/annonsera/
http://www.ingenjoren.se/kontakt/
http://www.ingenjoren.se/2010/03/krisen-okar-jobbkraven/
http://www.ingenjoren.se/2010/05/kakuro/
http://www.ingenjoren.se/2010/03/fa-tror-pa-alternativa-loneavtal/
http://www.ingenjoren.se/2010/05/losningen-pa-tankenoten-nr-2/
http://www.idg.se/2.1085/1.322961/aktivister-kraver-bojkott-mot-iphone
http://demo.qlikview.com/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=Demo|Kick%20it%20and%20Qlik%20it.qvw&client=Ajax
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2010/r10-05-effekten-av-delad-f�r�ldraledighet-p�-kvinnors-l�ner.pdf
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2010/r10-05-effekten-av-delad-f�r�ldraledighet-p�-kvinnors-l�ner.pdf
http://www.learner.org/courses/envsci/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3729987
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3729987
http://www.idg.se/2.1085/1.323457/10-appar-du-inte-trodde-fanns?ref=bjn110
http://www.skogsindustrierna.org/web/Ny_rapport_om_Sveriges_just_nu_hetaste_exportprodukt.aspx
http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=9294&epslanguage=SV
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3771673
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3771673
http://www.collectum.se/
http://www.collectum.se/
http://www.chalmers.se/smt/SV/aktuella-handelser-pa/vasterhavsveckan
http://www.chalmers.se/smt/SV/aktuella-handelser-pa/vasterhavsveckan
http://www.chalmers.se/arch/SV/aktuellt/kalendarium/studenttavling_1
http://www.chalmers.se/arch/SV/aktuellt/kalendarium/studenttavling_1
http://www.ingenjoren.se/2010/04/flexibla-arbetstider-gor-dig-gott/
http://www.ingenjoren.se/2010/03/forandringar-i-foretag-okar-stressen/
http://www.ingenjoren.se/2010/05/kan-smabarnsforaldrar-gora-karriar/
http://www.ingenjoren.se/2010/03/krisen-okar-jobbkraven/
http://www.ingenjoren.se/2010/06/tufft-for-dagens-smabarnsforaldrar/
http://www.ingenjorsbloggen.se/
http://www.sverigesingenjorer.se/
http://www.ingenjoren.se/2010/03/fa-tror-pa-alternativa-loneavtal/
http://www.ingenjoren.se/2010/05/kan-smabarnsforaldrar-gora-karriar/
http://www.ingenjoren.se/2010/04/pappaledighet-ger-mammor-hogre-lon/
http://www.ingenjoren.se/2010/04/pappaledighet-ger-mammor-hogre-lon/
http://www.ingenjoren.se/2010/04/it-avtalet-klart-2/
http://statistics.retrolink.se/?referrer=ingenjoren200x600px&url=http%3A%2F%2Fingenjoren.ingenjorsjobb.se%2F
http://www.sverigesingenjorer.se/kalendarium/careerdays/Sidor/default.aspx


Ingenjören » Anställda jobbar bättre med Facebook

http://www.ingenjoren.se/2010/06/anstallda-jobbar-battre-med-facebook/[2010-06-24 10:36:04]

Foto: Privat.

oftare är bättre på att lära sig och ta till sig ny teknologi som twitter och
facebook.

Men samtidigt som hon vill uppmuntra företag att använda sig av sociala
medier betonar hon hur viktigt det är att företagen har någon slags
guidelines kring hur användandet ska gå till.

Guidelines bättre än regler
— Det är bra med ”guidelines”, inte regler. Folk är olika och använder
sociala medier på olika sätt. Därför är det viktigt att företagen för en
diskussion med sina anställa om hur de ska bete sig.  Samtidigt måste de
våga lita på sina anställda och släppa lite av kontrollen, förklarar hon och
säger att företagen har mycket att vinna på de sociala medierna.

Reklam för företaget
— Företagsledningen kan dra nytta av medarbetarnas kontaktnät, testa
nya idéer, se vad som är inne just nu, kommunicera med sina kunder och
få en bild av hur medarbetarna trivs i företaget.

Det verkar som om många framgångsrika företagen har börjat förstå
potentialen med sociala medier. 54 procent av företagen på Fortunes lista
över de 100 mest populära företagen att jobba på, använder twitter för att
kommunicera med sina kunder och 29 procent har en egen Facebooksida.
Men det är fortfarande få företag som har en formell policy kring hur de
anställda ska förhålla sig till social medier.
Få företag har policys kring sociala medier

I undersökningen Social networks vs Management har man ställt frågor
om sociala medier till 34 400 arbetsgivare runt om i världen och det visar
sig att endast 20 procent av företagen har en policy kring sociala medier.
Bland svenska företag ligger den siffran på 7 procent.

Eva Ossiansson, som forskar om varumärken, nya medier och konsumtion
på Handelshögskolan i Göteborg, möter ofta företag som har dålig koll på
hur det här med sociala medier går till.

 — Det räcker inte med att lägga ut
pressmeddelanden då och då utan man måste
vara mer aktiv, samtidigt som företagen måste
inse att den här typen av medier finns till för
användarna och inte för företagen själva.
Medierna bygger på att vi deltar och delar med
oss. Vi bygger förtroende till varandra på det
sättet. Företag måste därför arbeta enligt samma
princip och våga låta användarna få styra
kommunikationen, säger hon.

När man tänker efter är det egentligen inte så konstigt att det till en början
kan uppstå lite förvirring när en ny teknik introduceras. Det finns ju
egentligen inga rätt eller fel utan man får precis som i andra sammanhang
använda sitt sunda förnuft. Att lägga ut en bild på Facebook på en
nedsövd patient som två sjuksköterskor på Södra Gävleborgs sjukhus
gjorde var ju milt sagt omdömeslöst men hur är det med andra, mer
hårfina spörsmål?

Ska man bli kompis med chefen på facebook?
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Utskriftsversion

Är det exempelvis rätt eller fel att ”adda” det vill säga lägga till sin chef eller
medarbetare på Facebook? En vän till mig hade både sin chef och sina
arbetskamrater som kompisar på Facebook och tyckte inte det var något
problem alls tills den dag då hon sökte ett nytt jobb utan att ha berättat om
det för sin arbetsgivare. Plötsligt blev hon livrädd att informationen skulle
läcka ut på Facebook.

I Manpower Work Lifes undersökning Chefen kolla dig på webben
framkommer att 72 procent av användarna inte har något emot att blanda
privata vänner med kolleger på Facebook men ändå är det betydligt
vanligare att yngre chefer addar sina anställda jämfört med äldre chefer.
Av chefer födda på 80-talet är det 52 procent som har sina anställda som
en del av sitt privata nätverk medan det är bara 9 procent av cheferna
födda på 40-talet som har det.

Problem att blanda privatlivet med jobbet
Invändning att man blandar jobbet med privatlivet är inget som Eva
Ossiansson ser som ett problem.

— Visst ska man ha koll på den personliga integriteten men lär man sig
verktyget så är det inga problem. Men se över dina sekretessinställningar.
Man kan ju exempelvis ställa in så att endast dina vänner kan ta del av
det du skriver. Fundera vilka du accepterar som vänner. Sedan kan man
skapa speciella grupper och bjuda in just de som man vill ha med. Jag
brukar använda mig av det när jag undervisar. Jag skapar en
undervisningsplattform och bjuder in studenter och föreläsare medan
kursen håller på, säger Eva.

Läsarfråga: Skulle du adda din chef/anställd på Facebook?

 
Källor: Social networks vs. Management? Harness the power of social
Media, Manpower Work Life, Chefen kollar dig på webben, Manpower
Work Life, Är du inte med, finns du inte- VA och sociala medier, Vetenskap
och allmänhet.

Anna Eriksson

Publicerad:  11 juni, 2010
Kategori:  Ingenjören
Taggar:  Nätverk, Teknik
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[...] Ingenjören » Anställda jobbar bättre med Facebook- Läsvärt för
tvivlarna. Via Niclas. [...]
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Det är väl ändå inte för att man använder Facebook som gör att man
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SCA har startat sin egen sida på Facebook.com/SCA för någon vecka
sedan för att just rekrytera personal. Så LinkedIn har inte monopol på
rekrytering i social media.
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