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Abstract 
 

 
Title: The Social intranet – a forum for employees’ participation, dialogue and 
learning? A case study of Electrolux E-gate Community.  
 
Authors: Johanna Kojan and Therese Månsson 

 

Advisor: Sara von Platen  

 

Problem: Traditional intranets often fail to create knowledge but the social intranet has brought 

hope back. The social intranet is a new phenomena and hence research of its potential in 

organizations is lacking. 

 

Purpose: To study how the social intranet can be a forum for employees participation, dialogue 

and learning.  

 

Method: Conversations on Electrolux social intranet, E-gate Community, has been analysed and 

15 co-workers has been interviewed regarding their opinion on E-gate Community.  

 

Results and conclusions: The organization needs to understand employees´needs to be active 

on the social intranet. The activity can result in participation in organizational processes, where 

dialogue between co-workers facilitate common understandings and problem solving.  
 

Keywords: Intranet, social intranet, participation, dialouge, learning, communities of practise, 

Electrolux, E-gate community  
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Sammanfattning  
 

 

Titel: Det sociala intranätet – ett forum för medarbetares deltagande, dialog och 
lärande? En fallstudie av Electrolux E-gate Community.  
 

Författare: Johanna Kojan och Therese Månsson 

 

Handledare: Sara von Platen 

 

Ämne: Traditionella intranät misslyckas ofta med att skapa lärande men med det sociala 

intranätet har hoppet återvänt. Sociala intranät är ett nytt fenomen varför forskning om dess 

betydelse för organisationer är bristande. 

 

Syfte: Att undersöka hur det sociala intranätet kan vara ett forum för deltagande, dialog och 

lärande.  

 

Metod och material: Konversationer på Electrolux sociala intranät, E-gate Community, har 

analyserats och 15 medarbetare har intervjuats om sina uppfattningar av E-gate Community.   

 

Slutsats: Organisationen behöver förstå medarbetarnas behov av att aktivera sig på sociala 

intranät. Aktiviteten kan i sin tur skapa deltagande i organisatoriska processer, där dialog mellan 

medarbetare möjliggör gemensam förståelse och lösningar på problem.  

 

Nyckelord: Intranät, sociala intranät, deltagande, dialog, lärande, praktikgemenskaper, 

Electrolux, E-gate Community. 
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1. Introduktion	  

 
I detta kapitel förs en diskussion kring vad examensarbetet avser studera, vilket leder fram 

till studiens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras arbetets avgränsningar, följt av 

en kort beskrivning av Electrolux och E-gate Community som utgör arbetets fallstudie. 

 

1.1 Inledning  
 

”Som järn skärper järn, så skärper den ena människan den andra” (Ordspråksboken, 27, s. 17) 

 

I gemensamma kraftansträngningar vässar vi varandras förmågor, och genom att dra lärdom av 

varandra skapar vi ett kollektivt lärande. Det har gjorts, och görs fortfarande, många försök att 

hitta metoder som fångar upp det lärande och den utveckling som kontinuerligt sker i 

organisationer. Det är vår ambition att i detta arbete fortsätta jakten på metoder för att tillvarata 

medarbetarnas kompetens och underlätta lärande och utveckling i organisationen. I denna strävan 

har dialogen mellan medarbetare en avgörande roll, en kommunikationsform som nu kan ta en ny 

skepnad i takt med de sociala intranätens intåg i organisationer. 

1.2 Problemdiskussion 
I detta arbete studeras en teknisk innovation för organisationers kommunikation – det sociala 

intranätet med Electrolux E-gate Community som fallstudie. Syftet är att undersöka hur E-gate 

Community kan vara ett forum för deltagande, dialog och lärande bland medarbetarna, samt öka 

kunskapen om hur intern kommunikation kan bidra till att skapa engagemang för E-gate 

Community bland medarbetarna. 

Intresset för organisationers utveckling genom att tillvarata och utveckla medarbetares 

kompetens har länge varit stort och lärande i organisationer har studerats av en uppsjö forskare (se 

bl.a. Senge, 1995; Dixon, 1999; Easterby-Smith & Lyles, 2003). Ju bättre en organisation är på att 

fånga upp medarbetarnas specifika kunskaper, för att sedan integrera dessa i värdeskapande 

processer, desto mer konkurrenskraftig antas organisationen bli (Grant, 1996). Ett viktigt forum 

för organisationers interna kommunikation och möjligheter till lärande är intranätet. Redan vid sin 

uppkomst i mitten på 1990-talet fanns en tro om att intranätet skulle bidra till att organisationer 



 8 

effektiviserade sitt lärande (se bl.a. Telleen, 1997; Checkland & Holwell, 1998). Dessvärre har 

intranätet många gånger inte anammats av medarbetarna och uppfyllt ett effektiviserat lärande. Ett 

flertal anledningar tycks ligga till grund för detta. Dels har intranätet betraktats som en lösning för 

att lagra och sprida information. Att likställa informationsspridning med delandet av kunskap från 

en individ till en annan är alltför statiskt (se bl.a. McDermott, 1999; Stenmark & Lindgren, 2003) 

och kan liknas vid transmissionssynsättet på kommunikation (Varey, 2000). Dessutom är den 

information som finns på intranät i regel publicerat av personer med särskilt redaktionellt ansvar, 

vilket distanserar slutanvändarna av informationen (Tredinnick, 2006). Föregående faktorer bidrar 

till ett svårorienterat informationsöverflöd som inte synliggör medarbetarnas deltagande 

(Stenmark & Lindgren, 2003), vilket behövs för organisationens transparens, demokratisering och 

möjligheter att synliggöra medarbetares åsikter. Detta kräver att ledare släpper på kontrollen, 

vilket de inte alltid är benägna att göra (se bl.a. Stenmark, 2002; Heide 2002; Hustad & Teigland, 

2008). Trots goda intentioner med intranät som kommunikationsforum för lärande, har det hittills 

saknats något för att detta ska få verklig genomslagskraft.  

Diskussionsforum som kommunikationslösning är inte ett helt nytt fenomen, men vad 

som sker i dagsläget är att allt fler organisationer applicerar och använder Web 2.0 på sina intranät 

(se bl.a. Brzozowski, Sandholm & Hogg, 2009; Wu, DiMicco & Millen, 2010). Web 2.0 är det 

kollektiva namnet på den nya generationens webblösningar dit interaktiva medieformer såsom 

wikis, bloggar, diskussionsforum och Facebook räknas. Web 2.0 karakteriseras av att det 

möjliggör öppen kommunikation och delande av information mellan grupper av användare 

(Anderson, 2007). Med Web 2.0 återvänder hoppet om intranätet som ett forum för optimerat 

organisationslärande och deltagande då dessa funktioner sker på samtliga användares villkor som 

administrerar, delar och äger innehållet (Tredinnick, 2006; Hustad & Teigland, 2008). Den nya 

tekniken fungerar som stöd för de virtuella grupper som i dagens multinationella organisationer 

befinner sig över hela världen (Ardichvili, Page & Wentling, 2003). Gruppmedlemmarnas chans 

att interagera med varandra ökar med hjälp av de sociala funktioner som Web 2.0-lösningen 

erbjuder. Det öppnar upp för informell kommunikation då medarbetare kan dela sina idéer, åsikter 

och kunskaper (Ward, 2006). Detta kan bidra till individens och organisationens lärande och 

utveckling då informell kommunikation är viktigt för förståelse för andras jobb och samarbete i 

gemensamma projekt (Kraut, Fish, Root & Chalfonte, 1990). Sociala intranät är således inte enbart 

en källa till information med syfte att överföra kunskap, utan en arena för kommunikation där 

deltagande och engagemang är centralt för att möjliggöra lärande mellan medarbetare. 

E-gate Community är en teknisk innovation som bara nått delar av sin potentiella 

användarskara på Electrolux (jfr Rogers, 2003). För att dialog och lärande ska ske på E-gate 
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Community är en viktig förutsättning att medarbetarna deltar på forumet (jfr Isaacs, 1999). 

Kommunikationen av det sociala intranätet bör bidra till att medarbetarna anammar E-gate 

Community i sitt vardagliga arbete. Detta kräver en insikt i vad som motiverar eller skapar 

barriärer för medarbetarna att aktivera sig på det sociala intranätet (se bl.a. Ardichvili et al., 2003; 

Paroutis & Al Saleh, 2010) samt hur medarbetarna själva kan underlätta spridningen av 

användandet till sina kollegor. Detta leder in på undersökningens syfte och frågeställningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur det sociala intranätet kan vara ett forum för deltagande, dialog 

och lärande bland medarbetarna. Syftet är också att öka kunskapen om hur den interna 

kommunikationen kan bidra till att skapa engagemang bland medarbetarna för det sociala 

intranätet. För att besvara syftet ställs följande forskningsfrågor:   

 

• Hur kan aktiviteten på E-gate Community tolkas utifrån teorier om deltagande, dialog och 

lärande?  

• Vilka motivatorer och barriärer upplever medarbetarna för att delta på E-gate Community?  

• Hur kan medarbetarnas upplevelser av E-gate Community användas i kommunikationen av 

det sociala intranätet för att öka deltagandet?   

1.4 Avgränsning  
I detta arbete ämnas deltagande, dialog och lärande mellan medarbetare via det sociala intranätet 

hos Electrolux studeras. Då intresset ligger i interaktionen mellan medarbetare så har teorier för 

kommunikation mellan ledare och medarbetare en begränsad roll i denna studie. Knowledge 

Management förekommer snarare som en organisatorisk förutsättning för att deltagande, dialog 

och lärande ska kunna ske.  

Då vårt intresse är att studera de mellanmänskliga interaktioner som sociala intranät 

möjliggör är tekniska aspekter såsom E-gate Communitys arkitektur inte intressanta för vidare 

analys. Vidare kommer sociala medier ur ett externt perspektiv inte att behandlas i studien, utan 

fokus kommer ligga på IKT och dess betydelse internt i organisationer. 

Vidare skiljer sig språkanvändningen på E-gate Community troligtvis från talspråk. Med 

skriftliga interaktioner följer exempelvis risken för felstavningar samt att digitala interaktioner 

ofta innehåller förkortningar och diverse tecken för att förstärka det skrivna talet. Troligtvis kan 
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dessa faktorer inverka på medarbetarnas upplevelser av interaktionerna. Denna typ av djupgående 

textanalys har exkluderats i föreliggande studie, som istället fokuserar på hur dialog, deltagande 

och lärande möjliggörs via E-gate Community.   

De mest intressanta mellanmänskliga aktiviteterna återfinns i de funktioner som främst 

liknar samtal öga-mot-öga, vilket inkluderar communities1 och till viss del mikrobloggen profiles2. 

E-gate Communitys övriga funktioner; bloggar, wikis och RSS-flöden kommer därför inte 

behandlas specifikt.  

1.5 Electrolux och E-gate Community 
Electrolux är ett svenskt multinationellt företag som tillverkar hushållsapparater och redskap för 

professionellt bruk, såsom kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. I 

oktober 2010 introducerades ”E-gate Community”3 som är ett interaktivt tillägg till intranätet E-

gate4. Enligt intranätschefen Ralf Larsson är förhoppningen att E-gate Community ska bli ett 

rutinverktyg som är väl integrerat med E-gate. Den första delmålsättningen är att kommunicera 

hur medarbetarna kommer igång med användandet samt att visa på det värde som det kan bidra till 

i det vardagliga arbetet.  

 

                                                
1 Digitala mötesplatser som skapas på initiativ av Electrolux medarbetare. Det finns öppna communities där samtliga 
medarbetare har möjlighet att delta, samt stängda communities där enbart medlemmar har åtkomst. I ett community 
finns möjlighet att skapa diskussioner, blogginlägg, RSS-flöde och wikis. Se bilaga 1 och 2. 
2 Mikroblogg på E-gate Community vilket har stora likheter med Facebook. Se bilaga 3.  
3 Intranätet E-gates interaktiva tillägg som i dagsläget har 1500-2000 återkommande besökare och ca 130 av dem är 
dagliga besökare. Samtliga medarbetare har möjlighet att bidra till E-gate Community till skillnad från E-gate där 
endast redaktörerna har det.   
4 Electrolux intranät med 16 000 användare världen över och 400 lokala redaktörer.  
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2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring valet av det tolkande perspektivet som metateoretisk 

ansats. En central del i det tolkande perspektivet är socialkonstruktionismen som kommer 

vara tongivande i föreliggande arbete, vilket beskrivs i detta kapitel.  

 

2.1 Metateoretisk forskningsansats 
Inom organisationskommunikation finns främst tre metateoretiska perspektiv; det tolkande, det 

kritiska och det post-positivistiska. De epistemologiska utgångspunkterna, det vill säga synen på 

hur kunskap om verkligheten genereras, skiljer sig åt (Corman & Poole, 2000). I detta arbete antas 

det tolkande perspektivet där ansatsen är att verkligheten och kunskap är socialt konstruerad. Inom 

post-positivismen antas individer tro på objektiva sanningar som skapar en viss typ av 

kommunikativa beteenden. Det går därför att finna, studera och förutse mönster i den sociala 

världen. Forskaren ska sträva efter objektivitet och neutralitet för att minimera inverkan på det 

mönster som studeras (Miller, 2000), en neutralitet som är omöjlig ur ett tolkande perspektiv. I det 

kritiska perspektivet studeras, förklaras och kritiseras hur bland annat makt och intresse uppstår i 

organisatoriska processer. Kunskap anses ofta bli värderad efter hur den bidrar till effektivitet och 

kontroll med en stark lutning mot ledarskap, vilket minskar intresset för annan form av kunskap 

(Mumby, 2000). Fokus ligger främst på de negativa sidorna av organisationers verksamhet (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Detta arbete avser inte studera hur makt uppstår och upprätthålls 

på Electrolux intranät, varför ett kritiskt perspektiv inte är aktuellt.  

Inom ramen för det tolkande perspektivet, som är aktuellt för denna studie, ses varje 

individ som en social aktör med egna teorier och tolkningar om hur världen är beskaffad (Cheney, 

2000). Verkligheten konstrueras i social interaktion via ord, symboler och handlingar (Heide et al., 

2005). Teoretiker inom fältet accepterar inte insamlad data som en definitiv och objektiv sanning, 

utan som något vilket tolkas och konstrueras i en pågående konversation av tidigare och 

kommande forskningsresultat. Den enskilde forskarens bakgrund och sociala tillhörighet kan 

aldrig separeras från studien, utan varje version av ett resultat är bara ett av många andra. Detta 

kräver ett kritiskt förhållningssätt till egna tolkningar och hur beskaffenheter i den sociala världen 

ofta presenteras som säkra (Cheney, 2000). Då det tolkande perspektivet betraktar kunskap som 

socialt konstruerat följer nu en djupare diskussion av socialkonstruktionismen. 
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2.2 Socialkonstruktionism 
Berger och Luckmanns ”The social construction of reality” från 1966 är det verk som anses 

representera socialkonstruktionismens uppkomst. Fokus ligger på intersubjektiv förståelse, 

exempelvis hur kunskap och mening konstrueras socialt genom interaktion människor emellan 

(Cunliffe, 2008; Hruby, 2001). Det är forskarens uppgift att studera och analysera de processer 

genom vilka denna konstruktion sker (Hruby, 2001). I denna studie är den interaktion som sker på 

Electrolux sociala intranät av intresse för att studera lärande.  

Social konstruktion är ofta en omedveten process där mening genereras mellan individer 

utan att det finns en bakomliggande intention (Hruby, 2001). Som forskare är det viktigt att erinra 

sig om att det inte bara är människor som inverkar på den sociala verkligheten, utan att den även 

har en inverkan på oss, det vill säga ”produkten återverkar på producenten” (Berger & 

Luckmann, 1966/1998, s. 77). Electrolux som arbetsplats kan därför ses som en social plattform 

där medarbetarna, i samtal med varandra, skapar samt återskapar kunskap och den upplevda 

verkligheten.  

De teorier som förekommer i denna studie tolkas utifrån socialkonstruktionismen. 

Lärande anses uppstå i sociala interaktioner där vi uppfattar dialogen som den ultimata 

kommunikationsformen för sociala konstruktioner varför deltagande blir en förutsättning för 

dialog. E-gate Community antas vara en ny typ av forum där sociala interaktioner likt dialogen 

kan utspela sig i digital skepnad. Fallstudien och intervjuer är vanligt förekommande metoder i 

studier med socialkonstruktionismen som ansats (Heide et al., 2005). I vårt arbete är Electrolux E-

gate Community fallstudie och intervjuer genomförs med medarbetare i organisationen. Vidare 

inspireras vi av etnometodologisk konversationsanalys som också är närvarande i den 

socialkonstruktionistiska ansatsen. Fokus ligger på hur mening och kunskap skapas och 

upprätthålls genom dialog (Cunliffe, 2008), vilket har en central roll såväl i kommunikationsfältet 

som i detta arbetes teoretiska resonemang och analys av empirin.  
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3. Litteraturöversikt och teori 
 

I följande kapitel presenteras arbetets ramverk utifrån organisationslärande, IKT och 

lärande samt medarbetares motivation att delta på det sociala intranätet. Respektive 

område inleds med en bakgrund, följt av tidigare forskning inom området som är relevant 

för denna studies teori. Avslutningsvis presenteras de kommunikationsteorier inom 

respektive område som är aktuella för analysen angående aktiviteten på, och 

kommunikationen av E-gate Community. Kapitlet avslutas med en teoretisk reflektion.  

 

3.1 Bakgrund: Organisationslärande   
Det finns två tydliga perspektiv inom organisationslärande, det traditionella och det 

sociokulturella. Det traditionella behandlar kunskap som något vilket kan överföras mellan 

människor och där fokus för lärandet är att meddelande mottas som avsändaren avser (Dixon, 

1999). Information likställs med kunskap och en organisationskommunikation ska fungera som en 

ledning för att överföra mening mellan personer (Axley, 1984) vilket inte är aktuellt för denna 

studie. Vår fokus kommer ligga på det sociokulturella perspektivet där socialkonstruktionismen är 

en viktig utgångspunkt.  

3.1.1 Lärandet som en social konstruktion 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt uppstår lärande i interaktion mellan människor 

(Easterby-Smith & Lyles, 2003). Kunskaper och uppfattningar om vad som är verklighet är 

individuellt, men i samtal med andra människor uppstår en intersubjektiv förståelse. Den 

verklighet vi konstruerar i interaktion med varandra kommer att inverka på hur vi förstår och 

kommunicerar i framtida situationer. Våra kunskaper är därför starkt förbundna till vår 

omgivnings historia och föreställningsvärld, samt de sociala praktiker som utövas här (Säljö, 

2000). Istället för att se individuella kunskaper som lärandets viktigaste element blir 

organisationsmedlemmarnas deltagande avgörande. Av den anledningen måste organisationen 

fokusera på att anpassa förutsättningarna och de former för deltagande och interaktion i vilket 

lärandet kan äga rum, snarare än att försöka ändra på individens sätt att tänka (Elkjaer, 2003). 

Electrolux utmaning ligger därför i att utforma det sociala intranätet på ett sådant sätt att 

organisationsmedlemmarnas möjlighet och vilja att delta ökar. 
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3.1.2 Praktikgemenskaper 
Organisationer är uppbyggda av ”communities of practice”, vidare benämnt som 

praktikgemenskaper, snarare än individuella organisationsmedlemmar. De är informella nätverk 

som är kopplade till ett gemensamt problem eller intressefråga. Praktikgemenskaper utmärks 

också av informell kommunikation mellan medarbetarna som har liknande kunskap och förmågor, 

samt berörs av gemensamma uppdrag som de kan inverka på (Brown & Duguid, 1991; Plaskoff, 

2003; Iverson & McPhee, 2008). Även om praktikgemenskaperna kan bidra till att medarbetare 

hittar kollegor som har kunskap inom ett område som är viktiga för dem (Huberman & Hogg, 

1995) så är det inte huvudsakligen medlemmarnas individuella sakkunskaper som utgör grunden 

för hur lärande uppstår i gemenskaperna. Snarare uppstår lärande då praktikgemenskapens 

medlemmar samlas kring en fråga eller ett problem och utbyter erfarenheter och kunskaper. Detta 

kompletterar den formella kommunikationen i organisationer, som sällan täcker medarbetarnas 

informationsbehov, och formas till att bli en gemensam uppfattning kring det centrala problemet 

eller frågan (jfr Kraut et al., 1990). Medlemmarnas deltagande och utövande i 

praktikgemenskapen blir det centrala, snarare än individuella medlemmars inhämtande av 

faktakunskaper (Brown och Duguid, 1991). Den gemensamma förståelsen innebär också 

formulerandet av önskvärt beteende inom praktikgemenskapen och hur den är strategiskt relevant 

för organisationen, vilket sammanlänkar gruppen och ger den en identitet (Plaskoff, 2003).  

Även de medarbetare som inte är direkt aktiva i praktikgemenskapen är viktiga ur en 

organisationslärandesynpunkt då de kan observera aktiviteten i praktikgemenskapen och inhämta 

kunskap om ämnesområdet och de frågor som diskuteras här. Dessutom får de en inblick i 

praktikgemenskapens uppföranden och beteenden vilket kan vara ett första steg för 

periferimedlemmen att bli en aktiv deltagare och utövare (Plaskoff, 2003). Heide (2002) lyfter 

intresset i att studera praktikgemenskapernas digitala närvaro för att öka förståelsen för hur 

kunskapsbildning och återanvändning av kunskap kan ske mellan medarbetare. Grupperna på E-

gate Community kan ses som enskilda praktikgemenskaper och har en viktig roll i studien av det 

sociala intranätet. 

3.1.3 Förutsättningar för lärande - en tolkning av Knowledge Management 
Den interna kommunikationen ska bidra till att sammanlänka medarbetares olika tankar och idéer 

för att på så sätt arbeta mot gemensamma mål. Därigenom har också interkommunikationen som 

uppgift att organisationskulturen och dess normer och värderingar sprids (Eisenberg, 2009). 

Organisationens förmåga att skapa förutsättningar för att praktikgemenskaperna ska kunna 
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interagera med varandra är viktigt för att lärande ska kunna äga rum. Utmaningen är sedan att 

tillvarata kunskapen för att skapa organisatorisk nytta (jfr Malone, 2002; Ardichvili et al., 2003). 

Lärande måste prioriteras i organisationen med ett klimat där delande av kunskap uppmuntras och 

upplevs som en angenäm och självklar plikt (Chakravarthy, McEvily, Doz, & Rau, 2003; 

Ardichvili et al., 2003). Även om praktikgemenskaper uppstår på medarbetares initiativ spelar 

ledning och chefers deltagande en viktig roll. Genom att själva delta och statuera exempel i 

kunskapsdelning visar man också med handling att lärande är prioriterat inom organisationen och 

något som anses vara direkt relaterat till organisationens framgång (Davenport & Prusak, 1998). 

För att skapa ett klimat där lärande prioriteras menar Dixon (1999) att utbildning på arbetsplatsen 

måste förflyttas från ”klassrum” till den egna arbetsplatsen. Istället för att lära ut redan 

existerande kunskap, så måste skapandet av ny kunskap genom kollektiva aktiviteter inom 

exempelvis praktikgemenskaper prioriteras. Det sociala intranätet medför decentraliserande 

funktioner som borde underlätta lärandet i organisationer, ett lärande som kräver en social 

interaktion för att uppstå. Den främsta sociala interaktionen är dialogen, och huruvida den kan 

appliceras på det sociala intranätet återstår att se. 

3.1.4 Dialogens betydelse för lärandet  
”It is easy to make the mistake of equating giving others information with learning” (Dixon, 1999, 

s. 103). Dialogen handlar inte om att ge information, utan om att bidra till en gemensam 

upplevelse som leder till ökad intelligens och samordnad kraft bland medarbetarna (Isaacs, 1999). 

Enligt Isaacs (1999) har dialogen fyra centrala beståndsdelar; lyssna, respektera, avvakta och tala 

oförställt. 

  Att lyssna tillsammans innebär att den egna ståndpunkten inte ses som slutgiltig, utan att 

lyssna till andra och sammanväva olika perspektiv vilket öppnar upp för nya möjligheter. En andra 

viktig beståndsdel är att visa respekt. Att känna respekt innebär en insikt om att andra kan lära oss 

något. Det är av vikt att hålla sig öppen för andras åsikter och idéer, även om de skiljer sig från 

gemene man, för att inte utesluta vissa röster ur dialogen. Människor ges istället möjlighet att 

uttrycka sina tankar som kan integreras med gruppen. Det är också viktigt att vara avvaktande med 

sin egen uppfattning i en dialog. Det innebär inte att man ska undertrycka sin egen uppfattning, 

utan snarare om att reflektera och våga ta intryck av andra vilket kan leda till nya tankegångar. 

Motsatsen är att låsa sin uppfattning till att vara den enda rätta, (Isaacs, 1999) vilket kan tolkas 

som en ovilja att lära. En fjärde byggsten är att tala oförställt genom att uttrycka sin genuina 

mening och inte det man förväntar sig att andra vill höra. Det kan vara svårt och kräver ett visst 
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mått av mod och tro på att ens tankar har ett värde, även för andra människor (Isaacs, 1999). Om 

medarbetare inte talar oförställt tycks risken vara att deras egentliga uppfattning och tankar inte 

kommer till uttryck, vilket kan innebära att viktig input som kan bidra till lärande och utveckling 

går till spillo. 

Dixon (1999) menar att dialogen inte kräver fullständigt samförstånd mellan 

medarbetarna, utan snarare att tvetydigheter och osäkerhet minskar i takt med att en gemensam 

förståelse växer fram. Dialogen handlar således om att skapa en intersubjektiv förståelse som ur 

ett tolkande perspektiv kan förstås som själva processen i vilken vi tillsammans, genom social 

interaktion, tolkar världen och skapar kunskap. Det är tecken på denna form av kommunikativ 

aktivitet som ska studeras på Electrolux E-gate Community. För att kunna besvara detta krävs en 

något djupare inblick i teorier kring informations- och kommunikationsteknologins betydelse för 

lärande.   

3.2 Bakgrund: IKT och lärande 
 

”Om vårt intresse är att förstå hur människor fungerar och lär i sociala praktiker, hur hon 

utvecklar verksamheter och tar del av dem, kan vi inte bortse från att vi gör våra 

erfarenheter med hjälp av medierande redskap” (Säljö, 2000, s. 80). 

 

Mailen är en tidig form av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) som enligt Sproull 

och Kiesler (1991) effektiviserar genom att motverka geografiska avstånd och underlättar 

interpersonell och informell kommunikation. Waldeck, Seibold och Flanagin (2004) menar att 

IKT är viktig för assimilationen av både nya och befintliga medarbetare. En annan positiv aspekt 

av IKT är antagandet om optimerat organisationslärande. Checkland och Holwell (1998) antar ett 

hermeneutiskt och meningsskapande perspektiv. De menar att informationssystem kan uppfattas 

som ett mjukt system där organisationsdiskurser, organisationens kontext och dess aktivitet 

ständigt skapas och återskapas, vilket kan leda till organisationsförändringar- och lärande.  

McDermott (1999) ställer sig kritisk till de positiva aspekter som tilldelas IKT:s förmåga 

att skapa lärande. Han menar att det får företagen att tro att om medarbetare dokumenterade sina 

insikter och drar fördel av varandra, så kan en väv av kunskap skapas som effektiviserar deras 

arbete. Det visar sig dock att om medarbetare inte upplever en gemenskap med kollegerna så är 

viljan att dela sin kunskap låg. För att förändra detta, menar McDermott (1999), krävs en insats i 

organisationskulturen som uppmuntrar till delande av kunskap mellan praktikgemenskaper. Att 
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enbart implementera ett nytt tekniskt system skapade inte dessa förändringar automatiskt. 

Liknande menade Büchel (2001) att IKT-specialister anses kunna identifiera organisationens 

specifika kommunikationsbehov och implementera en kommunikationsteknik som svar på dessa. 

Kommunikationstekniken anses ha stor inverkan på organisationens strukturer. Föga hänsyn tas 

till människors vilja eller förmåga att acceptera och utveckla kommunikationsteknologin. Då 

organisationens interna strukturer, men också individers preferenser ständigt förändras, menar 

Büchel att utgången av att implementera en viss kommunikationsteknologi inte kan förutses. Detta 

är viktigt att ta hänsyn till i val av och implementeringen av kommunikationssystem. 

 

Organisationslärande och intranät  

Intranät är en viktig del av IKT vars forskningsområde är av särskilt intresse för denna studie. 

Telleen utvecklade den första prototypen av ett intranät under 1990-talets mitt (Heide, 2002). 

Telleen (1997) hävdade att det skapar utrymme för medarbetare att dela information och generera 

kunskap. Framväxten och etableringen av intranät menar Telleen skulle möjliggöra ett 

paradigmskifte där organisationer ses som ett organiskt, självanpassande och lärande system 

istället för en maskin med hierarkier och transmissionssyn på kommunikation. Stenmark (2002) 

påpekar också att intranätet ska underlätta medarbetarnas samarbete och kunskapsdelning och en 

liknande tilltro lever kvar idag. Det framgår bland annat i Sayed, Jabeur och Arefs (2009) artikel 

som presenterade en arketyp av ett intranät som tros effektivisera kunskapshantering i 

organisationen.  

Wu et al. (2010) menar att komponerandet av väl fungerande arbetsteam underlättas i och 

med att nätverk synliggörs på intranätet. Ledningen får större inblick i hur de olika sociala 

nätverken i en organisation är konstruerade, vilket i sin tur underlättar managementarbetet. 

I likhet med Büchel (2001) och McDermott (1999) menar Heide (2002) dock att intranät 

inte är ett universalverktyg som automatiskt bidrar till organisationens lärande. Även om det 

möjliggör att information lagras och delas mellan organisationsmedlemmarna som kan skapa ökad 

inblick i verksamheten, kan det också upplevas negativt. Exempel på detta är 

informationsöverflöd, diverse problem med att finna rätt information och att tolkning av 

informationen upplevs som problematisk. Enligt Stenmark (2002) bör informationen därför vara 

lätt att söka och bygga på medarbetarnas informationsbehov grundade på verkliga aktiviteter. 

Utvecklingen av intranät bör följa den på Internet och utnyttja dess karakteriserande funktioner. 

Lindgren och Stenmark (2003) menar att intranät bör förses med applikationer som möjliggör och 

synliggör medarbetarnas deltagande på mediet. Genom att tillvarata de synliga spår som 

aktiviteten på intranät lämnar skapas förutsättningar för lärande.  
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3.2.1 Sociala intranät och organisationslärande  
Att integrera Web 2.0 på intranät är tecken på att det följer utvecklingen av Internet, och att 

applikationer som möjliggör och synliggör medarbetarnas deltagande nu blivit sanning. Det tycks 

finnas en tilltro rörande sociala intranäts kapacitet att skapa deltagande och lärande i 

organisationer, vilket inte är ovanligt då nya tekniska lösningar för kommunikation i 

organisatoriska processer implementeras (jfr Tredinnick, 2006; Hustad & Teigland, 2008). Ett 

tema som framgått i diskussionerna om sociala intranät är hur de möjliggör 

organisationsmedlemmarnas deltagande. Traditionella intranät misslyckas ofta med detta då 

producenterna av information i regel är separerade från slutanvändarna, vilket omöjliggör den 

decentralisering som är nödvändig för deltagande processer. Då Web 2.0 utgörs av plattformar där 

användarna själva producerar innehållet och har en möjlighet att ge varandra kommentarer, så 

skapar sociala intranät förutsättningar där medarbetare kan dela med sig kunskap och lära av 

varandra (Tredinnick, 2006; Hustad & Teigland, 2008).  

Sociala intranät kan också bidra till att organisationsmedlemmarnas kunskaper tillvaratas 

och sprids i organisationen (se bl.a. Raeth och Smolnik, 2010). Detta möjliggör för medarbetare på 

olika platser i världen att kunna samarbeta på ett nytt sätt i realtid (Sayed et al., 2009; Hustad & 

Teigland, 2008) och genom att integrera sociala medier på intranät kan organisationen tillvarata 

informell kommunikation (Brzozowski et al., 2009) vilket är viktigt för att upprätthålla sociala 

relationer mellan medarbetare i och mellan nätverk där kunskapsutbyte ofta sker (Kraut et al., 

1990).  

 

E-gate Community som redskap för kollektivt tänkande  

Säljö (2000) har forskat kring hur människor tillägnar sig kunskap och formas av deltagande i 

sociala aktiviteter, och att de redskap och resurser som kulturen tillhandahåller tjänar detta syfte. 

Vi står inte i direkt kontakt med verkligheten utan den medieras via fysiska och intellektuella 

redskap, kallade artefakter, som blivit en naturlig del av vår vardag. Utvecklingen av artefakter går 

hand i hand med utvecklingen av idéer och intellektuell kunskap. Vi skapar med andra ord hela 

tiden redskap för att lösa fysiska och intellektuella problem.  

Appliceras detta resonemang i denna studie tolkas Electrolux E-gate Community som en 

kulturell artefakt, det vill säga ett fysisk och intellektuellt redskap, där språklig interaktion såsom 

digitala konversationer möjliggör lärande. Kunskaper torde kunna spridas här förutsatt att 

medarbetare exponeras för ett resonemang och handling i sociala praktiker, lär sig att förstå deras 

innebörd, blir förtrogna med dem och till slut genomför dem själva (jfr Säljö, 2000). Enligt Säljö 

(2000) finns några faktorer som indikerar att kollektivt tänkande sker, vilket kan leda till 
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gemensamma insikter och lärdomar: 1. Det finns en problemformulering. 2. Aktörerna, i detta fall 

medarbetarna på Electrolux, söker efter alternativ i medvetna ansträngningar att finna en lösning. 

3. Aktiviteten leder till gemensam insikt. I detta arbete ska den faktiska aktiviteten på ett 

existerande socialt intranät studeras där dess kapacitet att skapa deltagande och lärande undersöks, 

där medarbetarnas vilja och förmåga att anamma mediet i sitt vardagliga arbete anses vara en 

förutsättning.    

3.2.2 Media richness, dialog och sociala intranät  
Media richness berör kommunikationsformers förmåga att skapa lärande (Daft & Lengel, 1986). 

Kommunikationen blir rikare ju bättre möjlighet till omedelbar feedback, kommunikativa 

ledtrådar såsom rörelser och tonläge, personifiering och språkvariation som är närvarande. Den 

kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte är därför rikast - följt av telefonsamtal, personliga 

dokument som brev, opersonliga dokument såsom databaser och numeriska dokument. Genom att 

se sociala intranät som ett medierande redskap för lärande så lyftes tidigare argument för att 

Electrolux E-gate Community är en kulturell artefakt där språklig interaktion möjliggör lärande. 

Då Daft och Lengel (1986) klassificerade kommunikationsformer i mitten på 1980-talet var 

sociala intranät långt ifrån verklighet. Sociala intranät möjliggör direkt feedback, kan personifieras 

och karakteriseras av möjligheten till både formellt och informellt språkbruk. Vad sociala intranät 

saknar är kommunikativa ledtrådar likt rörelser och tonläge som är viktiga i lärandeprocessen när 

förståelse växer fram mellan människor. Ett tonläge kan exempelvis säga mycket om huruvida en 

fråga är viktig, rolig eller irriterande för olika individer, vilket inverkar på varandras uppfattning i 

frågan. Daft och Lengel (1986) tar dock inte hänsyn till kommunikationsformers förmåga att 

skapa transparens. Sociala intranät möjliggör att allt fler medarbetare kan synliggöra sina 

kunskaper och åsikter samtidigt som de kan ta del av andras. Transparens tolkas därför som en 

viktig dimension för kommunikationsformens förmåga att skapa lärande.  

Förutsättningen för dialog och lärande på E-gate Community är att medarbetarna väljer 

att aktivera sig där. För att kommunikationen av E-gate Community ska skapa ökat intresse bland 

medarbetarna att aktivera sig där, så krävs en djupare inblick i medarbetares motivation och 

barriärer att delta.  

3.3 Bakgrund: Motivation - What´s in it for me?  
“Given that a significant amount of organizational knowledge resides in the minds of employees, 

it is important for organizations to understand what motivates employees to share knowledge and 
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what prevents them from doing so“ (Paroutis & Al-Saleh, 2009, s.52). 

 

Kommunikationen av E-gate Community är viktig för att skapa en förståelse bland medarbetarna 

för hur det är användbart för dem i sitt vardagliga arbete och kräver en förståelse för hur E-gate 

Community uppfattas idag. Enligt Falkheimer och Heide (2007) är en kommunikationsstrategi att 

låta medarbetarna testa en idé, lyssna på deras åsikter för att ta reda på eventuella missförstånd 

eller hinder. I vår fallstudie har Electrolux tagit fram en teknisk lösning som vissa medarbetare har 

bekantat sig med och nu befinner man sig i ett skede där medarbetarnas åsikter är viktiga för att ta 

innovationen vidare. Det finns en viss grad av tidigare forskning som berör medarbetares 

motivation att bidra med sin kunskap på informationsdatabaser. Bland annat diskuterar Ba, 

Stallaert och Whinston (2001) vikten av att ha användarens uppfattade värde i åtanke då ett 

informationssystem designas och att de ska uppleva någon form av förtjänst, såsom ekonomisk 

eller social vinning, av att dela med sig av information. Samtidigt bör deras aktivitet bidra till 

organisationens övergripande mål. Detta perspektiv har sin grund i den skola som ser kunskap som 

något vilket kan överföras mellan människor och ekonomiska motiv anses ha en stor inverkan på 

medarbetarnas motivation att dela med sig av kunskap (Hsiao, Ou & Wu, 2010).   

Lapointe och Rivard (2005) undersöker i sin tur vad som ligger bakom medarbetares 

motstånd till implementering av nya IT-lösningar. De finner bland annat att medarbetarna 

utvärderar den nya teknologin med hänsyn till vilka följder den tros få i det egna arbetet. Upplevs 

det hotfullt utvecklas individuellt motstånd redan före implementering, vilket har en tendens att 

utvecklas till ett kollektivt motstånd som sprids i organisationen. Vidare kombinerar Jian och 

Jeffres (2006) tre dimensioner för att skapa en bild av hur medarbetares motivation att bidra till 

gemensamma elektroniska databaser kan förutspås. I korthet behandlar dessa dimensioner 

individers egenintresse, sociala normer och samarbete i främst praktikgemenskaper. Då Jian och 

Jeffres modell syftar till att förutspå beteende, och dessutom är baserad på studier av intentioner 

och inte faktiska beteenden, så säger den lite om verkliga utfall. Vi är istället intresserade av de 

faktiska åsikter av det sociala intranätet som medarbetarna upplever på Electrolux. I följande 

avsnitt presenteras vårt teoretiska ramverk för att studera detta. 
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3.3.1 Motivation till deltagande på sociala intranät 
I sökandet efter tidigare studier som berör sociala intranät och medarbetarnas motivation att bidra 

med sin kunskap på dessa, har två artiklar av extra intresse uppmärksammats. Paroutis och Al 

Saleh (2009) har studerat ett socialt intranät som är relativt nyimplementerat med liknande 

utmaningar som E-gate Community nu står inför. Den andra artikeln av Ardichvili et al. (2003) är 

en studie av virtuella praktikgemenskaper. Denna skiljer sig från Paroutis och Al Saleh (2009) då 

studien gjordes på en organisation där virtuella gemenskaper var väletablerat i företaget med ett 

stort antal användare. Detta är av intresse för föreliggande studie då det säger något om den 

utveckling som Electrolux står inför när användandet når en större andel medarbetare. Nedan 

presenteras resultaten från de två studierna. 

Paroutis och Al Saleh (2009) har identifierat faktorer som är avgörande för medarbetares 

motivation och/eller barriärer att bidra till kunskapsdelning och samarbete på intranät med Web 

2.0-applikationer. Följande mönster fanns; 

 

• Uppfattat organisatoriskt stöd: antalet aktiva användare avgör det egna användandet; brist 

på kommunikation och kunskap om intranätets fördelar från organisationen skapar 

barriärer, likaså bristande respons på inlägg och upplevelsen av informationsöverflöd. 

• Tillit: Osäkerhet rörande kvalitén på den information som skrivs på det sociala intranätet; 

osäkerhet på hur andra hanterar den information som publiceras; rädsla att publicera något 

konfidentiellt eller mot företagets policy. 

• Förväntade och faktiska fördelar: effektiviserad kommunikation; möjliggöra diskussioner 

av idéer och av särskilda intresseområden; ge hjälp och svar på specifika problem; 

möjliggöra information om kollegors aktiviteter; öka personliga och professionella sociala 

nätverk; skapa tillfredsställelse över att hjälpa andra. 

• Historia: Om etablerade kommunikationstekniska lösningarna fungerar bra för 

medarbetarnas behov så minskar motivationen att börja använda det sociala intranätet. 

 

Ardichvilis et al. (2003) studie gjordes av virtuella gemenskaper på företaget Caterpillar Inc. De 

menar att om en virtuell gemenskap ska fungera för lärande krävs det att medarbetarna är villiga 

att både dela och hämta kunskap där. Vad de fann var främst att då organisationskulturen 

uppmuntrade medarbetarskap ansågs det som en moralisk plikt att dela med sig av kunskap 

samtidigt som det var självuppfyllande att hjälpa andra. Om medarbetare valde att inte dela med 
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sig av kunskap kunde det bero på en rädsla att ”förlora ansiktet” om det de skrev uppfattades som 

tvivelaktigt eller olämpligt. Vidare fann Ardichvili et al. (2003) att de digitala 

praktikgemenskaperna var användbara för problemlösning, för uppdateringar kring utvecklingar 

inom sitt yrke och ”best practice”, för samarbete i professionella grupper över geografiska 

avstånd, för tidsbesparande informationsvägar i relation till äldre medier och dess förmåga att 

återanvända kunskap och lösningar. Däremot fanns en oro att virtuella gemenskaper ska ersätta 

”verkliga” praktikgemenskaper. Medarbetarna menade också att vissa problem kräver snabba svar 

och är svåra att lösa genom de virtuella praktikgemenskaperna. Då en fråga ställs på det virtuella 

forumet kommer ofta flera svar där vissa kan vara felaktiga och kräver ytterligare tid att verifiera.  

 Att använda ovan presenterade mönster i föreliggande analys av Electrolux 

medarbetares motivation eller barriärer till att bidra på E-gate Community innebär också en insikt 

i att de är situationsspecifika. De faktorer som uppenbarar sig i studiet av Electrolux bör därför 

skilja sig något från de mönster som finns i andra organisationskulturer. Studierna ovan är dock 

inspirerande för analysen av E-gate Community.  

3.3.2 Att kommunicera innovationer  
Rogers (2003) teori om innovationers spridning i organisationer är användbar i planeringen av 

kommunikationen av det sociala intranätet. Rogers (2003) menar att; en innovation, såsom en idé, 

praktik eller objekt som upplevs som nytt i en organisation. E-gate Community är att betrakta som 

en innovation på Electrolux som ska kommuniceras genom vissa kanaler mellan personer med 

kunskap och erfarenhet av innovationen, till personer med mindre kunskap om samma innovation 

över tid i ett socialt system likt Electrolux.  

Den process som individer går igenom för att besluta huruvida en innovation ska tas i 

bruk eller ej innehåller fem steg (Rogers, 2003). 1) En person får kännedom om innovationen, 2) 

formar en attityd gentemot innovationen, 3) varefter beslutet att anamma eller avfärda 

innovationen tas, 4) för att sedan implementera den i sina handlingar och 5) söka stöd för att det 

beslut som fattats var korrekt eller inte. Det är tveksamt huruvida alla individer genomgår samma 

process för att ta till sig en ny innovation, varför denna modell inte är att betrakta som en sanning. 

Trots det har modellen ett värde för denna studie då den bidrar med ett analytiskt verktyg för var i 

processen Electrolux medarbetare befinner sig, vad som eventuellt skulle krävas för att de tar sig 

vidare i anammandet av intranätet, och hur kommunikationen kan bidra till att ta dem vidare.  

Spridning av innovationer är en social process och när en individ ska avgöra om de ska 

anamma innovationen eller ej, så är kollegornas kommunicerade upplevelse av densamma viktig. 
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Ju närmre du står din kollega, desto större inverkan i din diffusionsprocess har denna (Rogers, 

2003). Personer som tillhör samma praktikgemenskap antas därför ha en större benägenhet att 

sprida innovationer till varandra. Rogers (2003) har tagit fram fem idealtyper för när individer 

anammar innovationer. Ju tidigare en person anammar en innovation, desto viktigare ambassadör 

är denna person för att sprida innovationen till sina medarbetare. Innovators, hädanefter 

innovatörer är första med att anamma innovationen, de följer med i teknisk utveckling, är 

välutbildade och tar gärna risker. Early adopters, hädanefter tidiga användare, är andra gruppen att 

ta till sig innovationen. De är ofta respekterade inom en social grupp och provar gärna på nya 

saker, men är lite mer försiktiga än innovatörerna. Early majority, hädanefter tidig majoritet, 

väntar med att anamma innovationen till dess att de tidiga användarna har tagit den i bruk och 

rekommenderat andra att göra det samma. Late majority, hädanefter sen majoritet, är skeptiska till 

innovationen och inväntar medvetet en stor användarskara innan de själva anammar den. 

Laggards, hädanefter eftersläntrare, är traditionella och kritiska till innovationer. De accepterar 

innovationen först när den blivit en naturlig del i organisationen. Dessa idealtyper har väldigt 

specifika karaktärsdrag. Då individer och organisationer är unika anser vi att denna typ av 

kategorisering måste anpassas till det unika fallet. Rogers idealtyper kommer därför omtolkas när 

det de fungerar som stöd i analysen för fallet Electrolux och E-gate Community.   

 

 

 
Källa: Rogers, 2003:281 
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3.4 Teoretisk reflektion   
I detta arbete kommer analysen av empirin genomsyras av begreppen deltagande, dialog och 

lärande. Vi antar en syn på lärande som konstrueras via social interaktion, där dialogen uppfattas 

som den ultimata kommunikationsformen. För att dialog och lärande ska infinna sig på E-gate 

Community krävs att medarbetarna deltar på mediet.  

 

Lärande 

Forskning och teorier om lärande är lika varierande som de är omfattande (Easterby-Smith & 

Lyles, 2003). En detaljerad genomgång av tidigare forskning om lärande skulle bli mycket 

omfattande och därför begränsades teoripresentationen till de tolkningar av lärande som är 

relevant för denna studie. Detta skapar begränsningar för hur lärandet analyseras på E-gate 

Community, men skapar förutsättningar för vidare studier. Detta arbete är således bara en del i en 

pågående konversation om sociala intranät som en funktion för ökat lärande i organisationer (jfr 

Cunliffe, 2008). I denna studie är det intressanta hur lärandet tolkas som en intersubjektiv 

förståelse vilken växer fram mellan ett antal individer. Praktikgemenskaper får en stor roll i studiet 

av lärande på E-gate Community som kan stödja organisationens informella kommunikation och 

nätverk (jfr Brzozowski et al., 2009) och de grupper som finns här tolkas som virtuella 

praktikgemenskaper. När medlemmar i en sådan grupp samlas kring en fråga eller ett problem får 

de möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper som kan formas till att bli en gemensam 

uppfattning kring problemet eller frågan (Brown & Duguid, 1991). Om detta går att identifiera på 

E-gate Community tolkas det som att lärande sker och delandet av kunskap spelar således en 

viktig roll för lärandet. I enlighet med Säljö (2000) tolkas E-gate Community som ett redskap för 

kollektivt tänkande där social interaktion möjliggörs i digital och skriftlig form. Detta kollektiva 

tänkande tolkas också som en lärandeprocess som kan innebära att en fråga lyfts på E-gate 

Community, förståelse för dess innebörd skapas via social interaktion och medarbetarna kan 

slutligen hantera frågan på egen hand.  

 

Dialog 

Falkheimer och Heide (2007) påpekar att Isaacs (1999) beskrivning av dialog kan fungera som 

inspirationskälla, men att betrakta den som en uppnåbar formel är tveksamt. Dialogens inspirerar 

för analysen av E-gate Community, men begränsar också tolkningen av hur socialt konstruerat 

lärande på sociala intranät ter sig. Dialogen kräver inte fullständigt samförstånd men antas bidra 

till en gemensam upplevelse mellan medarbetarna som hjälper att reducera tvetydigheter och 
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osäkerhet i takt med att en gemensam förståelse växer fram (Dixon, 1999). Det är tecken på denna 

form av kommunikativ aktivitet som ska studeras på E-gate Community. Analysen förutsätter en 

insikt om att kommunikation på det sociala intranätet inte kan likställas vid interaktion ansikte-

mot-ansikte. Detta medför en något annorlunda tolkning av hur dialogens beståndsdelar eventuellt 

praktiseras. Om dialogen utövas via sociala intranät saknas kommunikativa ledtrådar likt rörelser 

och tonläge som är viktiga för att tolka andra människor när lärande växer fram i social interaktion 

(jfr Daft & Lengel, 1986). Däremot möjliggör E-gate Community en transparent kommunikation 

där medarbetarnas kunskap kan synliggöras, tillvaratas och återanvändas (se bl. a. Heide, 2002; 

Tredinnick, 2006). Detta kan fylla kunskapsluckor i organisationen som inte den formella 

kommunikationen fångar upp, varför E-gate Community är en viktig kanal för organisationens 

informella kommunikation (jfr Kraut et al., 1990). Denna transparens tar Daft och Lengel (1986) 

inte hänsyn till, men är viktig för analysen av det sociala intranätets förmåga att bidra till lärande.  

 

Deltagande  

Om E-gate Community ska möjliggöra dialog och lärande krävs att medarbetarna deltar på mediet. 

Deltagande i praktikgemenskaperna är centralt för att lärande ska kunna ske (Brown & Duguid, 

1991). Det blir dels viktigt att dela med sig av sin kunskap, men deltagandet innebär också att ta 

del av andras kunskap genom att exempelvis läsa interaktioner (Ardichvili et al., 2003, Paroutis & 

Al Saleh, 2009). En förutsättning för deltagande är att det finns ett organisatoriskt stöd, där ett 

klimat av informell kommunikation och delande av kunskap mellan medarbetarna uppmuntras 

(Chakravarthy et al., 2003; Ardichvili et al., 2003; Davenport & Prusak, 1998). En anledning till 

varför IKT-lösningar tycks misslyckas med att skapa deltagande och lärande är för att tekniken 

implementeras utan att undersöka medarbetarnas behov. En insikt i medarbetarnas motivatorer och 

barriärer till deltagande, i kombination med en tolkning av Rogers (2003) teori, kan 

förhoppningsvis bidra till insikt i hur kommunikation av E-gate Community kan bidra till ökad 

användning bland medarbetarna.  
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4. Metod och material 
 

I detta kapitel presentas fallorganisationen Electrolux och E-gate Community. Metodvalet 

utgörs av konversationsanalys av interaktioner som ägt rum i forum på det sociala 

intranätet samt intervjuer med 15 medarbetare på Electrolux. Kapitlet beskriver och 

motiverar även den empiriska insamlingen relevans för undersökningens syfte.  

 

4.1 Fallstudien  
I detta arbete utförs en fallstudie på Electrolux med förhoppningen att finna slutsatser och analyser 

som även är gällande för andra organisationer (jfr Alvesson & Björkman, 1992). Således är inte 

Electrolux det främsta intresset för studien, utan vad som karaktäriserar denna typ av organisation 

- en organisation med ett stort antal anställda som samarbetar över avdelningsgränserna. 

Utmaningen är att dels undersöka det unika i det enskilda fallet, men framförallt att lyfta fram 

teman och aspekter som inte endast är gällande för Electrolux. En fallstudie blir intressant först 

när man lyckas identifiera ett ämne som har bred relevans och därigenom har ett generellt intresse 

(Alvesson & Björkman, 1992). Deltagande, dialog och lärande via sociala intranät är inte enbart 

relevant för stora verksamheter som Electrolux, utan även för organisationer som anser att sociala 

interaktioner mellan medarbetare gagnar lärande mellan medarbetare. Utifrån det empiriska 

material som hämtats från Electrolux är ambitionen att träda in på ny mark inom 

intranätsforskning. Detta gör studien explorativ då ett relativt nytt och okänt fenomen studeras 

(Gummesson, 2003; Backman, 2008).  

4.1.2 Electrolux och E-gate Community   
Electrolux är en organisation med 51 000 anställda. Organisationen säljer produkter i 150 olika 

länder under varumärken såsom Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi och Husqvarna. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm där runt 800 personer arbetar och det är även här som 

intervjupersonerna arbetar och intervjuerna ägt rum.  

Under hösten 2010 introducerades det interaktiva tillägget E-gate Community på 

organisationens intranät E-gate. Intranätschefen Ralf Larsson berättar att det sociala intranätet 

utvecklades utifrån det behov som kommunicerades från ett antal nyckelpersoner inom 

organisationen. Dessa personer efterfrågade interaktiva element på intranätet i och med ett 

strategiskt förändringsarbete som skulle äga rum där man önskade involvera runt 100 utvalda 
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medarbete att delta i diskussionen. En plattform där detta kunde äga rum fanns då inte tillgänglig. 

Vidare menar Larsson att den envägskommunikation som äger rum på intranätet behövde 

utvecklas till att inkludera tvåvägskommunikation där medarbetarna involveras. Följaktligen 

utvecklades E-gate Community för att ”öppna för mer samarbete och kunskapsutbyte, och på så 

vis göra det dagliga arbetet mer effektivt” (www.otw.se).  

4.2 Konversationsanalys som metod 
Interaktionen på det sociala intranätet kan liknas vid en nerskriven konversation mellan två eller 

flera parter. Som nämndes under arbetets teoretiska förutsättningar så är en vanlig metod inom 

socialkonstruktionismen den etnometodologiska konversationsanalysen där dialog är ett centralt 

begrepp (Cunliffe, 2008). Etnometodologin fordrar en socialkonstruktionistisk ansats då ” The 

world of social facts is created through the continuing practice of its members” (Titscher, Meyer, 

Wodak & Vetter, 2000, s. 104). I den etnometodologiska konversationsanalysen antas mening 

uppstå i pågående interaktioner mellan människor. Konversationsanalysen är kontextbunden och 

de texter som studeras förstås som interaktiva produkter samt resultatet av gemensamma 

tolkningar mellan parter i en konversation. Interaktionen kan vara strukturerad genom exempelvis 

sekvenser av frågor och svar, (Titscher et al., 2000) vilket är vanligt förekommande på E-gate 

Community. Konversationsanalysen har ingen generell metod utan måste anpassas efter det objekt 

som studeras. Denna beskrivning av konversationsanalysen är förenklad men tillräcklig för detta 

arbete där det intressanta är ramen för vad en konversationsanalys är, men dess metodologi 

kommer att utformas baserad på det specifika fallet Electrolux E-gate Community och den teori 

som presenterats ovan. Enligt Rienecker och Jørgensen (2008) så kan en teori ofta avbildas i en 

modell som visar teorins huvudbegrepp och deras inbördes samband. ”Modellen kan sedan utgöra 

underlag för en procedur där man använder elementen i ändamålsenlig ordningsföljd för till 

exempel analys” (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 293).  

4.2.1 En analysmodell för aktiviteten på E-gate Community 

Följande modell baseras på Isaacs (1999) teori om dialog och Säljös (2000) resonemang om hur 

medierande kulturella artefakter, såsom sociala intranät, innehåller språklig interaktion som 

möjliggör lärande.  

 I analysen av E-gate Community tolkas dialogen enligt Isaacs (1999) fyra beståndsdelar 

som följer: 1. Medarbetare har en vilja att ta del av andras ståndpunkter och perspektiv på E-gate 
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Community för att se nya möjligheter (jfr lyssna), 2. En insikt om att kunna lära något av andra 

medarbetare på Electrolux via E-gate Community genom att vara öppen för andras åsikter och 

idéer (jfr respekt), 3. Att vara avvaktande med sin egen uppfattning på E-gate Community, med 

innebörden att inte aktivt motsätta sig andra genom att kritisera och döma ut deras kommentarer 

eller åsikter (jfr avvakta), 4. Medarbetarna uttrycker sina åsikter på E-gate Community, och inte 

det som de förväntar sig att andra vill höra (jfr att tala oförställt).  

 Enligt Säljö (2000:110) finns några faktorer som indikerar att kollektivt tänkande sker, 

vilket kan leda till gemensamma insikter och lärdomar: 1. Det finns en problemformulering. 2. 

Aktörerna, i detta fall medarbetarna på Electrolux, söker efter alternativ i medvetna ansträngningar 

att finna en lösning. 3. Aktiviteten leder till gemensam insikt. Det kollektiva tänkandet och 

dialogen har många likheter. Baserade på tolkningarna av begreppen ovan sammanfattas dessa 

teorier i en gemensam analysmodell för aktiviteten på E-gate Community:  

 

Figur 4.1 Analysmodell av dialog på det sociala intranätet 

 

 
 

 

	  Problem-‐
formulering	  

• Viljan	  hos	  medarbetare	  att	  formulera	  frågor	  på	  E-‐gate	  Community	  (kollektivt	  
tänkande,	  punkt	  1)	  förutsätts	  innebära	  en	  insikt	  om	  att	  andra	  kan	  lära	  mig	  något,	  och	  
en	  vilja	  att	  ta	  del	  av	  andras	  åsikter	  (dialog,	  punkt	  1	  och	  2).	  	  

Medarbetares	  
feedback	  

• Förutsätter	  att	  medarbetarna	  vågar	  uttrycka	  sin	  åsikt	  på	  E-‐gate	  Community	  (dialog,	  
punkt	  4)	  och	  att	  de	  söker	  alternativ	  i	  medvetna	  ansträngningar	  att	  iinna	  en	  lösning	  
(tänka	  kollektivt,	  punkt	  2).	  

Fåtal	  
motarbetande	  
kommentarer	  

• Skulle	  många	  av	  kommentarerna	  motsätta	  sig	  andras	  inlägg	  minskar	  chansen	  till	  
dialog	  (dialog,	  punkt	  3).	  Detta	  ska	  inte	  förväxlas	  med	  ifrågasättande	  där	  medarbetare	  
ges	  möjlighet	  att	  utveckla	  och	  förtydliga	  sina	  resonemang.	  

Gemensam	  
förståelse	  

• Förutsätter	  en	  tolkning	  av	  huruvida	  slutet	  på	  en	  konversationstråd	  lett	  till	  en	  
gemensam	  förståelse	  för	  ett	  problem	  (se	  dialog	  generellt,	  tänka	  tillsammans	  punkt	  3).	  
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Denna analysmodell skapar struktur i analysen av skärmdumparna och gör det möjligt att skapa 

förståelse för E-gate Communitys potential att skapa dialog som leder till lärande.  

4.2.2 Skärmdumpar på Electrolux (se bilaga 1, 2 och 3) 
Fokus för detta arbete är Electrolux E-gate Community som bestod av 63 communities vid tiden 

för empiriinsamling. Respektive community har möjlighet att skaffa tillhörande bloggar, 

diskussionsforum, wikis, prenumeration på feeds, bokmärke, filer och aktiviteter. Då denna studie 

ämnar analysera konversationer på det sociala intranätet har den sociala funktion som i högsta 

grad liknar en vanlig konversation valts ut som analysobjekt, nämligen diskussionsforum. Varken 

blogg eller wiki har några större likheter med en konversation. Bloggar har snarlika drag med 

envägskommunikation då det i regel är en person som ansvarar för dess innehåll, medan andra ofta 

har möjlighet att kommentera innehållet. En wiki är visserligen ett forum för att skapa gemensam 

kunskap, men inläggen består i regel av fakta som flera individer har möjlighet att bidra med (jfr 

Ward, 2006). Vidare är feeds prenumerationer på specifika nyhetsflöden, bokmärken taggar sådant 

som kan vara av intresse för gruppen och filer är uppladdat material såsom rapporter eller 

PowerPoints. Således utgör de senast nämnda funktionerna inte en del av studien. Det sociala 

intranätet innehåller även mikrobloggen profiles som utgör en del av studien. Då diskussionsforum 

är mer efterliknar en vanlig konversation än profiles är de också mer relevanta att studera enligt 

analysmodellen ovan.     

Vi beviljades tillgång till E-gate Community 24/2-27/2 – 2011, varför skärmdumparna 

som utgör en del av empirin togs då. Skärmdumparna togs över samtliga communities från dess 

implementering 1/10 – 2010 fram till 27/2 – 2011, samt över flödet på profiles. Detta resulterade i 

cirka 500 sidors material varför ytterligare avgränsning för analysen gjordes. Skärmdumparna 

kategoriserades kvantitativt efter aktivitetsgrad baserat på antal startade diskussioner i 

communitiet. Därefter gjordes en vidare kategorisering efter antal svar på respektive diskussion 

under kategorierna 5 svar, 6-10 svar, 11-20 svar samt över 20 svar (se bilaga 4). På så vis skapades 

en överblick på hur aktiviteten var spridd över de olika forumen. I analysen av skärmdumparna är 

det största intresset att studera den faktiska aktiviteten på E-gate Community för att skapa 

förståelse för huruvida det är möjligt att dialog som leder till lärande sker. Av de diskussioner som 

valdes för analys innehöll tre mellan 6-10, samtliga sex mellan 11-20 svar och den enda över tjugo 

svar, vilka är goda exempel på hög aktivitet.  
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4.3 Intervjuer som metod 
Syftet med intervjun är att försöka förstå meningar och betydelser i intervjupersonens vardag. I 

enlighet med socialkonstruktionismen ingår den som intervjuar och den som blir intervjuad i en 

dialog där de tillsammans skapar en social verklighet som sker i en riktning som är intressant för 

intervjuaren (Bjerke, 2003). Genom att låta medarbetare på Electrolux beskriva sitt användande av 

intranätets sociala funktioner är syftet att få en ökad förståelse för deras varierande användande 

(jfr Kvale, 1999).  

 

En metod för analysen av intervjuerna angående E-gate Community 

Intervjuerna är av stor vikt för att undersöka medarbetares motivatorer och barriärer till att delta på 

E-gate Community. För analysen användes de kategorier som Paroutis och Al Saleh (2009) fann i 

sin studie som ramverk; faktiska och förväntade fördelar (som modifieras till faktiska och 

förväntade för- och nackdelar i analysen), uppfattat organisatoriskt stöd, tillit samt historia. På så 

kunde vi arbeta med analytiska kategorier där det var möjligt att bekräfta motivatorer och barriärer 

som även gjorde sig gällande på Electrolux, men även en möjlighet att se vad som var unikt i 

denna organisation.    

Första steget i analysen var att gruppera intervjupersonerna som aktiva (sju stycken) och 

icke-aktiva (åtta stycken). De aktiva deltar och är medlemmar i ett community. De icke-aktiva kan 

vara medlemmar i en grupp, men deltar inte i dess aktiviteter. Andra steget i analysen var att 

tilldela respektive intervjuperson en bokstav mellan A-O. Därefter gjordes en noggrann 

genomgång av respektive intervju. I takt med varje intervju växte kategorier för 

intervjupersonernas åsikter fram, där exempelvis mönster på tidsbrist eller tilltro till kollegors 

kunskap blev tydliga. Dessa noterades för tolkning (Trost, 2005) och grupperades i Paroutis och 

Al Salehs (2009) fyra kategorier. Respektive kategori delades i sin tur in i fyra fält, exempelvis; 1: 

Icke-användares uppfattade för- och nackdelar som kan motivera till deltagande, 2: Icke-

användares uppfattade för- och nackdelar som kan skapa barriärer till deltagande, 3: Användares 

uppfattade för- och nackdelar som kan motivera till deltagande, 4: Användares uppfattade för- och 

nackdelar som kan vara barriärer till deltagande. Efter denna sammanställning gjordes nya 

grupperingar inom varje fält för att exempelvis få en uppfattning om vilka kategorier av 

uppfattade fördelar enligt användarna som fanns. Då arbetet med analysen skedde i tre olika steg, 

från detaljnivå till en mer övergripande gruppering för att sedan avslutas med en kategorisering 

inom grupperingarna, så skapades en succesivt större förståelse för empirin fram där de 
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ursprungliga kategorierna slutligen reviderades. Det tolkade resultatet av motivatorer och barriärer 

presenteras under avsnitt 5.3.  

4.3.1 Intervjuerna på Electrolux   
Mellan 21-26/3 – 2011 genomfördes 15 intervjuer med medarbetare på Electrolux. Det har inte 

gjorts något strategiskt urval, men i enlighet med normen för kvalitativa intervjuer har syftet med 

urvalet varit att få en spridning gällande yrkestitel, avdelning samt grad av användning av E-gate 

Community. Målsättningen var att fånga upp en varierad bild av Electrolux där olika yrkesroller, 

kunskaper och användarvana av det sociala intranätet finns representerat (jfr Trost, 2005).  

Sju intervjupersoner rekommenderades av vår kontaktperson. Dessa medarbetare hade 

anmält sitt intresse att delta i ett användarvänlighetstest för det sociala intranätet, en undersökning 

som sker internt på Electrolux. Ytterligare namn togs från skärmdumpar på E-gate Community, 

varefter personerna kontaktades vilket resulterade i fem intervjuer. Kontakten med de sista tre 

intervjupersonerna arrangerades av vår kontaktperson på plats i Stockholm. Intervjupersonerna 

presenteras i bilaga 5.  

Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på Electrolux huvudkontor i Stockholm och tog i 

genomsnitt 30 minuter. På så vis genomfördes intervjun i en ostörd miljö där intervjupersonerna 

kunde känna sig hemma (jfr Trost, 2005). Vi var båda med på samtliga intervjuer där en av oss 

skötte frågorna medan den andra lyssnade och skrev reflektioner. Intervjuguiden (se bilaga 6) 

anpassades efter intervjupersonens aktivitetsgrad och uppmuntrades därför att utveckla sitt 

resonemang via följdfrågor när det fanns behov. I vissa fall uteblev även vissa frågor då den 

intervjuade redan hade resonerat kring denna tidigare i intervjun (jfr Trost, 2005). En intervju 

genomfördes på engelska (se bilaga 7) då intervjupersonen inte talade svenska. Intervjuerna 

började med en diskussion kring intervjupersonens användande av datorn och E-gate i sitt arbete, 

och huruvida de var aktiva på E-gate Community eller ej. Använde de sig av de interaktiva delarna 

fokuserade frågorna på användandet. Var intervjupersonerna inte aktiva handlade frågorna om att 

försöka förstå varför de inte deltog, och vad som skulle få dem att delta. Därefter visades tre 

skärmdumpar från E-gate Community, en över profiles (se bilaga 3) och två från community (se 

bilaga 1 och 2), som intervjupersonen fick reflektera kring. Syftet med detta var att fånga upp 

olika resonemang och synsätt kring vad som intresserade och upplevdes som användbart för 

medarbetarna. Intervjuerna avslutades sedan med att den intervjuade tillfrågades om denne hade 

något att tillägga, vilket resulterade i att det framkom ytterligare reflektioner som inte begränsades 

av frågorna.  
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Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket också godkändes av samtliga 

intervjupersoner. På så vis var det möjligt att koncentrera sig på samtalet under intervjun, som inte 

stördes av febrilt antecknande. Då intervjuerna spelades in behövde minnesanteckningar inte föras 

direkt efter intervjun, vilket möjliggjorde att flera intervjuer kunde genomföras under samma dag 

(jfr Trost, 2005).  

Utöver dessa 15 intervjuer har en informantintervju ägt rum med Electrolux intranätschef, 

Ralf Larsson. Intervjun har gett oss en djupare förståelse för de bakomliggande tankarna för det 

sociala intranätet. 

4.4 Metodkritik 
Den största utmaningen i att genomföra en fallstudie är att finna faktorer som har ett generellt 

intresse som inte enbart gäller för det specifika fallet (Alvesson & Björkman, 1992). Samtidigt 

innebär ett tolkande perspektiv att varje enskilt resultat enbart är en möjlig tolkning av flera andra. 

Det är snarare vår ambition att bygga vidare på diskussionen om intranäts värde för organisationer. 

De tankar vi lyfter fram i slutdiskussionerna hoppas vi ska inspirera forskare till fortsatta studier, 

men också organisationer i sitt arbete med att implementera sociala intranät, snarare än att tolkas 

som en generaliserbar sanning.   

 Modellen för att analysera aktiviteten på E-gate Community är en tolkning av dialog och 

gemensamt tänkande, men bör inte betraktas som en ultimat formel för hur socialt konstruerat 

lärande på sociala intranät ter sig. Trots detta anses den öka förståelsen för deltagande, dialog och 

lärande på E-gate Community då den möjliggör en strukturerad konversationsanalys. 

Konversationsanalysen kommer bara åt den aktivitet som utspelar sig på intranätet. Den kommer 

inte åt de personer som skrivit inläggen och vilken betydelse deras position i organisationen har 

för övriga medarbetare. Något som kan ha betydelse både för lärandet (jfr Plaskoff, 2003) och för 

spridningen av innovationen (jfr Rogers, 2003). Vi kommer inte heller åt de underliggande 

värderingar i den sociala miljön som föranlett en viss aktivitet (jfr Säljö, 2000), eller hur 

aktiviteten uppfattas av deltagarna i gruppen och av medarbetare i periferin (jfr Brown & Duguid, 

1991). Detta är också viktiga hänsynstagande för att förstå vad som motiverar och skapar barriärer 

för deltagandet på E-gate Community. 

Via intervjuerna söker vi en ökad förståelse för medarbetarnas upplevelser av E-gate 

Community (jfr Trost, 2005), vilket kompletterar analysen av de ovan nämnda faktorer som inte 

går att urskilja med hjälp av konversationsanalysen. Då vi själva genomförde intervjuerna kommer 

våra tolkningar av deltagande, dialog och lärande, vilka är starkt förbundna med individuella 
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förförståelser och upplevelser, ha en inverkan på analysen (jfr Cunliffe, 2008). Backman (2008) 

menar att detta medför risken för tolkningar med en bias mot de resultat som studien avser att 

finna. Följaktligen kan studiens resultat aldrig betraktas som en slutgiltig sanning, men dess värde 

ligger i att bidra till den pågående diskussionen om sociala intranäts värde för organisationer (jfr 

Cheney, 2000).  Enligt Kvale (1999) når intervjumaterialet en mättnadspunkt då intervjuerna inte 

längre bidrar med nya aspekter. Efter våra 15 intervjuer var det tydligt att många aspekter var 

återkommande, samtidigt som intervjupersonerna fortfarande bidrog med intressanta reflektioner 

som inte nödvändigtvis framkommit i tidigare intervjuer. Vi ställer oss därför kritiska till 

begreppet då en kvalitativ studie bygger på att förstå olika människors individuella resonemang av 

en företeelse (Trost, 1995). På så vis borde det vara omöjligt att veta när empirisk mättnad är nådd 

i en kvalitativ studie.  
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5. Analys  
 

I kommande kapitel presenteras empirin tillsammans med analysen. 5.1 syftar till att få en 

bakgrund för aktiviteten på E-gate Community. Under 5.2 analyseras det urval av 

interaktioner på E-gate Community och hur aktiviteten kan tolkas utifrån deltagande, dialog 

och lärande. I 5.3 undersöks Electrolux medarbetares uppfattade motivatorer och barriärer 

för deltagande på det sociala intranätet. I 5.4 avslutas analysen med hur intern 

kommunikation kan bidra till att öka deltagandet på E-gate Community.    

 

5.1 Aktiviteten på E-gate Community i dagsläget 
För att förstå huruvida E-gate Community är ett forum för deltagande, dialog och lärande är en 

utgångspunkt att studera den aktivitet som sker där i dagsläget. Det fanns enbart 63 grupper med 

sammanlagt 188 startade ämnen, varav flertalet hade få eller inga svar vid tidpunkten då 

skärmdumparna togs (se bilaga 4). E-gate Community har 1500-2000 återkommande besökare och 

130 dagliga. Detta kan jämföras med 16000 återkommande och 9000 dagliga användare av E-gate. 

Anledningen till det relativt låga användartalet på E-gate Community, menar intranätschefen 

Larsson, beror på att verktyget ännu inte är tillräckligt användarvänligt och att det inte 

marknadsförts gentemot samtliga anställda ännu. När applikationen har förbättrats ur en teknisk 

synpunkt så kommer det sociala intranätet att lanseras gentemot medarbetarna ytterligare en gång. 

Enligt Rogers (2003) är det första steget i processen för hur en individ anammar en innovation att 

få kännedom om denna, varför ett ökat deltagande är att vänta i takt med att E-gate Community 

marknadsförs.  

5.1.1 Vad skrivs i forumen?  
I de fyra mer aktiva grupperna där sex eller sju ämnen publicerats finner vi två grupper som 

uppmuntrar till att dela med sig av idéer och tankar rörande miljö respektive kundservice. Den 

senare beskriver sig som ”Share	  YOUR	  thoughts	  on	  how	  to	  improve	  the	  way	  we	  take	  care	  of	  our	  

customer	   […]	  This	   is	  a	   community	   for	  all	   those	   that	   care	  about	  our	   customers,	   our	   company	  

and	   our	   brand”. Av texten att döma är detta ett tydligt exempel på ett community där 

medarbetarna strävar efter att skapa en gemensam förståelse, och är intresserade av att höra andras 
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åsikter i frågor som berör både kunder, företaget och varumärket. Detta är frågor som i högsta 

grad är att betrakta som strategiskt relevanta för organisationen, vilket är en viktig aspekt av 

praktikgemenskapers förmåga att skapa lärande och organisatoriskt värde (Plaskoff, 2003). En 

tredje grupp berör arbetsrelaterade fritidssysslor såsom julbord, och en fjärde har etablerats för ett 

specifikt policyprojekt. Ämnena för grupperna är relativt spridda, och inga tydliga mönster kring 

vilken yrkesgrupp som är mer aktiv går att finna. Detta förtydligas dock när vi tittar på mest aktiva 

grupperna med 21 respektive 72 ämnen som heter ”Lotus Notes @ Electrolux”5 respektive ”E-gate 

support Forum”. Den förra beskrivs som ”Here	  you	  can	  ask	  away	  anything	  about	  Lotus	  Notes	  @	  

Electrolux.	   You	   are	   also	  welcome	   to	   provide	   tips	   for	   working	  with	   Lotus	   Notes”. Det är inte 

alltför förvånande att de mest aktiva grupperna har en inriktning som berör IKT. De personer som 

startat och driver dessa tolkar vi som E-gate Communitys innovatörer och är i enlighet med 

Rogers (2003) idealtyper tekniskt kunniga och nyfikna på innovationer. De aktiva grupperna tycks 

också ha en servicefunktion. Enbart ett fåtal ämnen i de mest aktiva grupperna är obesvarade, men 

ett stort antal har 1-5 svar (se bilaga 4). Detta indikerar att medarbetare ser gruppen som en 

servicefunktion där man får svar på sina frågor. Vi ser också att i grupper med lägre aktivitetsgrad 

så har majoriteten av de startade diskussionerna förblivit obesvarade. Således tycks en motivator 

till att delta bero på den upplevda chansen att få feedback på det ämne som lyfts. En barriär till 

aktivitet beror då på intrycket av att man inte får bekräftelse på sitt ämne (jfr Paroutis & Al Saleh, 

2009). Då en person inte får feedback på sitt inlägg står interaktionen still. Vid första anblick tycks 

det således inte skapas lärande. Vad som sker är dock att medarbetare i periferin kan få en känsla 

för vilken kompetens som saknas eller efterfrågas i organisationen, vilket Plaskoff (2003) menar 

är en viktig aspekt i diskussionen om lärande i organisationer.   

5.1.2 Var är aktivitetsnivån hög? 
Det ämne som fått flest antal svar lyder ”[…]	  update	  for	  2011	  –	  for	  your	  review	  and	  comments	  by	  

Wednesday	  December	  15”. Det är tydligt vad som efterfrågas av medlemmarna i gruppen, vilket 

kan bidra till den höga svarsfrekvensen. Det verkar också vara en person med ansvar för policyn 

som ställer frågan, vilket kan innebära att medarbetarna känner sig förpliktigade att svara (jfr 

Paroutis & Al Saleh, 2009). Av de sex ämnen som i sin tur genererat 11-20 svar berör fyra av 

dessa IKT-frågor såsom ”Sync	  your	  Lotus	  notes	  calendar	  with	  Google	  calendar.	  Is	  this	  possible?”. 

Än en gång blir kopplingen IKT-frågor och aktivitet på E-gate Community tydlig. De resterande 

två ämnena som genererat 11-20 svar berör kundtillfredsställelse samt planering av en jullunch.  

                                                
5 Lotus Notes är en programvara som används av Electrolux som omfattar bland annat e-post och chattfunktion.  
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Sammanfattningsvis är det som genererar mycket trafik IKT-frågor, vilket borde vara 

viktigt i ett företag som Electrolux där samtliga intervjupersoner uppger att de använder datorn 

största delen av sin tid på jobbet; ”Jag	  sitter	  framför	  datorn	  hela	  tiden	  som	  jag	  inte	  är	  på	  möten	  

[…].	  Jag	  använder	  datorn	  95%	  av	  min	  tid”	  (Intervju O). 

Möjligheten till respons, en tydlighet angående vad som efterfrågas, att det är en person 

med ansvar som ställer en fråga eller att det berör något yrkesspecifikt tycks motivera deltagande. 

Strategiska frågor där man vill samla medarbetarnas tankar och åsikter, samt synliggörandet av 

den kompetens som efterfrågas i organisationen är också aktiviteter som tycks äga rum på E-gate 

Community. Mot denna bakgrund ska vi nu analysera diskussioner på E-gate Community och 

medarbetarnas intervjusvar för att skapa en djupare förståelse för det sociala intranätet som forum 

för deltagande, dialog och lärande. 

5.2 Dialog på E-gate Community 
För att studera dialog på E-gate Community används analysmodellen som presenterats i 

metodavsnittet 4.2 ovan. De mest aktiva diskussionerna har analyserats i enlighet med 

avgränsningarna som gjordes i samma avsnitt. Därmed utesluts inte att de konversationer som 

enbart består av ett kort flöde kan bidra till lärande. Ett exempel ur empirin är ”Good	  AM,	  all.	  

Which	  brainstorm	  system	  do	  you	  use	  and	  why?	  [...]” med svaret; ”Hi,	  […]	  we	  use	  […]	  as	  it	  takes	  

that	  extra	  step.	  We	  mainly	  use	  it	  to	  structure	  and	  combine	  texts	  and	  images	  […]” (se bilaga 1). 

Någon har ställt en fråga och fått ett svar vilket kan innebära att frågeställaren lärt sig något. 

Enligt Dixon (1999) är det viktigt att skilja på lärande och att ge en annan person information, 

vilket citatet ovan är ett exempel på. En viktig aspekt av det sociala intranätet är dock att det 

aldrig innehåller definitiva interaktioner, utan kan bevaras och utvecklas i takt med att fler 

medarbetare tar del av interaktionerna och väljer att göra egna inlägg. Den dialog som växer 

fram kan spridas över ett långt tidsspann och den person som tar del av interaktionen under ett 

senare tillfälle får ta del av ett dokumenterat socialt konstruerat lärande. Dels menar vi att detta 

är ett exempel på hur kunskap kan dokumenteras, återanvändas och utvecklas i organisationen 

(jfr Heide, 2002) och som en intervjuperson uttrycker; ”This	  kind	  of	  information,	  what	  software	  

would	   you	   use,	   that	   you	   don’t	   use	   on	   a	   daily	   basis	   then	   someone	   else	   maybe	   have	   the	  

knowledge	  already,	  you	  would	  know	  where	  to	  ask	  or	  who	  to	  ask.”	  (Intervju N). Det är också ett 

exempel på hur medlemmar i periferin ges en möjlighet att observera praktikgemenskapens 

aktivitet och inhämta kunskap om de frågor som diskuteras här, samt att det kan bidra till att 
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medarbetare hittar kollegor som har kunskap inom ett område som är viktiga för dem (jfr 

Huberman & Hogg, 1995; Plaskoff, 2003). 

 I analysen av skärmdumparna finner vi flera tendenser till att dialogen äger rum enligt 

vår modell. Tre exempel ska nu lyftas fram och en analys av det eventuella lärande som dessa 

tycks leda till ska föras. 

5.2.1 Interaktion som leder till gemensam förståelse   
Ett första mönster på dialog visar att medarbetarna kan nå gemensam förståelse för ett problem, 

men att det inte tvunget följs av en lösning. I ett exempel undrar frågeställaren vilka initiativ som 

tagits i organisationen gällande sociala medier och kundtillfredsställelse. Han får svaret ”This	  is	  

really	  interesting	  and	  something	  the	  Global	  Customer	  Care	  team	  discussed	  today.	  I	  would	  also	  

love	   to	   hear	  what	   other	   countries	   are	   doing	   […]”. Detta följs av ytterligare sju medarbetares 

inlägg rörande hur de arbetar med frågan i sina länder. Det är således en tråd som engagerar ett 

flertal medarbetare över tid men det uppstår ingen lösning. Diskussionen fortgår troligtvis då ett 

inlägg hade gjorts samma dag som skärmdumparna togs. Vi kan dock konstatera att 1) Det finns 

en problemformulering, 2) Flera medarbetare deltar, 3) Det sker inga motsättningar och 4) Man 

når en gemensam förståelse för ett problem, med tyngdpunkt på förståelse. I enlighet med bland 

annat Brown och Duguid (1991) ges individerna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper 

som formas till att bli en gemensam uppfattning kring det centrala problemet eller frågan och hur 

detta är strategiskt relevant för organisationen. Dessutom har medarbetare från olika länder 

samlats kring problemet (jfr Sayed et al., 2009), vilket även är viktigt för medarbetarna; ”This	  is	  

definitely	  a	  good	  way	  of	  making	  people	  connect	  because	  being	  a	  multinational	  company	  you	  

have	  people	  literally	  all	  over	  the	  world	  and	  they	  work	  together	  and	  I	  work	  with	  people	  from	  

at	  least	  four	  different	  countries	  on	  a	  daily	  basis”	  (Intervju N).	  Även om det inte nås en slutgiltig 

lösning så är en gemensam förståelse på väg att växa fram, vilket är en viktig förutsättning för att 

lösa problemet tillsammans. 

5.2.2 Interaktion som leder till gemensam lösning  
I andra exemplet leder interaktionen till en gemensam lösning på ett problem; ”Uploading	  

images	   into	   blogs	   is	   not	   possible	   anymore” där frågeställaren vidareutvecklar att ett 

felmeddelande dyker upp som säger att filen han ska ladda upp tar för stort utrymme. Detta 

bemöts av ”Strange.	  Asked	  our	  admin	  friends	  to	  look	  at	  this.	  See	  what	  they	  say”. Frågan bollas 

vidare till administratörer, varav en går in i diskussionen och meddelar att han arbetar med 
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problemet. Från dess att frågan ställts tills en lösning på problemet uppstår har det tagit närapå en 

vecka. Att det har skett en lösning blir tydligt då administratören säger ”this	   was	   actually	   a	  

bigger	  problem	  than	  I	  first	  thought[…	  ]I´ve	  now	  fixed	  the	  issue	  and	  made	  sure	  the	  settings	  got	  

saved	  properly[…]”. Vad som sedan sker är intressant då frågeställaren skriver ”I	  think	  someone	  

else	   experienced	   the	   same	  problem[…	   ]they	   are	   not	   probably	   following	   this	   topic,	   therefore	  

they	  will	  not	  know	  about	   the	   fix” varpå ett förslag om att lösningen ska publiceras på E-gate 

presenteras, vilket bemöts av bifall. Således innehåller interaktionen 1) En problemformulering, 

2) Flera medarbetare, om än begränsat till tre, deltar, 3) Det finns inga motarbetande 

kommentarer och 4) Man når en gemensam förståelse för problemet. Modellen för dialog 

uppfylls, och lösningen på problemet har konstruerats i en social interaktion. Problemet med det 

begränsade antal som är aktiva i dialogen är dock att det krävs, enligt frågeställaren själv, att fler 

introduceras för lösningen och då måste andra kommunikationskanaler användas. Det är också 

svårt att veta om frågeställaren de facto har lärt sig lösningen och implementerat sina nya 

kunskaper i praktiken – och följaktligen lärt sig hantera problemet i framtida situationer (jfr 

Säljö, 2000). Detta kan vi bara anta då han inte fortsätter samtalet och säger att problemet tycks 

kvarstå.  

5.2.3 Interaktion som leder till slutförande av uppgift  
Vårt tredje exempel är hur dialogen skapar möjligheten att arbeta med, och slutföra ett 

gemensamt projekt på E-gate Community. Vårt exempel har uppmärksammats en gång ovan då 

det är det ämne som genererat mest trafik, nämligen ”[…]Policy	   update	   for	   2011	   –	   for	   your	  

review	  and	  comments	  by	  Wednesday	  December	  15”. Frågeställaren har laddat upp policyn som 

en fil och bett medarbetarna att komma med feedback. Sex medarbetare har kommenterat i 

tråden varpå frågeställaren, som det framgår också är ansvarig för att skriva policyn, har gett 

respons på respektive kommentar. Ett exempel ”I	   have	   no	   issues	  with	   the	   content	   but	   a	   few	  

small	   suggestions	   on	   the	   wordings	   and	   some	   possible	   clarifications	   […]”	   varpå förslagen 

presenteras. Frågeställaren bemöter detta med ”Thanks	  for	  your	  comments,	  much	  appreciated.	  

Here	  are	  my	   comments	   […]” vilket följs av kommentarer på hur de ändringar som föreslagits 

tagits i bruk. Isaacs (1999) påpekar att ett av de främsta hindren för alla sorters lärande är rädslan 

att göra fel och förlora ansiktet, vilket också var en av de största nackdelarna med E-gate 

Community enligt flera intervjupersoner; ”Det	  dåliga	  skulle	  vara	  om	  man	  skickar	  en	  dum	  fråga	  

eller	  någonting	  som	  inte	  är	  genomtänkt	  också	  kommer	  det	  ut	  och	  så	  ser	  alla	  det”	  (Intervju L). 

Den tydliga återkoppling som frågeställaren har gett till samtliga intervjupersoner i ovanstående 
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exempel är således oerhört viktigt för att medarbetarna upplevda uppskattning och möjlighet att 

påverka utvecklingen av den nya policyn. Det sker 1) En problemformulering, 2) Flera 

medarbetare deltar, 3) Inga motarbetande kommentarer förekommer och 4) En gemensam 

lösning nås då tråden avslutas med ”Dear	  all,	  The	  new	  […]	  Policy	   is	  now	  approved	  and	  on	   its	  

way	   to	   be	   published	   on	   e-‐gate	   […].” Vi menar att detta är ett ypperligt exempel på hur en 

praktikgemenskap inom ett digitalt community kan fungera för att lösa en gemensam uppgift, 

och för att lyfta och synliggöra olika medarbetares synpunkter (jfr Tredinnick, 2006). 

Medarbetarna får möjligheten att ta del av varandras åsikter. De skapar en gemensam förståelse 

för den nya policyn och lär sig dess innebörd för det egna arbetet.    

5.2.4 Dialog på det sociala intranätet…  
Det tycks således som att det finns en möjlighet till dialog och lärande på det sociala intranätet. 

Även om det sker ett social konstruerat lärande och en gemensam förståelse är på väg att växa 

fram så är det dock begränsat till ett fåtal medarbetare, varför det organisatoriska värdet är 

relativt lågt. Vi har dock argumenterat för att det sociala intranätet medför en ny dimension för 

kommunikationsformers kapacitet att skapa lärande (jfr Daft & Lengel, 1986). Denna dimension 

berör förmågan att bevara medarbetares kunskap och åsikter i skriftlig form. Innehållet på E-gate 

Community efterfrågas och produceras av medarbetarna själva och dokumenteras samtidigt i 

skriftlig form, vilket kan uppsökas och vidareutvecklas av nutida och framtida 

organisationsmedlemmar. Detta skapar en ny förutsättning för lärande där information aldrig 

behöver bli statisk i enkelriktade dokument, eller lärande isolerat till små grupper. Istället 

levandegörs och synliggörs interaktionen i stora delar av, eller hela organisationen.  

…möjliggör lärande…  
I intervjuerna framkom det att vissa aktiva medarbetare på E-gate Community fått ny kunskap 

genom sin aktivitet. Främst om IKT	   eller hur andra medarbetare resonerar ”Ja,	   det	   som	   var	  

intressant	  var	  att	  andra	  haft	  inspel	  som	  kanske	  inte…	  Det	  var	  tydligt	  att	  se	  olika	  infallsvinklar	  

[…]”	  (intervju E). Några upplevde att de inte fått ny kunskap men har upplevt andra fördelar som 

”Nej,	   inte	   innehållet	   utan	   det	   har	   mer	   hjälpt	   ur	   ett	   kommunikationsperspektiv	   och	  

transparens”	   (intervju B). Bland icke-användarna var det ingen som spontant såg E-gate 

Community som ett forum med möjlighet till lärande, men man kunde tänka sig att diskutera 

frågor som berör ”yrkesspecifika	  frågor.	  Om	  vi	  skulle	  ha	  ett	  […]-‐community	  som	  bara	  var	  för	  

oss	  […]	  de	  skulle	  jag	  tycka	  var	  bra” (intervju M) eller andra arbetsrelaterade frågor ”Assistenter,	  

vi	  kanske	  har	  saker	  som	  alla	  skulle	  vilja	  diskutera.	  Som	  två	  stycken	  i	  Italien	  som	  jag	  aldrig	  har	  
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träffat	   […]	  möjligtvis	   för	   lite	   tips” (intervju I). Våra tolkningar av medarbetarnas resonemang 

ovan är att E-gate Community som forum för lärande inte är tydlig, och önskan om att det ska 

fylla denna funktion tycks inte given bland medarbetarna.  

 Kunskap och lärande är två teoretiskt laddade begrepp varför det är viktigt att ha i 

åtanke att det lärande eller den kunskap som intervjupersonerna talar om kan skilja sig markant 

från våra tolkningar. Exempelvis framgår det att ett flertal personer har fått hjälp med att hantera 

ett IKT-problem på E-gate Community. En av medarbetarna säger ”[…]	  det	  är	  nog	  snarare	  att	  

jag	  lär	  mig	  tekniska	  saker	  om	  hur	  det	  fungerar	  […]	  snarare	  än	  att	  jag	  blir	  väldigt	  hjälpt	  i	  mitt	  

arbete”	   (intervju C). Då Electrolux är ett företag där medarbetarna i hög grad använder sig av 

datorn och diverse verktyg för IKT borde det vara av stor vikt för det vardagliga arbetet att dessa 

tekniska lösningar fungerar väl och att medarbetarna vet hur de ska arbeta med dem. Frågor och 

svar rörande funktioner på mailen eller hur man laddar upp filer på team-sites6 kanske inte 

betraktas som lärande enligt intervjupersonerna. Men i längden är det viktigt att samtliga 

medarbetare skapar en gemensam förståelse för hur dessa funktioner ska användas för det 

fortlöpande arbetet och samarbetet. 

…som förutsätter deltagande.   
Vad som påpekats tidigare, och som tål att understrykas, är det faktum att dialog och lärande i 

organisationer kräver deltagande medarbetare. Vi har konstaterat att det aktiva deltagandet är 

lågt på E-gate Community i dagsläget. Vi vet inte hur många som tar del genom att läsa trådarna 

eller som kommer läsa dem i framtiden. Medarbetare i periferin är också viktiga ur en 

organisationslärandesynpunkt då de kan inhämta kunskap om ämnet genom att läsa vad som 

diskuteras här (Plaskoff, 2003). Det enda vi kan konstatera är att om ett gemensamt lärande ska 

ske i grupperna på E-gate Community så måste medarbetarna delta på ett eller annat sätt. Ett 

första steg är att öka deltagandet, men att bara får upp antalet registrerade medarbetare är inte 

tillräckligt. Det krävs att medarbetarna vill bidra med sin kunskap, men också att de kan ta del av 

kunskap på E-gate Community (jfr Ardichvili et al., 2003). Vi ämnar därför analysera 

motivatorer och barriärer till deltagande på E-gate Community för att sedan diskutera hur 

kommunikationen kan bidra till att öka deltagandet.  

                                                
6 En plattform på E-gate för att arbeta med gemensamma projekt där dokument kan laddas upp, ändras och förvaras 
mellan medarbetare. Har inga interaktiva kommunikationsformer.  
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5.3 Motivatorer och barriärer till deltagande 
När E-gate Community introducerades hösten 2010 var intranätschefen medveten om att en 

förbättrad version skulle lanseras under våren 2011. Av den anledningen har E-gate Community 

inte presenterats aktivt till alla delar av organisationen, utan främst till en pilotgrupp samt 

medarbetarna på Electrolux huvudkontor i Stockholm. Genomgående mönster visar därför att 

intervjupersonerna inte upplevde att de fått någon introduktion till E-gate Community. En 

konsekvens av detta visar att en stor andel av intervjupersonerna uppgav att E-gate Community 

var svårhanterat ”[…]	  det	  finns	  vissa	  saker	  som	  man	  inte	  riktigt	  förstår,	  många	  klick	  för	  att	  göra	  

någonting”	   (intervju J),	  vilket hänger ihop med att det inte upplevs som användarvänligt; ”det	  

känns	  litegrann	  som	  att	  det	  är	  en	  påkopplad	  modul	  som	  inte	  riktigt	  är	  integrerad	  med	  resten,	  i	  

och	   med	   det	   är	   det	   lätt	   att	   virra	   bort	   sig”	   (intervju F). Därtill var det endast två av 

intervjupersonerna som kände till den policy som finns för E-gate community. Att 

marknadsföringen varit avsiktligt låg, en medvetenhet om att den tekniska lösningen kräver mer 

användaranpassning och att policyn inte är vida känd är förutsättningar som av naturliga orsaker 

håller antalet användare lågt.   

 

Mikrobloggen profiles 

Under intervjuerna presenterades respektive intervjuperson för ett flöde som var hämtat från 

mikrobloggen (se bilaga 3), vilket introducerats som ”Facebook,	  but	  for	  work”	  (intervju N). Detta 

tycks ha resulterat i en viss skepsis gentemot lösningen då flera av medarbetarna inte såg 

verktyget som användbart i det vardagliga arbetet, men att det tillförde en social funktion som 

kunde vara användbart i vissa lägen, ”det	   är	   väldigt	   socialt	   såna	   här	   diskussioner	   och	   det	  

breddar	   ju	   ens	   nätverk	   på	   Electrolux	   där	  man	   jobbar”	   (intervju D). Problemet var att många 

ansåg att det tar alltför mycket tid att utöka sitt nätverk på profiles och därtill bevaka flödet för att 

det skulle motivera till deltagande, ”jag	  skulle	  nog	  tycka	  att	  det	  tog	  lite	  för	  lång	  tid	  att	  komma	  

till	  poängen.	  Om	   jag	   skulle	   leta	  efter	  någonting	   skulle	   jag	  hellre	   ringa	  någon	  som	   jag	  visste”	  

(intervju M). Det var även flera stycken som var rakt kritiska till de sociala funktionerna;	  ”För	  mig	  

är	   detta	   noll	   information.	   Fullständigt	   ointressant”	   (intervju K). Det var dock flera 

intervjupersoner som ansåg att profiles kunde vara bra för oriktade frågor.	  ”Istället	  för	  att	  skriva	  

in	  ett	  sökord	  på	  E-‐gate	  och	  få	  flera	  hundra	  resultat	  så	  kanske	  man	  kan	  gå	  in	  och	  fråga	  och	  få	  

ett	  snabbt	  svar”	  (intervju J). Det kan således bidra till att organisationsmedlemmarnas kunskaper 
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tillvaratas och sprids i organisationen, samt att medarbetare hittar kollegor med relevant kunskap 

för en själv (se bl.a. Tredinnick, 2006; Huberman & Hogg, 1995). För att det ska ha denna 

funktion krävs dock att man har ett stort nätverk för att chansen till respons ska vara stor; ”[…]	  

mycket	  hänger	  ju	  på	  att	  många	  är	  där	  för	  annars	  blir	  det	  ju	  lite	  halvt	  [...]	  Då	  blir	  det	  ju	  någon	  

slags	  tröskel	  för	  att	  man	  ska	  gå	  in	  och	  börja	  använda	  det[...]”	  (intervju J).  

	   	   Fördelarna med profiles tycks vara den sociala funktion som det möjliggör. Även om 

medarbetarna inte ser det som ett verktyg som kan bidra i högre grad i det vardagliga arbetet ansåg 

flera att det är ett bra forum för oriktade frågor. Om fler medarbetare aktiverar sig på profiles så 

ökar chanserna för alla som ställer frågor att få svar på dessa. Samtidigt skapar det större social 

aktivitet som visserligen kan vara användbart, men som ett flertal intervjupersoner anser 

tidskrävande att navigera sig bland. Profiles står på så vis inför en utmaning där effektivisering 

och informationsöverflöd tyck gå hand i hand.  

  Då communities möjliggör ett utökat nätverk, men också möjligheten att ställa frågor, 

ställer vi oss kritiska till huruvida profiles fyller en funktion som inte communities gör. Fortsatt 

fokus för analysen kommer att ligga på communities, vilka vi liknar vid virtuella 

praktikgemenskaper. Det är också dessa praktikgemenskaper som tros vara viktiga för att motivera 

medarbetare att dela med sig av kunskap på elektroniska databaser (Jian & Jeffres, 2006; Hsiao, et 

al. 2010) och genom att synliggöra dessa nätverk kan övriga samarbeten underlättas (jfr Wu et al., 

2010). Som nämndes under metodavsnittet är Paroutis och Al Salehs (2009) kategorier; uppfattat 

organisatoriskt stöd, tillit, förväntade och faktiska för- och nackdelar samt historia utgångspunkt 

för vår analys. De mönster som framkom i intervjuerna stödjer till stor del Paroutis och Al Salehs 

(2009) kategorier, men det framkom också intressanta avvikelser som modifierar kategoriseringen 

något.  

5.3.1  Uppfattat organisatoriskt stöd 

Det uppfattade organisatoriska stödet som hade störst inverkan på intervjupersonerna kom från 

ledningen, närmaste chefen eller andra medarbetare.  

 

Paroutis och Al Saleh (2009) hävdar att stöd från högsta ledningen motiverar medarbetare att bidra 

till det sociala intranätet. Sådana åsikter kom även fram i intervjuerna på Electrolux; ”[…]	  skulle	  

det	   här	   bli	   jättestort	   och	   top	   management	   skulle	   vara	   inne	   i	   diskussioner,	   så	   självklart,	   då	  

skulle	  jag	  också	  vara	  där.	  Då	  bidrar	  det	  till	  mig	  på	  något	  sätt,	  och	  min	  karriär	  eller	  mitt	  jobb”	  

(intervju H). Det uteblivna stödet blir däremot en barriär för deltagande. En intervjuperson, som 
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inte var aktiv på E-gate Community uppger: ”Min	   chef	   tycker	   att	   den	   som	   har	   tid	   med	  

communitiet	  behöver	  mer	  att	  göra”	  (intervju I). Det upplevda organisatoriska stödet för E-gate 

Community kommer därför troligtvis öka om ledningen och chefer dels ger ett uttalat stöd för E-

gate Community men även genom att själva delta. Detta signalerar att det sociala intranätet 

prioriteras inom Electrolux (jfr Davenport & Prusak, 1998).  

  En motivator är det stöd i form av feedback och input, en viktig aspekt av den informella 

kommunikationen, från medarbetare som E-gate Community möjliggör; ”Jag	   tror	   att	  

communities	   finns	   överallt	   och	   att	   företaget	   erbjuder	   det	   stödet	   för	   arbetsrelaterade	   frågor,	  

diskussioner,	   samtal,	   utbyte,	   det	   tror	   jag	   är	   värdefullt	   […]”	   (intervju A). Om istället denna 

feedback uteblir uppstår en barriär för deltagande (jfr Paroutis & Al Saleh, 2009). Vi kunde 

konstatera i avsnitt 5.1 ovan att ett stort antal frågor på E-gate Community förblivit obesvarade 

vilket troligtvis hänger ihop med att antalet användare inte nått en kritisk massa; ”Jag	   tror	   att	  

användandet	  är	  otroligt	  lågt	  i	  början.	  Väldigt	  få	  människor	  har	  satt	  upp	  en	  profil	  eller	  haft	  tid	  

att	   utforska	   den	   här	   nya	   grejen	   [...]”	   (intervju F). Kollegors feedback upplevs alltså som 

motiverande medan risken för utebliven feedback är en barriär för att engagera sig. Den rådande 

åsikten om E-gate Community i de olika praktikgemenskaperna har därför en stor inverkan på den 

enskilda medarbetarens deltagande eller icke-deltagande på det sociala intranätet (jfr Plaskoff, 

2003).  

5.3.2 Tillit  

Faktorer som berörde tillit handlade främst om förtroende till kollegor, en misstro till säkerheten 

på E-gate Community, osäkerhet kring vad man kan skriva samt risken för att medarbetarna inte 

besvarar inlägg utan överlåter det ansvaret på någon annan.  

 

Paroutis och Al Saleh (2009) belyser användarnas osäkerhet för kvalitén av intranätets innehåll 

vilket återfinns bland intervjupersonerna på Electrolux; ”Jag	  jobbar	  med	  hårda	  fakta	  i	  mitt	  yrke	  

så	   tyckandet	   hör	   inte	   hemma	   på	   nätet	   enligt	   min	   uppfattning”	   (intervju K) och en annan 

intervjuperson betvivlade huruvida medarbetare kände sig förpliktigade att svara; ”Det	  kan	  ju	  bli	  

en	  ansvarsdiffusion	  på	  något	  sätt.	  För	  med	  ett	  mail	  är	  du	  den	  person	  som	  någon	  skriver	  till	  så	  

bör	  du	  ju	  svara”	  (intervju J).	  Den bristande tilliten till kollegors kunskaper är en allvarlig barriär 

för att dialog och lärande ska äga rum på E-gate Community då det kräver att aktörerna visar 

respekt gentemot andras åsikter, med inställningen att andra kan lära mig något (jfr Isaacs, 1999). 

Andra intervjupersoner lyfte dock att övriga användares erfarenheter och kunskaper är den största 
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behållningen från att interagera på det sociala intranätet ”[…]	  det	  är	  ju	  mina	  kollegor	  som	  bär	  på	  

den	  här	  kunskapen	  och	  det	  får	  en	  annan	  trovärdighet	  på	  något	  vis”	  (intervju A).  

Det fanns också ett tvivel gällande intranätets säkerhetsgrad; ”[...]	  inom	  företaget	  behöver	  

man	   ju	   inte	  ha	  några	   secrets	  men	  man	  vet	   ju	  aldrig	  hur	  bra	  den	   säkerheten	  är.	  Det	   finns	   ju	  

kanske	  någon	  som	  kommer	  åt	  information	  som	  man	  inte	  vill	  att	  de	  ska	  komma	  åt”	  (intervju G) 

och en osäkerhet på vad som var lämpligt att skriva. Att ställa en fråga kan uppfattas som att man 

blottar sina egna okunskaper och hör samman med rädslan att förlora ansiktet (Isaacs, 1999). Det 

är således viktigt med ett arbetsklimat där frågor och delande av kunskap uppmuntras, vilket bland 

annat Ardichvili et al. (2003) fann på Caterpillar Inc.  

5.3.3 Förväntade och faktiska för- och nackdelar 

De förväntade och faktiska för- och nackdelar som fanns på Electrolux angående E-gate 

Community var främst; Effektivisering och tidsbesparande, engagerande, återanvända kunskap, 

informationsöverflöd, onödigt och tidskrävande. 

  

Både aktiva och icke-aktiva intervjupersoner nämnde E-gate Communitys effektiviserande och 

tidsbesparande egenskaper. Man kan nå många personer samtidigt	  ”Fördelen	  är	  ju	  att	  man	  slipper	  

skriva	  ett	  brev	  till	  10	  personer	  och	  få	  10	  svar	  i	  mailboxen	  för	  den	  blir	  ju	  överfull”	  (intervju L), 

ställa en öppen fråga och få flera svar samt hämta in information om vad som pågår i 

organisationen. Dessa fördelar kan användas för att övertyga skeptiska användare som upplever 

kommunikationen på E-gate Community som informationsöverflöd; ”Det	  blir	   liksom	  ytterligare	  

en	   sak	  att	   hålla	   reda	  på”	   (intervju C), vilket bidrar till att det upplevs som tidskrävande och i 

vissa fall onödigt; ”Man	  måste	  känna	  någon	  nytta	  av	  det	  annars	  är	  det	  ytterligare	  en	  grej	  som	  

bara	  finns	  […]”	  (intervju H). 

  Även mediets förmåga att skapa engagemang och delaktighet upplevs som positivt av flera 

intervjupersoner; ”jag	   tror	  att	  man	  behöver	  dels	   få	  känna	  att	  man	  blir	   lyssnad	  på	  och	  att	  det	  

som	  man	  säger	  som	  anställd	  är	  relevant.	  Att	  man	  får	  känna	  sig	  delaktig	  istället	  för	  att	  bara	  bli	  

matad	  med	   information	   av	   sin	   chef	   [...]”	   (intervju C). Ytterligare fördelar som intranätet anses 

möjliggöra är återanvändandet av kunskap då frågor i organisationen synliggörs och fortlever i 

skrivet format, vilket kan leda till; ”erfarenhetsutbyte	   i	   en	   strukturerad	   form	   som	   sen	  går	  att	  

söka	  på”	  (intervju M). Kunskap och lärande i praktikgemenskaper handlar också om att få ökad 

förståelse för andras kompetens och vem som besitter kunskap som är värdefull för individen 

(Huberman & Hogg, 1995), vilket en intervjuperson belyser; ”Det	  kändes	  jättebra	  att	  vi	  skulle	  ha	  
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en	  community	  där	  vi	  skulle	  dela	  erfarenhet	  […]	  det	  finns	  så	  mycket	  kunskap	  och	  erfarenhet	  ute	  

i	  organisationen	  som	  man	  inte	  kommer	  åt	  om	  man	  inte	  vet	  vem	  som	  kan	  vad”	  (intervju A).	  De 

förväntade fördelarna som E-gate Community möjliggör blir viktiga då potentiella användare 

bestämmer sig för att delta på mediet. Om sedan de förväntade fördelarna blir faktiska ökar 

chansen att användaren även implementerar E-gate Community i sitt vardagliga arbete och blir en 

aktiv användare av det (jfr Rogers, 2003). Om de förväntade fördelarna inte införlivas utan de 

nackdelarna istället blir realitet är det mest troliga att den individuella användaren formar en 

negativ attityd gentemot mediet. 	  

5.3.4 Organisationsstruktur 
Paroutis och Al Saleh (2009) har historia som en fjärde kategori som berör hur tidigare tekniska 

lösningar uppfyller medarbetarnas kommunikationsbehov vilket minskar chansen för att de ska 

anamma nya innovationer. Bland icke-användarna av E-gate Community var detta också ett 

tydligt mönster. I denna studie har dock en annan kategori uppmärksammats som vi väljer att 

kalla organisationsstruktur. Detta berör framförallt transparens, samarbete i och mellan 

gemenskaper samt horisontell kommunikation. 

 

Flera medarbetare anger att E-gate Community möjliggör en ny typ av transparens; ”att	  hålla	  det	  

sammanhållet	  och	  transparent	  så	  att	  alla	  kan	  se	  vad	  alla	  har	   för	   frågor	  och	  reflektioner,	   för	  

det	   fungerar	  det	   strålande”	   (intervju B). Detta möjliggör inte minst att informella samarbeten, 

kommunikation och kunskaper tillvaratas, synliggörs och sprids i organisationen (se bl.a. 

Brzozowski et al., 2009). Dock finns det medarbetare som känner en osäkerhet inför att öppna upp 

organisationen och synliggöra den egna gemenskapens aktivitet. Detta gällde främst 

intervjupersoner som arbetade med känsliga ämnen likt revision eller personalfrågor. 

  En andra positiv konsekvens som E-gate Community medför är att; ”Det	   är	   ju	   väldigt	  

relevanta	  ämnen	  och	  intressant	  vad	  folk	  tycker	  och	  tänker	  i	  olika	  världsdelar	  till	  exempel,	  för	  

att	  man	  behöver	  inte	  alltid	  dela	  åsikter	  kring	  vad	  just	  service	  är	  för	  någonting	  och	  vi	  vill	  ju	  att	  

service	   ska	   vara	   samma	   sak	   i	   hela	   världen”	   (intervju C). Det möjliggör således att 

organisationsmedlemmar på olika platser i världen kan samarbeta på ett nytt sätt i realtid (Sayed et 

al., 2009; Hustad & Teilgand, 2008). Vissa medarbetare tyckte det var viktigt att hålla samman 

kommunikationen internt i gemenskapen, men ett flertal påpekade fördelarna med att ta del av vad 

andra enheter i organisationen arbetar med. En intervjuperson som arbetar med produktutveckling 

säger; ”Både	   designaspekten	   och	   vad	   det	   innebär	   att	   göra	   något	   rent	   tekniskt,	   alltså	  
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produktionsanpassa	  något	  är	  en	  helt	  annan	  sak	  än	  att	  sitta	  och	  skissa	  på	  något[…].	  Från	  dem	  

skulle	  jag	  kunna	  lära	  mig	  att	  bli	  bättre	  på	  sånt	  som	  jag	  kanske	  skulle	  behöva	  input	  på” (intervju 

G). Detta citat är också exempel på hur organisationen upplevs som mer horisontell då eventuella 

gränser mellan enheter suddas ut, vilket kan resultera i nya samarbeten och kreativa lösningar på 

problem (Kraut et al., 1990). En strukturell barriär är dock medarbetarnas ovana vid 

tvåvägskommunikation som en intervjuperson uttrycker; ”[…]	   finns	   ju	  en	   förvirring	  också	   i	  och	  

med	  att	   folk	  nu	  är	  väldigt	   vana	  vid	  att	  det	  är	   envägskommunikation	  på	  E-‐gate”	   (intervju F).	  

Den omgivning medarbetarna befinner sig i och deras tidigare erfarenheter av kommunikation i 

organisationen inverkar därför på hur de tar till sig den nya tekniken (jfr Säljö, 2000).  

  Även om organisationen verkar villig att göra organisationsstrukturen mer platt genom att 

gå från envägs- till tvåvägskommunikation på intranätet, så kan det upplevas som en barriär om 

det känns ovant för medarbetarna. Transparens och horisontell kommunikation inom och mellan 

praktikgemenskaper tar lång tid att implementera i en organisation då det handlar om förändringar 

som ska bli en del av det organisatoriska minnet. E-gate Community har således potentialen att 

blir en del av Electrolux organisationskultur som aktivt främjar kunskapsdelande och lärande (jfr 

Chakravarthy et al., 2003; Ardichvili et al., 2003).  

 

Reflektion kring Electrolux medarbetares motivatorer och barriärer 

Brown och Duguid (1991) menar att deltagande är tätt sammankopplat med hur lärandet alstras i 

praktikgemenskaper, varför det utgör en central del i denna studie. I det initiala skede som E-gate 

Community befinner sig uppfattar vi upplevt organisatoriskt stöd från medarbetare och kollegor, 

tillit till sin egen kompetens och medarbetarnas kompetens samt mediets säkerhet som viktiga 

faktorer för deltagande. Den främsta motivatorn för deltagande på E-gate Community är det 

upplevda stödet från ledning, närmaste chefen och kollegor. Upplever medarbetaren detta stöd är 

det troligt att personen formar sin åsikt efter den uppfattning som kollegor, chef och ledning har 

(jfr Rogers, 2003) då vår omgivning har en inverkan på våra tolkningar och åsikter av företeelser 

(jfr Säljö, 2000). Även om kollegors stöd upplevs som motiverande är det dock den bristande 

tilliten till det samma som är den allvarligaste barriären för att dialog och lärande ska kunna äga 

rum på E-gate Community. Om det finns en uppfattning om att kollegorna inte kan lära mig något 

så begränsas också möjlighet för öppen och ärlig dialog (jfr Isaacs, 1999). Om man dessutom 

känner en osäkerhet inför vad som kan skrivas på E-gate Community så hämmas den informella 

kommunikationen och dess betydelse för att fylla i kunskapsluckor.  
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	   	   Då medarbetare ska forma sin attityd gentemot E-gate Community och sedan 

implementera det i sitt vardagliga arbete spelar förväntade och faktiska för- och nackdelar en 

betydande roll. Om E-gate Community inte lever upp till förväntade fördelar riskerar det att mötas 

av förstärkt motstånd. Medarbetarnas upplevda motivatorer och barriärer är strategiskt viktiga 

insikter om E-gate Community ska öppna upp för samarbete och kunskapsutbyte som kan göra det 

vardagliga arbetet mer effektivt. På sikt kan detta öka transparens, horisontell kommunikation och 

samarbete inom och mellan praktikgemenskaper i Electrolux vilket är en god grund för en lärande 

miljö. Medarbetarna ges via E-gate Community möjligheten att dela sina åsikter som är relaterat 

till utmaningar i organisationen, vilket har ett organisatoriskt värde då det blir enklare med 

problemlösning (jfr Kraut et al., 2002). Om denna kapacitet ska uppfyllas krävs aktiva 

medarbetare på E-gate Community, varför deras barriärer och motivatorer till deltagande 

studerats. De insikter som detta gett är viktiga i arbetet med att kommunicera det sociala intranätet 

till medarbetarna, där ambitionen är att bidra till att innovationen sprids på Electrolux.	  

5.4 Kommunikation av E-gate Community  
Rogers (2003) menar att när en innovation ska spridas till medarbetare i organisationen går varje 

individ igenom ett antal steg innan dess att innovationen anammas i det vardagliga arbetet. 

Innovatörerna anammar snabbt nyheten och är viktiga i ett tidigt stadium för att E-gate 

Community ska spridas i organisationen. Det är vår uppfattning att majoriteten av E-gate 

Communitys användare i dagsläget är att betrakta som innovatörer, och i vissa fall tidiga 

användare. Innovationer sprids via kommunikation i sociala system såsom Electrolux (jfr Rogers, 

2003). Således är de interpersonella och informella kontakterna, snarare än genom exempelvis 

mailutskick från intranätsgrupper eller nyhetsartiklar på intranätet, viktigast för att kommunicera 

E-gate Community till en större andel medarbetare. Med hjälp av Rogers (2003) modell har vi 

funnit fyra målgrupper som vi tolkar vara de mest aktuella för E-gate Community i dagsläget; 

datorexperter, nybörjare, skeptiker och chefer.  

5.4.1 Datorexperter 
De personer på Electrolux som i dagsläget har anammat E-gate Community som en del i sitt 

vardagliga arbete är att betrakta som dess innovatörer. I avsnitt 5.1 kunde vi konstatera att det var 

mycket aktivitet på de forum som behandlar frågor rörande IKT. På Electrolux används datorn 

och kommunikationstekniska lösningar mycket av samtliga intervjupersoner. Då det är av vikt för 

det vardagliga arbetet att datoranvändningen löper på utan tekniska problem för medarbetarna på 
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Electrolux är de personer med expertis inom denna teknik viktiga. Då datorexperterna kommer i 

kontakt med många medarbetare i olika delar av organisationen dagligen har de stor potential att 

sprida E-gate Community genom att kommunicera de upplevda fördelarna med innovationen till 

sina kollegor.  

 Det är oerhört viktigt att datorexperterna har en tydlig kännedom om syftet med E-gate 

Community, och att de upplever det som användarvänligt. Om innovationen inte mottas eller 

anammas av denna grupp, så finns risken att E-gate Community inte får en möjlighet att växa på 

Electrolux. En viktig kommunikativ aspekt är därför att föra en dialog med datorexperterna kring 

E-gate Communitys utveckling så att systemet också kan utvecklas efter deras behov. I dagsläget 

framkom det att en av intervjupersonerna, som tillhör kategorin datorexperter, ansåg att E-gate 

Community ”hjälper	   i	   arbetet	   för	   att	  man	   får	   fler	   referenser	   kring	   vad	   som	   funkar	   och	   inte	  

funkar”	   (intervju D).	  Då datorexperterna har en stor kunskap om övriga medarbetares behov 

gällande IKT är deras expertis viktig för E-gate Communitys fortsatta förbättring och potential att 

anammas i medarbetarnas vardagliga arbete. Datorexperterna kan således fånga upp den 

informella kommunikationen som visar på vilka behov medarbetare i organisationen har, vilket är 

viktigt för chefer och ledare att tillvarata. 

5.4.2 Nybörjare  
De tidiga användare som börjat lära känna det nya systemet, men ännu inte har anammat det som 

en naturlig del i sitt vardagliga arbete, är en andra viktig målgrupp. Till dessa hör de 

intervjupersoner som deltagit i några diskussioner och exempelvis uppger att; ”Det	   har	   varit	  

andra	  personer	  som	  har	  bjudit	  in	  mig	  som	  har	  velat	  haft	  feedback	  på	  olika	  saker	  och	  då	  har	  jag	  

gått	   in”	   (intervju E).	   Dessa personer har i flera fall intagit en optimistisk syn på E-gate 

Community och är viktiga för att öka användandet (jfr Rogers, 2003), genom att exempelvis 

uttrycka och visa sitt stöd för innovationen (jfr Palm, 2006).  

Kommunikationen är viktig för att ändra medarbetarnas eventuella negativa inställning 

till E-gate Community, vilken kan bottna i en känsla av att det inte finns en förståelse för hur det 

kan användas i det vardagliga arbetet. Enligt Rogers (2003) sprids innovationer lättast mellan 

medarbetare som ”liknar” varandra. Nybörjarna är följaktligen viktiga för att kommunicera E-gate 

Communitys fördelar till sina närmaste kollegor. En av intervjupersonerna som tillhörde kategorin 

nybörjare uppgav ”Jag	  skulle	  vara	  öppen	  för	  en	  utbildning	  […]	  och	  så	  kan	  jag	  presentera	  det	  för	  

min	  grupp.	  Det	  kanske	  skulle	  vara	  av	  nytta”	  (intervju I). Nybörjarna är också viktiga för att skapa 

nya eller bjuda in sina kollegor till redan existerande communities. För att nybörjarnas optimism 
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gentemot E-gate Community inte ska vända är det viktigt att deras engagemang och delaktighet 

får uppskattning då en barriär att delta tycks vara att ens aktivitet inte uppmärksammas. Då det är 

omöjligt att garantera att alla inlägg på E-gate Community kommer att besvaras måste 

uppskattningen även komma från annat håll. I kommunikationen av E-gate Community är det 

således viktigt att belysa att aktivitet på det sociala intranätet uppmuntras i organisationen (jfr 

Ardichvili et. at., 2003). Det är också viktigt att uppmärksamma medarbetarna på den policy som 

finns för E-gate Community, och bjuda in till dialog om dess betydelse, gärna på ett community. 

Detta tror vi kan bidra till att sänka eventuell osäkerhet, som en intervjuperson uttrycker ”Jag	  tror	  

att	  man	  vet	  kanske	  inte	  riktigt	  var	  gränsen	  går	  för	   liksom	  hur	  avslappnad	  man	  får	  vara,	  hur	  

privat	  man	  får	  vara”	  (intervju C).  

5.4.3 Skeptiker  
Den sena majoriteten är skeptisk gentemot systemet. De kan känna till E-gate Community men 

inväntar medvetet en större användarskara innan de aktiverar sig. Det kan också vara så att de inte 

känner till E-gate Community i dagsläget vilket tyder på att de inte har ett större intresse av att 

följa tekniska innovationer. Uppskattningsvis befinner sig många av Electrolux medarbetare i 

denna målgrupp som en naturlig följd av att det sociala intranätet inte marknadsfört eller 

introducerats aktivt i hela organisationen. Av de medlemmar som ännu inte fått kännedom om E-

gate Community har intranätsgruppen en möjlighet att påverka attityden gentemot det sociala 

intranätet. Alternativt har medlemmen redan format en negativ attityd gentemot E-gate 

Community vilket kräver mer långvariga kommunikativa aktiviteter för att övertyga om mediets 

användbarhet (jfr Rogers, 2003).  

Det centrala i kommunikationen till skeptikerna är att kommunicera E-gate Community 

övergripande syfte och att kopplingen till medarbetarnas vardagliga arbete tydliggörs. En av 

anledningarna till att medarbetare inte motiverades till att delta i E-gate Community var just för att 

man inte såg nyttan till varför det skulle användas och det upplevdes endast som något som tog 

tid;	  ”Vad	  gäller	  diskussionsforum	  så	  tar	  det	  alldeles	  för	  mycket	  av	  min	  produktiva	  tid”	  (intervju 

K).	  Ett första steg i kommunikationen med de omedvetna är därför att förmedla de funktioner som 

upplevts och uppfattats som motiverande med att delta på E-gate Community. Positiva fördelar 

som lyftes av intervjupersonerna var dess tidsbesparande möjligheter, att det vidgar kontaktnätet 

och möjliggör interaktion med medarbetare världen över och att det underlättar arbetet i och 

mellan praktikgemenskaper. Om den skeptiska medarbetaren omges av kollegor som har positiva 

upplevelser och erfarenheter av E-gate Community ökar rimligheten att de ändrar attityd. Ju 



 50 

närmare du står din kollega, desto större inverkan i diffusionsprocessen har denna. Personer som 

tillhör samma praktikgemenskap antas således ha en större benägenhet att sprida innovationer till 

varandra (jfr Rogers, 2003). Ett exempel på spridning av E-gate Community inom en 

praktikgemenskap har redan ägt rum på Electrolux, då en ny policy utformats. Utifrån Rogers 

(2003) teori om innovationsspridning borde positiva attityder från innovatörerna och nybörjarna 

ge ringar på vattnet för att även skeptikerna ska övertygas att delta. Detta förutsätter dock att de 

två översta målgrupperna har en positiv attityd gentemot det sociala intranätet.    

5.4.4 Chefer 
I intervjuerna framgick det att den närmsta chefen spelar en viktig roll för deltagande på E-gate 

Community. Vid frågan vidare intervjupersonen hade kunnat delta svarar denne; ”Absolut,	  om	  det	  

hade	   varit	   relevant	   och	   framförallt	   om	   min	   chef	   hade	   postat	   någonting	   och	   bett	   om	   våra	  

åsikter”	  (intervju C). Vid frågan om intervjupersonerna upplevde att användandet uppmuntrades 

idag var svaren dock genomgående att det inte gjorde det i någon större utsträckning. Detta 

främjar inte deltagande på det sociala intranätet i dagsläget.  

För att lärande ska äga rum på E-gate Community måste också deltagandet prioriteras. 

Delande av kunskap bör uppmuntras och kanske till och med vara en rolig plikt (Chakravarthy et 

al., 2003; Ardichvili et al., 2003). Medarbetare föredrar ofta information från den närmaste chefen 

(Falkheimer & Heide, 2007) varför denne är viktig för att sprida E-gate Community. Problemet är 

dock att E-gate Community främst stöttar praktikgemenskapers interaktion med varandra snarare 

än avdelningar. Det finns ingen chef i en praktikgemenskap på samma sätt som det finns på en 

avdelning och det finns heller ingen projektledare som i projekten (jfr Brown & Duguid, 1991). 

Det som närmsta chefen däremot kan göra är att ge utrymme för deltagande i form av att ge 

medarbetarna tid att lära sig hantera E-gate Community (jfr Davenport & Prusak, 1998). Att 

instruera hur själva deltagandet ska genomföras bör inte chefen kan blanda sig i, utan det är 

snarare något som gemensamt framförhandlas i grupperna på E-gate Community (jfr Plaskoff, 

2003). 

 

Reflektion över kommunikation av E-gate Community 

Arbetet med att kommunicera E-gate Community till medarbetarna är viktigt för att bidra till ett 

ökat deltagande på mediet. Vi har argumenterat för vikten av deltagande för att möjliggöra att 

dialog som leder till lärande. Samtidigt menar vi att det är viktigt att lyssna till medarbetarna och 

skapa sig en förståelse för deras behov. Det är viktigt att anpassa den organisatoriska kontexten 
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efter medarbetarnas behov (Elkjaer, 2003) och dessa behov kan bara förstås utifrån att 

medarbetarna ges en möjlighet att utrycka sin åsikt om E-gate Community. Målgrupperna 

datorexperter, nybörjare, skeptiker och chefer är därför inte bara viktiga i arbetet med att 

kommunicera ut E-gate Community.  Det är också viktigt att föra en dialog med dem för att förstå 

det behov som E-gate Community kan fylla, eller inte fylla. Detta medför en medvetenhet om att 

ett socialt intranät kanske inte är ämnat för varje medarbetares deltagande, dialog och lärande, och 

kanske har det även andra funktioner som vi inte belyst i denna studie.  
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6. Avslutande reflektioner 
 

I det avslutande kapitlet ställer vi oss återigen frågan om det sociala intranätet är ett forum för 

deltagande, dialog och lärande? De lärdomar som dragits utifrån fallorganisationen Electrolux 

och E-gate Community kommer att diskuteras och reflekteras utifrån ett generellt perspektiv. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Det sociala intranätet – ett forum för deltagande, dialog 
och lärande? 
Utifrån förda resonemang kan vi konstatera att det sociala intranätet med dess interaktiva 

funktioner har potentialen att vara ett forum för medarbetares deltagande, dialog och lärande. 

Läsaren bör uppmärksamma att ordvalet potential används, då det inte är ett självklart forum för 

nämnda aktiviteter. Ett misstag som organisationer riskerar att göra då de ska införa ett socialt 

intranät är att medarbetarnas behov av och åsikter om innovationen inte har identifierats. Även om 

aktiva användare är viktigt för att dialog och lärande ska äga rum på det sociala intranätet så bör 

dess värde inte likställa kvantitet med kvalitet. Det är inte säkert att alla medarbetare är förtjänta 

av att använda ett socialt intranät. För vissa medarbetare kan det sociala intranätet bli viktigt för 

det vardagliga arbetet, medan det enbart är lämpligt vid enstaka tillfällen för andra. Det räcker 

således inte att implementera och informera om den nya kommunikationsplattformen. Vi menar att 

man måste samtala med medarbetarna för att identifiera deras behov av det sociala intranätet, för 

att sedan kommunicera innovationens fördelar till olika målgrupper i organisationen. På så vis 

skapas också en förståelse för medarbetarnas nytta av det sociala intranätet, och hur det kan skapa 

värde för organisationen. 

 I implementeringen av ett socialt intranät är det viktigt att belysa hur det kan 

användas i medarbetarnas yrkesutövande. I vår fallstudie har intranätet delvis presenterats som 

”Ett Facebook but for work” vilket kan upplevas som oanvändbart i det vardagliga arbetet. 

Konsekvenserna av detta kan vara att en skepsis gentemot plattformen i sin helhet, och att 

medarbetarna väljer att inte anamma det. Att identifiera medarbetarnas upplevda motivatorer och 

barriärer för deltagande på det sociala intranätet blir därför strategiskt viktigt för att öppna upp för 

samarbete och kunskapsutbyte. På sikt kan detta öka transparens, horisontell kommunikation och 
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samarbete inom och mellan praktikgemenskaper, vilket kan göra det vardagliga arbetet mer 

effektivt.  

 Vi fann att en viktig motivator till deltagande, dialog och lärande på det sociala intranätet 

berör tillit till såväl kollegors som sin egen förmåga att bidra med kunskap. Den informella 

kommunikation som mediet möjliggör kan uppfattas som osäker då medarbetare vill ha reda på 

mer hårda fakta, samtidigt som man är rädd att göra bort sig själv genom att ställa ”dumma” 

frågor. Ett kommunikationsklimat som uppmuntrar delande av kunskap, men också sökande av 

kunskap på det sociala intranätet blir därför centralt. Det är således viktigt att medarbetarna 

upplever ett värde av att aktivera sig på det sociala intranätet, vilket till stor del förutsätter sina 

kollegors aktivitet. I det sociala intranätets tidiga skede är det därför viktigt att identifiera de 

medarbetare som har störst potential att tidigt anamma innovationen och att föra en dialog med 

dem för att förstå det behov som det sociala intranätet kan fylla. Något de sedan kan 

vidareförmedla till sina kollegor.  

Även den närmaste chefen är viktig för att öka deltagandet på det sociala intranätet. Det är 

således viktigt att cheferna förstår dess strategiska värde. De kan sedan uppmana användningen 

muntligen, men även genom att själva delta och ge medarbetarna möjlighet att avsätta tid för att 

lära sig att arbeta med innovationen.  

Det sociala intranätet har potentialen att vara ett forum för deltagande i olika 

organisatoriska processer. Genom att medarbetarna deltar i sociala interaktioner, och öppnar upp 

sig själva för ärlig dialog, så har studien visat att det sociala intranätet kan bidra till att finna 

lösningar på praktiska problem och slutföra gemensamma uppgifter. Detta uppfattas som ett direkt 

lärande där medarbetarna ställs inför nya situationer som de lär sig hantera i interaktion med 

varandra. Vi har också funnit exempel där gemensamma förståelser för problem som har 

identifierats i praktikgemenskapen utvecklats. Vi menar att gemensam förståelse är en viktig 

faktor för lärande då det bidrar till en strategisk utveckling inom organisationer. Medarbetarna 

anses då vara mest kunniga gällande organisationers varierande utmaningar och hur de kan 

bemötas på bästa sätt. Genom att uppmuntra till deltagande på det sociala intranätet så kan den 

informella kommunikationen synliggöras där fler idéer, tankar och kunskaper kan integreras och 

fylla kunskapsluckor som den formella kommunikationen inte kommer åt. På så sätt blir 

deltagandet i praktikgemenskaper nästintill likställt med lärandet. Det är dock viktigt att inte 

glömma värdet av medarbetare som enbart läser interaktionerna och inte aktivt bidrar med egna 

åsikter, och på så vis befinner sig i periferin. De får möjlighet att inhämta kunskaper om de ämnen 

som diskuteras och hittar kollegor som har kunskap inom relevanta områden, vilket också är 

viktigt för organisationslärande. Det sociala intranätet är också unikt då skriftliga interaktioner kan 
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utvecklas av nutida och framtida medarbetare. Dialogen växer då fram inom och mellan virtuella 

gemenskaper över tid, vilket ökar återanvändningen av kunskap och kan skapa en gemensam 

förståelse som växer fram över tid. 

Det sociala intranätet kan fungera som ett forum för medarbetares deltagande genom att 

möjliggöra dialog mellan medarbetare i virtuella praktikgemenskaper. Detta frigör olika 

lärandeprocesser där kunskap delas, fångas upp, återanvänds och skapar gemensam förståelse. 

Eller som en intervjuperson uttryckte sin åsikt angående det sociala intranätet; 

 
Jag	   tror	   att	   communities	   finns	   överallt	   och	   att	   företaget	   erbjuder	   det	   stödet	   för	   arbetsrelaterade	  

frågor,	  diskussioner,	  samtal,	  utbyte,	  det	  tror	  jag	  är	  värdefullt	  och	  jag	  tror	  att	  det	  utbytet	  sker	  någon	  

annanstans	  och	  då	  har	  man	  inte	  tillgång	  till	  att	  lyssna	  in	  på	  vad	  det	  är	  för	  samtal	  som	  pågår	  eller	  

delta	  eller	  vara	  aktiv.	  (intervju A).	  

6.2 Förslag till vidare forskning   
I den fortsatta diskussionen om det sociala intranätets potential i organisationer skulle det vara 

intressant att göra en djupare teoretisk och empirisk undersökning av hur tyst kunskap tillvaratas 

och utbytes. Organisationskulturens inverkan på användningen av det sociala intranätet och hur 

det i sin tur påverkar organisationskulturen hade också varit av intresse för vidare forskning inom 

ämnet. I multinationella organisationer blir detta än mer spännande att undersöka då det sociala 

intranätet har potentialen att även frigöra interkulturell kommunikation mellan medarbetare.  
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Bilaga 1 – Skärmdump: kort konversation i community på E-gate Community  
 
 
 



 60 

Bilaga 2 – Skärmdump: lång konversation i community på E-gate Community  
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Bilaga 3 – Skärmdump: mikrobloggen profiles på E-gate Community 
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Bilaga 4 – Sammanställning av konversationer på E-gate Community 
 
Antal grupper indelat efter antal topics och antal svar på respektive topic. 
 
 
Aktivitetsgrad 
(Antal  
ämne/grupp) 

0 1 2 3 4 6 7 21 72 

Antal grupper  18 22 9 3 5 2 2 1 1 

Antal ämnen 
utan svar  

- 12 13 6 8 2 2 1 5 

Antal ämnen 
med 1-5 svar 

- 10 2 2 10 9 7 13 51 

Antal ämnen 
med 6-10 svar 

- 0 3 3 2 0 3 6 13 

Antal ämnen 
med 11-20 
svar 

- 0 0 0 0 1 1 1 3 

Antal ämnen 
med över 20 
svar 

- 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Totalt antal grupper: 63 
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Bilaga 5 – Intervjupersoner  
 
 

Intervju- 
person 

Position Aktivitetsnivå 

A IT-ansvarig Aktiv 

B Avdelningschef Aktiv 

C Avdelningsassistent Aktiv 

D IT-konsult Aktiv 

E Gruppchef Aktiv 

F Internkonsult Aktiv 

G Ingenjör Aktiv  

H Projektansvarig Ej aktiv 

I Chefsassistent Ej aktiv 

J Projektledare Ej aktiv 

K Teknisk rådgivare Ej aktiv 

L Grafisk designer Ej aktiv 

M Personalchef Ej aktiv  

N Assistent Ej aktiv  

O  Marknadskoordinator Ej aktiv 
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Bilaga 6 – Svensk intervjumall  
 

1. Presentera dig själv och din yrkesroll på Electrolux. Hur länge i Electrolux? 
2. Hur använder du dig av datorn i ditt jobb? 
3. Använder du dig av E-gate? 
4. Använder du dig av E-gate Community? 
5. Hur fick du kännedom om e-gate community? 
6. Hur blev du introducerad för e-gate community?  
7. Känner du till de funktioner här finns? (RSS, blogg, wiki, forum, bookmarks, activities, 

profiles) 
8. Är du medlem i någon grupp (dvs ett community)?  
 

 
Frågor om man är användare av e-gate community 

 
9. Om ja, hur ser gruppens aktiviteter ut?  
10. Hur ser ditt eget deltagande ut; Har du själv startat någon diskussion? Har du svarat på 

någon annans fråga? Eller har du endast läst konversationerna? (eller involverat dig i 
någon annan aktivitet på mediet) 

11.  Har du blivit hjälpt i ditt arbete genom e-gate community? På vilket sätt?  
12. Har du fått någon ny kunskap av att vara aktiv på communitiet? Vad? 
13. Vilka typer av topics kan du tänka dig att diskutera på communitiet?  
14. Finns det något som du inte skulle kunna diskutera här? Vad? 
15. Vilka positiva fördelar möjliggör e-gate community? Vilka? 
16. Ser du några nackdelar? Vilka? 
 

 
Frågor om man inte är användare av e-gate community  
 

17. Om nej, finns det någon anledning till att du inte gör det? Vilka är anledningarna?  
18. Vad skulle få dig att använda e-gate community?  
19. Tror du att det skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete? Hur? 
20. Vilka typer av topics kan du tänka dig att diskutera på communitiet?  
21. Finns det något som du inte skulle kunna diskutera här? Vad?  
22. Skulle du känna dig bekväm med att starta en diskussion? Göra inlägg i en diskussion? 

Endast läsa konversationerna?  
23. Ser du några positiva fördelar som e-gate community möjliggör? Vilka?  
24. Ser du några nackdelar? Vilka? 

 
Visa skärmdump 1 
 

25. Hade du kunnat delta i denna typ av diskussion? 
26. Vore det användbart i ditt arbete? 
27. Hur hade du deltagit? Aktivt eller främst genom att läsa? 
28. Fyller det någon social funktion? Vilken?  

 
Visa skärmdump 2 och 3 
  

29. Om du jämför dessa två, hur tycker du att de skiljer sig åt utöver det att de är olika långa? 
30. Vilken tilltalar dig mest? 
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31. Hade du kunnat delta i denna typ av konversation?  
32. Skulle det vara användbart för dig i ditt arbete?  
33. Skulle det vara användbart för dina kollegor i deras arbete? 
34. Hur hade du deltagit? Aktivt eller främst genom att läsa? 
35. Ger en sådan här typ av konversation att man lär sig något mer om ämnet? Hur?   
36. Skulle du föredra att vara med i en sådan här konversation framför att t.ex. ringa eller 

diskutera på ett möte? Hur skiljer det sig?  
37. Upplever du att dessa typer av konversationer uppmuntras av din chef/ledningen? På vilket 

sätt uppmuntras det/uppmuntras inte? 
38. Känner du till den policy som gäller för e-gate community?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 7 – Engelsk intervjumall  
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1. Introduce yourself and your position at Electrolux. For have long have you worked at 
Electrolux? 

2. How are you using the computer in your work?  
3. Are you using E-gate?  
4. Are you using E-gate Community?  
5. How did you gain knowledge about E-gate Community?  
6. How did you get introduced to E-gate Community?  
7. Are you accustomed to the different applications in E-gate Community? (RSS, blogs, 

wikis, forums, bookmarks, activities, profiles) 
8. Are you a member of any group/community?  
 

 
Questions for users of E-gate Community 

 
9. If yes, could you describe the activity of the group?  
10. How do you participate; have you started any discussion? Have you replied to anyone 

else’s question? Have you just read the conversations?  
11.  Has e-gate community helped you in any way in performing your work?  
12. Have you gained any new knowledge by being active in the community?  
13. What different kind of topics could you see yourself discussing in the community?  
14. Is there something you wouldn’t be comfortable discussing here?  
15. Which different types of advantages does E-gate Community enable?   
16. Do you see any disadvantages?  
 

 
Questions for non-users of E-gate Community  
 

17. If yes, is there any reason why you are not using E-gate Community? What are the 
reasons?  

18. What would make you use E-gate Community?  
19. Do you think it could help you in your work?  
20. What different kind of topics could you see yourself discussing in the community?  
21. Is there something you wouldn’t be comfortable discussing here?  
22. Would you feel comfortable to start a discussion? To contribute to a discussion with 

comments? Only read the conversations?  
23. Which different types of advantages does e-gate community enable?   
24. Do you see any disadvantages?  

 
 
Print screen 1 
 

25. Could you participate in this type of discussion?  
26.  Would it be useful for you in your work?  
27. How would you participate?  Mainly by being active or by reading?  
28. Does it fulfil any social function?  

 
 
Printscreen 2 and 3 
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29. If you could compare these two, how are they different from each other?  
30. Which one is most appealing to you? 
31. Could you think of participating in this kind of conversation?  
32. Would it be useful for you in performing your work?  
33. Would it be useful for your colleagues in performing their work?  
34. How would you participate? Mainly by being active or by reading?  
35. Does this type of conversation generate any new knowledge of the subject discussed? 

How?  
36. Would you prefer this type of conversation compared to calling, e-mailing or meetings?  
37. Do you experience that executives and management encourage these types of 

conversations?   
38. Are you aware of the E-gate Community policy?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


