
 

 

Sociala medier som företagsanpassat 
kommunikationsmedel 

 
 

 

 

 

  

 

Ekonomihögskolan i Lund 

Institutionen för Informatik 

Kandidatuppsats 15 högskolepoäng 

SYSK01 i informatik 

Framlagd: 

2011-06-07 

Författare: 

Anton Gustle 

Christofer Sjöberg 

Handledare: 

Umberto Fiaccadori 

Examinatorer: 

Lars Fernebro 

Hans Lundin 



 
 

 

Titel: Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel 

Författare: Anton Gustle, Christofer Sjöberg 

Utgivare: Institutionen för informatik 

Handledare: Umberto Fiaccadori 

Examinatorer: Lars Fernebro, Hans Lundin 

Publiceringsår: 2011 

Uppsatstyp: Kandidatuppsats 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Sociala medier, intern kommunikation, intranät, vertikal kommunikation 

 

 

Abstrakt 

Sociala mediers popularitet har på senare tid växt allt mer, vilket har gjort att även företag har 

fått intresse för att använda sig av det. Sociala medier erbjuder kommunikation på flera plan 

genom funktioner som chatt, blogginlägg och inlägg som kan ses och kommenteras av många 

användare etc. I denna studie har vi undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning 

användning av sociala medier som intranätlösning har inneburit förbättrad kommunikation 

vertikalt i en organisation. 

För insamling av det empiriska materialet användes ett fallföretag där denna typ av intranät 

används. På fallföretaget delades enkätformulär ut och intervjuer genomfördes. Detta för att 

kunna fastställa användarnas åsikter om intranätlösningens påverkan på den interna 

kommunikationen. Undersökningen genomfördes på företaget Sigma, som har ca 1300 

anställda och bedriver verksamhet inom Informationslogistik och IT & Management. 

Resultatet vi nådde genom den empiriska undersökningen var relativt enhetligt och en av 

faktorerna som spelade stor roll var att intranätlösningen hade låg användningsfrekvens och 

sågs av användarna som ett komplement till redan etablerade kommunikationskanaler. Den 

slutsats vi nådde var att intranätlösningen inte har påverkat den interna kommunikationen 

nämnvärt. Vi vill dock påstå att en sådan intranätlösning har stor potential om den används i 

större utsträckning och att intranätet då också kan främja den vertikala kommunikationen 

inom en organisation. 
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1 Introduktion 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera studiens bakgrund samt problem som kan 

dyka upp. Därefter presenteras forskningsfrågan och syftet med studien. För att underlätta 

för läsaren nämns slutligen de avgränsningar vi valt att förhålla oss till. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Sociala medier har blivit mer och mer intressant för företag i dagens tuffa 

konkurrenssituation. DN Ekonomi (2010) slår fast att fyra av tio företag har skaffat sig nya 

kunder genom att använda sociala medier. Fler och fler satsar dessutom pengar på att 

marknadsföra sig genom denna relativt nya teknik, eftersom så många använder sig av den. 

Det har blivit enklare och billigare för företagen att nå ut till ett stort antal kunder samtidigt. I 

takt med att användningen av sociala medier ökat explosionsartat de senaste åren har 

företagen även fått upp ögonen för möjligheten att använda dessa medier internt. Företagen 

hoppas att den interna kommunikationen kan förbättras genom att använda ett socialt intranät. 

Termen sociala intranät kan användas för att beskriva ett intranät inom en organisation som 

använder sig och tar till vara på sociala mediers fördelar. Många organisationer har redan 

någon form av internt kommunikationssystem, men e-post är fortfarande det vanligaste sättet 

att kommunicera internt. Enligt analysföretaget Gartner kommer dock 20 procent av 

affärsanvändarna ha bytt ut e-post mot sociala nätverkstjänster som sin primära 

kommunikationsväg inom fyra år. Om två år kommer det enligt undersökningen dessutom att 

finnas sociala aktivitetsflöden i hälften av alla storföretag. (Computer Sweden, 2010a) 

Intern kommunikation har länge varit problematiskt för organisationer. Dålig kommunikation 

anses vara den främsta orsaken till misslyckad strategisk förändring. Sverige är faktiskt det 

land i Norden som klarar sig sämst när det gäller att kommunicera strategiska förändringar 

visar en studie från Burson-Marsteller. Det finns även bristande kommunikation vid 

exempelvis omorganisationer. (Svenska Dagbladet, 2011) 

På senare tid har sociala medier i form av Facebook, Twitter, bloggar etc. fått stor 

uppmärksamhet, vilket även kan ses som en trend i nyutvecklade intranät. Både företag som 

tillverkar, som exempelvis IBM (Computer Sweden, 2011), och företag som vill förändra sin 

interna kommunikation, som exempelvis Skånemejerier (IT-Wire, 2010), har börjat vända sin 

fokus mot denna typ av socialt intranät. Det som definierar det sociala i denna typ av intranät 

är de funktioner som ofta kan hittas i sociala medier. Dessa funktioner kan vara chattfunktion, 

bloggar, statusuppdateringar med möjlighet för kommentering etc.  

Denna form av intranät med inslag av funktioner från sociala medier har vi valt att kalla 

sociala intranät. Ett socialt intranät kan möjligen inspirera användarna att bli mer aktiva och 

kommunicera mer samtidigt som det tillåter en ny möjlighet att enkelt nå fler användare av 
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intranätet genom att exempelvis göra liveuppdateringar eller skriva blogginlägg. Dock kan det 

finnas hinder för den typen av utveckling då det kan uppkomma situationer där organisationen 

har intresse av att dokumentera kommunikationen, vilket kan vara svårt i ett socialt intranät 

där kommunikationen sker i form av chatt, kommentering av blogginlägg etc. 

 

 

1.2 Problemområde 

 

Den interna kommunikationen i en organisation kan spela en stor roll för organisationens 

framgång. Att anställda inom organisationen kan kommunicera med varandra är en 

självklarhet och tack vare dagens teknik är kommunikationsmedlen oftast enkla att använda 

och inte vidare tidskrävande. Utvecklingen inom just denna typ av teknik är i ständig rörelse 

och förbättras hela tiden i takt med att befintliga system uppdateras samt att även nya 

tillkommer. Detta gäller i hög grad systemen för intern kommunikation som finns tillgängliga 

för organisationer. 

Sociala medier av olika slag har på senare tid anammats allt mer av företagsvärlden. Sedan en 

tid tillbaka har företag använt sig av sociala medier för att marknadsföra sig eller sina 

produkter utåt men den senaste tiden har en del av den funktionalitet som finns i exempelvis 

Facebook börjar användas inom organisationers interna kommunikation. Exempel på denna 

funktionalitet är bloggar, livechatt, statusuppdateringar etc. 

Hur och om denna nya typ av sociala intranät påverkar organisationer och deras framgång är 

en intressant fråga. Företaget SBAB tar upp problematiken kring massutskick av e-post och 

att ett socialt intranät underlättar informationsspridningen till organisationens anställda 

(Computer Sweden, 2010b). 

Det kan även vara värt att nämna att användning av ett socialt intranät möjligtvis kan påverka 

en organisation på flera plan. Det är en möjlighet att den ökade spridningen av information 

och det faktum att kommunikation enklare kan ske fritt mellan de olika hierarkiska nivåerna i 

en organisation kan leda till att den vertikala kommunikationen i en organisation påverkas, det 

vill säga kommunikationen mellan ledning och anställda. Till skillnad från att skicka e-post 

fram och tillbaka genom organisationen kan en motsvarighet till Facebooks Live feed–

funktion fungera som en möjlighet att snabbt dela information till hela organisationen. För 

exempelvis nyhetsbrev eller veckobrev som är ämnade för alla kan en blogg användas istället 

för att skicka ut e-post till alla anställda. Genom möjligheten att kunna kommentera på olika 

statusuppdateringar och inlägg på företagets Live feed kan både ledningen kommentera på 

anställdas aktivitet inom intranätet och vice versa. Därmed skapas en möjlighet för 

organisationens medlemmar att komma närmare varandra.  
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1.3 Forskningsfråga 

 
Användande av ett socialt intranät kan tänkas frambringa ett antal positiva aspekter, vilka kan 

påverka den interna kommunikationen inom en organisation. Nedan följer några positiva 

aspekter som vi tror att denna typ av kommunikationsmedel kan frambringa, vilket diskuteras 

senare i uppsatsen (kap 3.7): 

 Tydligare kommunikation inom organisationen, gynnar exempelvis samarbete mellan 

olika avdelningar. 

 Ökad förståelse för organisationens syfte och arbetsprocess. 

 Plattare organisation i den mån att de hierarkiska klyftorna minskar och känslan av 

delaktighet ökar. 

Genom att använda oss av ett fallföretag som använder sig av denna typ av socialt intranät 

kommer vi att kunna utreda om och hur organisationens vertikala kommunikation har 

påverkats. För att besvara studiens frågeställning ämnar vi att utföra enkätundersökningar på 

fallföretaget och frågorna kommer att kretsa kring de positiva aspekter vi redovisat. Därefter 

väljs ett mindre antal av dessa undersökningspersoner ut för att delta i intervjuer vars mål är 

att utreda hur eventuella problem kan åtgärdas. Genom detta empiriska material samt ett 

teoretiskt ramverk som grund kommer vi utföra en grundlig studie med frågeställningen som 

utgångspunkt. De aspekter vi valt att utgå från går att relatera till Mintzbergs 

koordineringsmekanismer, som beskrivs i litteraturgranskningen (kap 2.4.2). 

Fokus i denna studie kommer att ligga på kommunikationen mellan ledning och anställda i en 

organisation, alltså den vertikala kommunikationen, och studien kommer att utgå från frågan: 

På vilket sätt och i vilken omfattning har användning av sociala medier som intranätlösning 

inneburit förbättrad kommunikation vertikalt i en organisation? 

Definition av förbättrad kommunikation, som nämns i forskningsfrågan, är de fördelar denna 

typ av kommunikation inom en organisation kan tänkas ge. Med vertikal kommunikation 

menar vi dels den enkelriktade kommunikation mellan ledning och anställd som kan ta form i 

blogginlägg etc. och dels den tvåvägskommunikation som kan uppstå när ledning och 

anställda kan kommentera och diskutera varandras synpunkter. 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att utreda och presentera resultat som visar på vilket sätt 

kommunikationen inom en organisation upplevts ha förbättrats på ett vertikalt plan, det vill 

säga mellan ledning och anställda, genom användning av ett socialt intranät. Förhoppningen 

med studien är att genom en fallstudie och efterföljande analys kunna identifiera det sociala 

intranätets påverkan på en organisations interna kommunikation. 
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1.5 Avgränsningar 

 
Studien kommer inte behandla tekniska aspekter eller frågor rörande säkerheten kring denna 

typ av intranät. 

Studien kommer inte heller att behandla åsikter och information från utvecklare av denna typ 

av sociala intranät då vi anser slutanvändarens åsikter och erfarenheter vara mer relevanta för 

att besvara forskningsfrågan. 
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Sändare 

 

Budskap, meddelande 

 

Mottagare 

2 Litteraturgranskning 

Följande kapitel består av presentation av de teorier vi valt att använda oss av. Dessa teorier 

innefattar beskrivningar av organisationsteorier och kommunikationsteorier, som sedan ska 

ligga till grund för analysen av det empiriska materialet. 

 

 

2.1 Kommunikation 
 

2.1.1 Kommunikationsmodeller 

 

Larsson (2001) hävdar att kommunikationsmodeller vanligtvis har två huvudsakliga 

modellvägar. Dels en traditionell väg, där processen ses som ett linjärt förlopp mellan 

avsändare och mottagare, och dels en väg där processen ses som ett nätverk av kontakter där 

gemensam kommunikation sker. Författaren förklarar att de två vägarna motsvarar 

envägskommunikation respektive tvåvägskommunikation. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 

(2009) beskriver en av de enklare kommunikationsmodellerna och denna består av tre 

element. Modellen återspeglas i figuren nedan (Figur 2.1). 

 

 

  

  

 

 

Modellen kan delas in i tre faser. Den första fasen kallas inkodning och i den fasen ska 

avsändaren formulera sitt budskap. Tanken är att avsändaren ska formulera sitt budskap på ett 

”språk” som mottagaren kan förstå. Efter detta ska meddelandet överföras till mottagaren, 

vilket kan ske via flera olika kanaler. Om två parter samtalar öga mot öga blir 

samtalssituationen kanalen. Kanalen kan även vara e-post, artiklar, telefon etc. Forskning har 

påvisat att kanalens egenskaper är viktiga för den effekt meddelandet har på dess mottagare. 

Ord och bild har för det mesta starkare effekt än det tryckta budskapet. (Bakka et al., 2009) 

Den andra fasen kallas för avkodning och handlar om mottagandet av ett meddelande. I denna 

fas är frågan om meddelandet når fram till mottagaren samt hur det blir mottaget och tolkat. 

Modellen visar envägskommunikation, som är en vanlig metod för masskommunikation inom 

större organisationer. Avsändaren kan dock inte vara säker på att budskapet når fram och 

uppfattas korrekt, särskilt inte om budskapet skickas genom flera olika led eftersom detta kan 

leda till förvrängningar av ursprungsmeddelandet. (Bakka et al., 2009) 

FIGUR 2.1 KOMMUNIKATIONSMODELL (BAKKA ET AL., 2009) 
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Bakka et al. (2009) skriver att feedback ofta används för att undvika förvrängningar och 

missförstånd. Feedback är framförallt viktigt inom organisationer då misstolkade meddelande 

kan leda till skador, förlust av material och inkomst osv. Författarna menar att en del av den 

feedback som ges inom en organisation inte når fram av anledningen att personen i fråga är 

rädd för att bli gjord till åtlöje. Detta till skillnad från om ett meddelande levereras i en mer 

avslappnad samtalssituation där kroppsspråk kan avslöja mottagarens feedback av 

meddelandet, exempelvis med en fnysning eller ett leende. 

Tourish och Robson (2003) menar att det finns flera studier som påvisar att uppåtgående 

feedback, uppåtgående kommunikation och tillgängliga chefer ger stora organisatoriska 

fördelar.  Författarna listar några av de mest tydliga fördelarna: 

 Främjande av delat ledarskap, och en förbättrad vilja hos chefer att agera på 

medarbetarnas förslag. 

 Större tendens att de anställda rapporterar positiva förändringar i deras chefers 

beteende. 

 Faktisk, snarare än upplevd, förbättring av administrativt beteende efter feedback. 

 Ett minskat gap mellan chefens självbild och sina underordnades. 

 Skapandet av ett bättre forum för att lättare få information, förankra förslag, lösa 

konflikter och undvika missnöje. 

Det finns dock vissa problem när feedback ska gå uppåt i hierarkin. Studier visar att feedback 

främst tenderar att gå nedåt, dvs. från ledning till anställd. Dessutom tenderar den begränsade 

feedback som går uppåt vara bristfällig i den meningen att positiv feedback oftare används än 

negativ. (Tourish & Robson, 2003) 

I en del organisationer har fasta regler införts som kräver att mottagaren av ett meddelande i 

vissa bestämda situationer ska upprepa meddelandet, vilket innebär att meddelandet skickas 

tillbaka till avsändaren för att bekräfta att det har mottagits. Dock garanterar inte ens detta att 

budskapet i det skickade meddelandet blir korrekt förstått eller vidaresänt med identiskt 

innehåll. (Bakka et al., 2009) 

 

Shannons och Weavers modell 

Shannon och Weaver var aktiva under samma period som andra världskriget och arbetade för 

Bell Telephone Laboratories i USA. Deras främsta intresse låg i att utarbeta olika sätt att 

använda sig av de olika kommunikationskanalerna på ett så effektivt sätt som möjligt. I deras 

fall var de viktigaste kommunikationskanalerna telefonkablar och radiovågor. (Fiske, 1982) 

Shannon och Weaver hävdade att deras modell (Figur 2.2) var giltig för all kommunikation. 

Modellen illustrerar en enkelriktad och linjär process, där målet är att den förmedlade 

signalen når sin destination. (Falkheimer, 2001) 
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Informations-

källa 

Sändare  Mottagare Destination 

Bruskälla 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sina kommunikationsstudier identifierar Shannon och Weaver tre olika problemnivåer: 

 Nivå A – Tekniska problem 

Hur exakt kan kommunikationssymboler överföras? 

 

 Nivå B – Semantiska problem 

Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen? 

 

 Nivå C – Effektivitetsproblem 

Har meddelandets effekt den påverkan på mottagaren som avsändaren önskat? 

 

Anledningen till att modellen skapades var för att förklara de tekniska problemen på nivå A. 

Detta för att de ansågs vara de enklaste att förstå. De semantiska problemen på nivå B anses 

vara väldigt svåra att lösa men relativt enkla att identifiera eftersom de sträcker sig från 

betydelsen av ett ord till exempelvis betydelsen av ett nyhetsinslag från ett annat land med 

annan kultur. Shannon och Weaver menar att betydelsen av meddelandet ligger minst lika 

mycket i kulturen som i meddelandet i sig självt. Den tredje nivån kan tolkas som att de anser 

att kommunikation kan fungera som manipulering eller propaganda. Som svar på denna kritik 

hävdar de att den emotionella och estetiska reaktionen på ett konstverk är en effekt av 

kommunikation. (Fiske, 1982) 

Källan i modellen ses som beslutsfattaren och är den som beslutar vilket meddelande som ska 

sändas, eller snarare den som väljer ut en uppsättning tänkbara meddelande som ska skickas. 

Meddelandet som valts ut omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds till 

mottagaren genom en kanal. För att exemplifiera; för en telefon är kanalen en ledning, 

signalen är elektrisk ström som finns i den, och själva telefonen fungerar som sändare och 

mottagare. (Fiske, 1982) 

Brus är allt det som tillkommer i signalen när meddelandet skickas mellan sändare och 

mottagare som källan inte avsedda skulle vara i meddelandet. Bruset kan framstå som 

ljudförvrängningar på en telefonledning eller statiskt brus på en radiosignal. Dessa är exempel 

på brus som förekommer inom en kanal och det var denna typ av brus som var Shannon och 

Weavers främsta intresse, nämligen det som förekom på nivå A. (Fiske, 1982) 

FIGUR 2.2 SHANNON OCH WEAVERS KOMMUNIKATIONSMODELL (FISKE, 1982) 
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Senare tillades en återföringsfaktor i modellen, kallad feedback, där mottagaren svarar 

avsändaren. I den utvecklade versionen av Shannon och Weavers modell uppträder brus i hela 

processen och inte bara i mediet, som tidigare var fallet. (Larsson, 2001) 

 

Lasswells modell 

Fiske (1982) beskriver Lasswells modell som handlar speciellt om masskommunikation. 

Lasswell förklarar att de olika stegen i hans modell studeras för att förstå 

masskommunikationens processer. De olika stegen är: 

Vem  

Säger vad 

Genom vilken kanal 

Till vem 

Med vilken effekt 

Modellen är en verbal version av Shannons och Weavers modell. Den är linjär, ser 

kommunikation som överföring av meddelanden och fokuserar på effekt istället för betydelse. 

Effekt antyder en förändring på mottagarens sida som är mätbar och som går att observera. 

Denna framkallas av vissa identifierbara element i processen och om elementen förändras så 

förändras effekten. Exempel på förändringar som kan framkalla begärda förändringar av 

effekten kan vara: förändring av kanalen, kodaren eller meddelandet. (Fiske, 1982) 

 

2.1.2 Kommunikationsformer 

 

Det finns ett antal olika typer av kommunikation. Falkheimer (2001) har delat upp de 

vanligaste typerna i fem kommunikationsformer: intrapersonell, interpersonell, 

gruppkommunikation, masskommunikation och extrapersonell.  

Intrapersonell kommunikation fokuserar på det individuella och är den kommunikation som 

sker inom oss själva, med oss själva, dvs. kommunikationen utförs endast av en ensam 

individ. Begreppet är dock svårt att definiera och ligger nära till hands med psykologiska 

begrepp som kognition och perception. När kommunikationen innefattar minst två individer 

uppstår interpersonell kommunikation. Centrala begrepp i den interpersonella 

kommunikationen kan vara ömsesidig förståelse, roller och påverkan. Denna kommunikation 

kan även ske i mindre grupper. (Falkheimer, 2001) 

Falkheimer (2001) hävdar att när grupper som kommunicerar har gemensamma intressen 

uppstår istället gruppkommunikation. I och med ny teknik och nya kommunikationskanaler 

har det blivit enkelt att bilda grupper och kommunicera. Författaren beskriver vidare att till 

skillnad från den intrapersonella och till viss del den interpersonella kommunikationen berör 
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gruppkommunikation främst sociologi istället för psykologi. Larsson (2001) delar upp 

gruppkommunikation i två nivåer, smågruppsnivån samt stor- och flergruppsnivån. Den nära 

kontakt som kan finnas i smågrupper, försvinner i takt med att gruppen ökar i storlek. Vid 

stormöten och liknande tillfällen ges sällan möjligheten till symmetrisk kommunikation. 

Falkheimer (2001) hävdar att en annan kommunikationsform som har ökat storartat tack vare 

ny teknik och nya medier är masskommunikation. Masskommunikation har dominerat medie- 

och kommunikationsvetenskapen sen dess uppkomst. Ett intranät faller inom ramen för 

masskommunikation, även om det finns inslag av andra kommunikationsformer. Falkheimer 

(2001) belyser masskommunikationens kännetecken på följande vis: 

 Budskapen i processen formuleras av professionella kommunikatörer. 

 Processen är indirekt, går via ett medium och är relativt snabb. 

 Budskapet riktar sig till och når en heterogen och stor publik, som använder sig av 

medier på olika sätt och vis. 

 Individerna i publiken konstruerar olika tolkningar av budskapet, som på någon nivå 

hänger samman med sändarens intentioner. 

 Som en effekt av processen blir mottagaren påverkad på olika sätt i relation till sina 

känslor, sitt förnuft eller sitt beteende. 

Den sista kommunikationsformen som Falkheimer (2001) beskriver är den extrapersonella 

kommunikationen. Denna kommunikation sker endast mellan maskiner, utan iblandning av 

människan. 

 

2.1.3 Kunskap genom konversation 

 

Erickson och Kellogg (2000) menar att konversation är en viktig del av kommunikation.  

Kunskap skapas, säkerställs och delas genom konversation. Handel via internet tillåter 

exempelvis köp utan att en konversation förekommer, och det är troligt att kunden har frågor 

att ställa, vill förhandla eller få något förklarat för sig. Trots stora framsteg i hur information 

kan mottagas, är att ställa en fråga till en kollega fortfarande en vanlig metod för att skaffa sig 

information. Erickson och Kellogg (2000) menar att anledningen till detta är att konversation 

har två kvaliteter som ligger till grund för hur överlägset och vanligt förekommande det är.  

En av dessa två kvaliteter är en interaktiv process som sker på ett intellektuellt plan. Under ett 

samtal refererar deltagarna till delade erfarenheter och möjligtvis ett delat förflutet. Under 

konversationens gång sker hela tiden försök till tolkningar av vad som sägs, deltagarna 

försöker kontrollera att de blir förstådda, men även bidra till konversationen. Om ett 

missförstånd skulle uppstå är det under en konversation möjligt att direkt omformulera sig 

eller ”felsöka” tidigare tillfällen i dialogen för att eventuellt upptäcka att deltagarna av 

konversationen inte alls hade delade erfarenheter eller ett gemensamt förflutet. (Erickson & 

Kellogg, 2000) 
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Den andra kvaliteten en konversation besitter är det faktum att det är en social process. Den 

kan beskrivas som att vara social på två olika sätt. Den första är när människor talar till en 

publik och då kan se publikens reaktioner, som exempelvis gäspande, för att sedan styra sina 

uttalanden utifrån det. Det andra är för att människor avslöjar mycket om sig själva när de 

konverserar. Det kan gälla att få fram sina personliga åsikter, skylla ifrån sig etc., dock utförs 

ofta detta diskret. (Erickson & Kellogg, 2000) 

Genom att ge återkoppling får vi reda på hur det vi säger mottages och hur mottagaren 

reagerar på det. En människas kroppsspråk säger mycket om hur denne reagerar under ett 

samtal och detta kroppsspråk skiljer sig i olika kulturer. Ett exempel är när en svensk 

instämmer tenderar denna att nicka medan en turk eller grek tenderar att skaka lätt på 

huvudet. För en svensk kan detta tolkas som motsatsen till vad som egentligen menades med 

den lätta skakningen på huvudet. (Nilsson & Waldemarson, 1995) 

En konversation som sker med hjälp av digitala medier består, vilket är en viktig egenskap. 

Vare sig en konversation är nedskriven eller inspelad finns det möjlighet för fler människor 

att ta del av den, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. (Erickson & Kellogg, 2000) 

 

2.1.4 Organisationskommunikation 

 

Chester I. Barnard, amerikansk organisationsteoretiker, hävdade att kommunikation är en 

central del för en lyckad organisation. Framför allt är kommunikationer viktiga för att 

översätta mål till handling. Barnard menade även att alla organisationer har ett mål, men att 

organisationen inte uppvisar någon samlad aktivitet ifall målet inte accepteras. (Abrahamsson 

& Andersen, 2005) 

Lawler (1997) menar att stora organisationer ofta har många nackdelar på grund av sin 

storlek. En liten organisation har en hel del fördelar, bland annat när det gäller 

kommunikation, som en stor organisation inte har. Målet är att lyckas kombinera fördelarna 

från en liten organisation med fördelarna från en stor.  

Organisationskommunikation har på senare år förändrats på flertalet plan. Det var tidigare 

vanligt att beskriva organisationers kommunikation genom statiska modeller. Ökad 

tillgänglighet av information och ökad konkurrens har gjort att synen på kommunikation och 

dess betydelse inte är som förr. (Falkheimer, 2001) 

 

2.1.5 Intern kommunikation 

 

Det finns ett par olika parallella synsätt för den interna kommunikationen i en organisation. 

Bark, Windahl, Heide och Olofsson (1997) delar upp dessa synsätt i dels den 

rationella/teknokratiska och dels den humanistiska. Den rationella/teknokratiska 

karakteriseras av att information förflyttas snabbt och effektivt, dvs. den är inriktad på att 

skapa så effektiva kanaler som möjligt. Den humanistiska lägger istället vikt på förståelse, 
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sammanhållning, dialog och förhandling. Båda synsätten kan dock ha sina nackdelar. Bark et 

al. (1997) menar att den rationella/teknokratiska ofta kan leda till informationism, vilket 

betyder att informationen i sig samt dess mängd är omtyckt. Bark et al. (1997) poängterar att 

information i sig själv inte är positiv, utan endast när den används på ett positivt sätt. Det 

humanistiska synsättet kan istället leda till ett önsketänkande. Bara för att det skapas fler 

dialogmöjligheter är det inte säkert att organisationen blir effektivare. 

Falkheimer (2001) betonar vikten av god kommunikation för en lyckad organisation. 

Kommunikation kan till och med vara den enskilt viktigaste biten för att lyckas i en stor och 

komplex organisation. Författaren menar att intern kommunikation är viktig för att skapa 

balans i organisationen samt för att hålla alla involverade. Den interna kommunikationen är 

ett medel för att öka motivationen, engagemanget och den gemensamma målinriktningen. 

För att tydligare lyfta fram några av de främsta argument som uppmuntrar satsning på intern 

kommunikation har Harrison (1995) upprättat förteckning över dessa: 

 När medarbetare involveras i målet blir de mer effektiva. 

 Bra intern kommunikation förbättrar styrningen av en organisation. 

 Problem kan identifieras och lösas genom kommunikation och öppenhet. 

 Motivationen ökar vilket även gynnar samarbetet. 

 Informerade medarbetare är förberedda när förändring måste ske. 

 Kontakterna med omvärlden gynnas tack vare bra intern kommunikation. 

Den interna kommunikationen är dessutom en förutsättning för att den externa 

kommunikationen ska fungera. Falkheimer (2001) menar att resonemanget bygger på det 

faktum att dessa två kommunikationstyper hänger tätt samman. För att veta vad som händer i 

en organisation samt hur dess medlemmar bör agera krävs därmed både god intern och extern 

kommunikation. 

Shulman (1996) har analyserat intranätets påverkan på användarna i en organisation och delat 

upp dem i tre olika synsätt: som ett slutet system, som ett öppet system och som en blandning 

av slutet och öppet system. Det slutna systemet kännetecknas av att organisationen förväntar 

sig att intranätet i sig själv löser organisationens problem. Teknologin ses som ett verktyg som 

ska förbättra en arbetsgrupps resultat. Det öppna systemet ses däremot som ett system där 

användarna är aktiva och självständiga, dvs. organisationen har stor tilltro på användarnas 

egen förmåga. Det tredje synsättet, där en blandning av det öppna och slutna systemet 

förekommer, beskriver Shulman (1996) som ett system där användarna har möjlighet att vara 

självständiga men samtidigt till viss del styrs av teknologin. 
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2.2 Intranät 

 

 
2.2.1 Målsättning och strategi med intranätet 

 

Dalhgren (2002) menar att intranät är mycket användbart och effektivt när många anställda 

ska informeras. Genom att använda ett intranät i en organisation blir det enklare att arbeta och 

kommunicera trots att organisationens medlemmar har olika fysiska arbetsplatser. Författaren 

påstår dock att det finns en betydande nackdel med ett intranät och det är att 

kommunikationen blir mindre rik än vid kommunikation öga-mot-öga. 

För att kunna utvärdera om satsningen på ett intranät är lyckad och till vilken grad det skett en 

förbättring krävs någon form av målsättning innan den implementeras. Svar på frågor som 

vad som kan förbättra, och i vilken utsträckning, kan sedan sättas i relation till resultatet. En 

tydlig målsättning gör det även lättare att förklara för de olika användarna varför det är viktigt 

att använda intranätet. (Bark et al., 1997) 

Bark et al. (1997) har diskuterat möjliga förslag på målsättningar som intranät kan leda till: 

 Kan stärka och utveckla den interna kommunikationen. 

 Användarna har alltid tillgång till uppdaterad och korrekt information.  

 Stödjer samarbetet mellan olika avdelningar. 

 Kunskapsnivån i organisationen ökar. 

 Organisationens effektivitet ökar. 

 Förståelse för organisationens process och handlande ökar.  

Dalhgren (2002) menar att även om ett intranät är ett bra verktyg för att öka spridningen av ny 

kunskap samt att hitta anställda med rätt kompetens, räcker det inte alltid för att uppnå ökad 

effektivitet i en organisation. Det krävs också mötesplatser för personliga träffar och möten. 

Bark et al. (1997) poängterar också att det, förutom målsättning, även krävs någon form av 

strategi och den bör formuleras i ett tidigt stadie av ett intranätprojekt. Författarna har 

diskuterat ett antal möjliga strategiska områden: 

 Behåller ledningens stöd. 

 Utbildning till användarna. 

 Samarbete mellan avdelningar. 

 Koppling till organisationens övriga strategi. 

 Kontinuerlig utvärdering av processen. 

 Tidsplanering. 

 Kunna visa nyttan med intranätet för att det ska användas. 

 Extern konsulthjälp. 

Bark et al. (1997) beskriver strategin som svaret på frågan: Vad krävs för att målsättningen 

ska kunna förverkligas? En bra strategi bör också vara möjlig att revidera ifall 
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förutsättningarna förändras. 

 

2.2.2 Möjliga problem med intranät 

 

Bark et al. (1997) har studerat ett intranäts påverkan på en organisation. Författarna har hittat 

och förklarat ett antal vanliga problem som kan uppkomma i en organisation som använder 

intranät: 

 Intranät kräver att de anställda tar eget ansvar för att hålla sig uppdaterade. Om de inte 

är tillräckligt motiverade är risken stor att de inte tar det egna ansvaret. 

 Det finns alltid en risk att de anställda begravs i för mycket information. Detta kan 

innebära att det blir svårare att se vilken information som är viktig. 

 Ett tredje problem som kan uppstå är själva tolkningen av informationen. Det kan 

exempelvis vara svårare för en anställd att förstå information som inte direkt rör den 

anställdas avdelning. 

 Det kan eventuellt uppstå en informationsklyfta om alla inte har lika tillgång till 

informationen. Vissa har kanske inte tid att hålla sig uppdaterade. 

 Ett vanligt problem är att det ofta finns anställda med ingen eller väldigt liten 

datorvana. Detta kan innebära att de inte kan eller vill använda intranätet så som det är 

tänkt att göras.  

 Det sista problemet författarna hittade är att alla kanske inte har samma förutsättning 

för att läsa och tolka informationen. Ett tydligt exempel kan vara invandrare som 

troligen inte har lika lätt för språket som andra. 

Khosrowpour (2000) menar att språket är grundläggande för kommunikation. Författaren 

hävdar att språkliga skillnader har identifierats som avgörande när det gäller 

informationssystem som används internationellt. 

Erickson och Kellogg (2000) menar att redan i designstadiet av ett system är det viktigt att ta 

hänsyn till mänskligt beteende, både individuellt och kollektivt, för att systemet ska fungera 

bra. Genom att låta användare interagera på ett sätt som påminner om hur interaktionen 

mellan människor sker från mun-till-mun, det vill säga genom att snabbt kunna utbyta tankar 

och åsikter eller kunna diskutera aktiviteter etc., kan digitala system så småningom stödja 

samma typ av mångfald och variation som en fysisk interaktion erbjuder. 
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2.3 Organisation 
 

 

2.3.1 Organisationsstruktur 

 

Formell och informell struktur 

Bakka et al. (2009) menar att i de flesta större organisationer finns det ett organisationssystem 

som visar de viktigaste ledningsfunktionerna samt hur de olika avdelningarna är indelade. 

Även de enskilda avdelningarna kan ha egna organisationsdiagram som visar huvuddragen i 

arbetsflödet samt hur arbetsdelningen fungerar. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver 

organisationsstruktur som en organisations arkitektur, vilken bestämmer hur organisationen 

faktiskt ser ut. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att begreppet formell struktur handlar om formellt 

beslutad arbetsfördelning, gruppering av uppgifter, auktoritetsfördelning, koordinering och 

kontroll av det arbete som utförs. Bakka et al. (2009) förklarar den formella strukturen som så 

att det finns en uppsättning regler som organisationen ska försöka följa. Dessa regler gäller 

speciellt arbetsdelning och styrning inom organisationen. Reglerna behöver nödvändigtvis 

inte vara nedskrivna. 

Dessa formella system uppfattas som instrument för bestämda syften och genom dessa system 

försöker organisationens ledning styra arbetsprocesserna. Begreppet formalisering har införts 

i organisationsteorin för att kunna mäta hur mycket vikt som läggs vid regler, direktiv och 

andra formella strukturer. (Bakka et al., 2009) 

Den informella strukturen beskrivs av Heide, Johansson och Simonsson (2005) som mindre 

tydlig i en organisation än vad den formella strukturen är. Därför är den också svårare att lära 

sig. Bakka et al. (2009) hävdar att begreppet informell struktur eller informell organisation 

utvecklades i samband med observationer av människor i arbetsgrupper. Idén bakom denna 

struktur bygger på följande: 

 Sociala behov så som exempelvis behov av kontakt och erkännande tillgodoses inte av 

det formella systemet. 

 

 Spontana grupper och sociala nätverk uppstår då anställda söker att täcka behov som 

organisationen inte tillgodoser. 

Bakka et al. (2009) menar att den informella organisationen består av olika grupperingar som 

talar med varandra. Detta kan leda till att ett antal informella normer utvecklas som påverkar 

de anställdas förhållande gentemot organisationen. Ett område som påverkas av detta är de 

anställdas arbetsprestation.  

När det kommer till det informella systemets betydelse för organisationen finns det olika 

uppfattningar. Ett urval beskrivs i tes-form: 
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 Tesen om social behovssträckning – den informella strukturen täcker sociala behov 

som den anställde kan ha. Det kan vara behov av social trygghet, behov av kontakt och 

samtal, behov av information och social stöd i många situationer.  

 

 Kompletteringstesen – det formella systemet kompletteras av den informella 

organisationen då regler och direktiv aldrig kan täcka de handlingar som ska utföras. 

På arbetsplatsen kommer det ofta att vara behov av snabba självständiga beslut och 

snabba kontaktmöjligheter och alla de oskrivna regler samt det sociala nätverket utgör 

en viktig del för att arbetet ska fungera. Den informella organisationen leder till 

reducerad osäkerhet inom organisationen. 

Bakka et al. (2009) menar att begreppet informell organisation påminner om att de formella 

strukturerna bör tolkas och kompletteras där arbetet ska utföras och även att människor har 

behov som återfinns i alla arbetssituationer. För att inte systemen ska bli obsoleta måste de 

anställda förstå och acceptera dem.  

Frustration och konflikt kan ofta uppstå som negativa biverkningar i den formella 

organisationen, förklarar Argyris (1957). Författaren menar att den formella strukturen i 

organisationer gör att de anställda känner sig beroende och passiva. 

 

Centralisering och decentralisering 

Bakka et al. (2009) menar att den hierarkiska organisationen möter mycket kritik och att 

decentralisering av organisationen ofta ses som en lösning. Inom decentralisering finns det två 

huvudbetydelser: den första gäller processen med att delegera beslutskompetens och uppgifter 

längre ned i organisationen, den andra beskriver den struktur, dvs. uppgifts- och 

maktfördelning, som existerar efter det att decentraliseringen är genomförd. 

Bakka et al. (2009) nämner en del olika argument för centralisering där bland annat det 

faktum att beslutsbefogenheten koncentreras till de duktigaste ledarna som varit länge i 

organisationen och väl känner till dess problem. Ett annat argument för centralisering är att en 

överblick lättare kan skapas vilket gör det enklare för den översta ledningen att se till så att 

arbetet följer den utlagda planen. Abrahamsson och Andersen (2005) påpekar att 

decentralisering många gånger uppfattas som lösningen på en organisations problem. Vanliga 

positiva effekter av decentralisering som brukar nämnas är ökad effektivitet och ökad 

demokrati.  

Argument för decentralisering kan vara att i en centraliserad organisation kan ledningen lätt 

bli överbelastad vilket leder till att många av fördelarna med centralisering försvinner och 

lösningen är då decentralisering. De anställdas arbetsmotivation påverkas också av en 

decentraliserad organisation. Forskning gjord inom området visar att människor ofta arbetar 

bättre när det ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. (Bakka et al., 2009) 
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Bakka et al. (2009) påpekar dock att centralisering och decentralisering ofta ses som motpoler 

till varandra, vilket kan vara missvisande då den decentraliserade organisationen kräver att 

vissa av organisationens funktioner är centraliserade för att den ska fungera optimalt. 

 

2.3.2 Organisatoriskt lärande 

 

Alvesson och Sveningsson (2007) hävdar att en organisation måste förändras och utveckla 

nya kunskaper för att nå framgång, dvs. en organisation måste lära för att nå framgång. Med 

detta synsätt blir organisationens enda bestående konkurrensfördel dess förmåga att ständigt 

lära.  

Det finns de som påstår att grupper och organisationer kan lära genom att exempelvis nya 

rutiner utvecklas och att erfarenheter dokumenteras. Rent konkret kan detta innebära att de 

mer erfarna och skickliga medarbetarna skriver ned tillvägagångssättet så att mindre erfarna 

medarbetare sedan kan utnyttja dessa manualer när de ska utföra arbetsuppgifter. Ett annat 

alternativ är att spara erfarenheter från olika arbets- och förändringsprocesser samt 

information om kunder i en databas. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

Begreppet lärande organisationer syftar till föreställningar om hur en organisation kan 

formas så att den främjar lärande och på sikt förbättrar exempelvis organisationens 

effektivitet. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

För att organisatoriskt lärande ska kunna ske måste även individuellt lärande ske. För att se 

sambandet mellan organisatoriskt lärande och individuellt lärande är ett förslag att se 

individuellt, organisatoriskt och grupplärande som tre relaterade kategorier. Individuellt 

lärande handlar om intuition, att känna igen mönster i personliga erfarenheter. När individen 

sedan diskuterar erfarenheterna med andra, sker en gemensam tolkning och därmed sprids 

lärandet som gemensamma föreställningar i gruppen. Ytterligare spridning sker när dessa nya 

föreställningar omsätts i form av nya koordinerade handlingar som involverar en större 

samling människor. När de nya handlingarna blir rutin i organisationen, dvs. blir 

institutionaliserade, har lärandet nått ut i hela organisationen. (Alvesson & Sveningsson, 

2007)  

Crossan, Lane och White (1999) hävdar att individuellt lärande nödvändigtvis inte innebär ett 

organisatoriskt lärande, men en organisation förändras genom erfarenheter och kollektiva 

handlingar och det är förändringar som bringar organisatoriskt lärande.  

Inom lärandet som social praxis är nyckeln till ett mer omfattande lärande tillgången till 

lärotillfällen. Dessa lärotillfällen är situationer i den dagliga verksamheten där deltagande, 

observation av vad andra gör samt samtal med dessa klargör motiven bakom genomförda 

handlingar. Fysiska avstånd och verksamhetens fysiska utformning påverkar tillgången av 

sådana lärotillfällen. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 
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2.3.3 Effektivitet 

 

Det kan vara viktigt att definiera vad som menas med begreppen produktivitet och 

effektivitet. Begreppen går ofta hand i hand och ibland menas samma sak. Produktivitet kan 

förklaras som förhållandet mellan produktionsresultatet och resursinsatsen. För att mäta 

produktiviteten kan det undersökas hur utförda aktiviteter har medfört resursförbrukningar. 

Både produktivitet och effektivitet är relativa begrepp och mäts i relation till något annat. 

Definitionen av effektivitet beskrivs som graden av målupplevelse, eller som nyttan av den 

utförda handlingen. Problemet blir dock hur själva nyttan med handlingen ska mätas. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Ett sätt att effektivisera en organisation kan vara att förändra organisationens struktur och 

hierarki. Många menar att decentralisering är den mest effektiva organisationsformen, men 

detta behöver inte alltid vara fallet. Ju mer decentraliserad en organisation är desto större krav 

ställs på att samordna den. Trots detta ser fler och fler organisationer på senare år den 

lönsamhet som faktiskt kan ske i och med den decentraliserade organisationsformen. Några av 

de främsta positiva effekterna med denna form kan vara ökad effektivitet och ökad demokrati 

inom organisationen. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att en plattare organisation många gånger kan få de 

anställda att känna sig mer delaktiga. Ohlsson och Rombach (1997) anser dock att det inte alls 

är säkert att kommunikationen mellan ledning och anställd förbättras när organisationens 

nivåer reduceras. De hävdar att det faktiskt finns en poäng med att behålla hierarkin. 

Författarna menar att strävan efter en plattare organisation ofta leder till maktkoncentration, 

byråkratisering samt stagnation och att det dessutom finns forskning som visar att 

decentralisering faktiskt innebär inslag av centralisering, med en stark central kontroll.  

 

 

2.4 Ledarskap och relationer 
 

2.4.1 Horisontell och vertikal arbetsdelning 

 

Den enklaste formen av hierarki finns i mindre företag där ägaren ofta arbetar på golvet med 

övriga anställda. Därmed finns det inte några mellanled mellan ägare och anställda. I större 

organisationer är det vanligt att ett hierarkiskt system har utvecklats. Hierarkins främsta 

uppgift är att visa vem som har rätt och befogenhet att fatta vissa typer av beslut. En vanlig 

liknelse är det militära systemet där begreppen stab och linje är hämtade ifrån. I militär 

terminologi kan linjen beskrivas som en ”orderlinje”. (Bakka et al., 2009) 

Horisontell arbetsdelning är ett begrepp som Bakka et al. (2009) hävdar syfta till både 

arbetsprocesser och till indelning i avdelningar och grupper där bestämda typer av 

arbetsuppgifter utförs. Ett tydligt exempel är industriprodukter som börjar sin resa genom 
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olika avdelningar som råvara och når slutligen mottagaren som en slutprodukt. Abrahamsson 

och Andersen (2005) beskriver den horisontella arbetsdelningen som hur arbetet fördelas 

bland människorna i organisationen, där arbetet först och främst är baserad på den kompetens 

som finns i relation till de arbetsuppgifter som skall utföras. 

Vertikal arbetsdelning avser själva nivåerna i en organisation, dvs. hur spetsig eller platt den 

hierarkiska pyramiden är. Ju spetsigare den hierarkiska pyramiden är desto fler nivåer innehar 

organisationen. När pyramiden är plattare finns det färre chefer, men som i sin tur har ett 

större kontrollspann. (Abrahamsson & Andersen, 2005)  

Jaques (1990) hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att en platt organisation skulle 

vara bättre än en spetsig och att organisationer måste ha många nivåer och tydlig hierarki. 

Likt Jaques lyfter även Simpson (1959) fram att det finns litteratur som föreslår att 

kommunikation sker, och ska ske, vertikalt hellre än horisontellt. Dock antas detta påstående 

mer vara ett antagande än ett bevisat faktum. 

 

2.4.2 Relation arbetare-ledare 

 

Angelöw (1991) menar att organisationer mer och mer går ifrån den gamla 

ledningsstrukturen, där förändringar i organisationen traditionellt varit toppstyrda. Den 

underordnade arbetaren har ofta varit ett objekt eller föremål för ledningen. Angelöw (1991) 

påpekar också att det har skett en förändring i organisationer och ledningen ser istället de 

anställda som självständiga, agerande och tänkande människor. En viktig del som uppkommit 

tack vare detta tänkande är införande av nya och effektiva intranät, vilket innebär att även de 

anställda får samma information som ledningen i organisationen. De har även nya möjligheter 

att utvecklas och utnyttja sina kunskaper på ett bredare plan. Detta i sin tur gör att även 

organisationsstruktur och organisationskultur förändras. 

Organisationens kommunikation mellan ledning och anställd är viktig för arbetets resultat. En 

studie som påvisar betydelsen av känsla och trygghet hos den anställda är Hawthorn-studien. 

Studien fastslog att de anställdas beteende och känslor hänger tätt ihop och att den 

gemensamma gruppens normer var mycket viktiga för vad den anställda producerade. 

Däremot påvisade studien att pengar påverkade resultatet i betydligt mindre grad än gruppens 

känsloupplevelser och trygghetsbehov. Studien har dock fått en del kritik och anses inte ge 

hela bilden av problemet, bland annat på grund av att endast en organisation studerades. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Henry Mintzberg gjorde liknande studier vad gäller struktur och arbetsfördelning inom 

organisationer. Mintzberg menade att hela organisationen måste samordnas även när 

arbetsuppgifter fördelas till enskilda individer. Han delade upp organisationsstrukturen i tre 

huvudkomponenter: koordineringsmekanismer, organisationsdelar och organisationsmodeller, 

där var och en är uppdelad i fem underrubriker: 

Koordineringsmekanismer: 
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1. Ömsesidig anpassning: Koordinering sker genom direkt kommunikation och arbetet 

ligger i händerna på de som utför det. 

 

2. Direkt tillsyn: Koordinering sker genom att en ensam person ger instruktioner till de 

andra och granskar deras arbete. 

 

3. Standardisering av arbetsprocessen: Koordinering bestäms genom regler och rutiner 

och arbetets innehåll är specificerat. 

 

4. Standardisering av resultatet: Den färdiga varan eller tjänsten specificeras. Kan vara 

avgörande för hur den ska arbetas fram. 

 

5. Standardisering av färdigheter (kompetens): Specifikation av vilka kunskaper, 

färdigheter och kompetens som behövs för att utföra arbetet. 

 

Organisationsdelar 

1. Den operativa kärnan: Omfattar de anställda som är engagerande i den primära 

verksamheten. Alltså de som arbetar med produktionen av varor och tjänster. 

 

2. Strategisk ledning: De människor som har huvudansvaret för organisationen och 

innehar de översta ledningspositionerna. 

 

3. Linjeledning: Ledningen som är direkt ansvarig för den primära verksamhetens 

resultat. Utgör en länk mellan översta ledningen och anställd. 

 

4. Teknostruktur: De personer i organisationen som utformar och styr arbetsprocesser 

och produkter. 

 

5. Stöd- och serviceenheter: Personer med stabsfunktioner och ger stöd och service till 

andra enheter i organisationen. 

 

Organisationsmodeller 

1. Enkel struktur: I denna modell dominerar den strategiska ledningen och koordinering 

sker genom direkt tillsyn. 

 

2. Maskinbyråkrati: När teknostrukturen dominerar och koordinering sker genom 

standardisering. 

 

3. Professionell byråkrati: Uppstår när den operativa kärnan dominerar och koordinering 

sker genom standardisering av de anställdas kunskaper. 
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4. Divisionaliserad form: Här dominerar linjeledningen och koordinering sker genom 

standardisering av produkter och tjänster. 

 

5. Adhocrati: I denna modell dominerar stöd- och serviceenheterna och koordinering 

sker genom ömsesidig anpassning. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Införandet av intranät kan dock skapa konflikt i organisationen. Angelöw (1991) menar att 

förändringar som uppfattas som främmande eller avvikande från det inarbetade mönstret ofta 

möts av motstånd från de anställda. För att undvika sådant motstånd hävdar Bark et al. (1997) 

att implementeringen måste ske i etapper. Det är även viktigt att de anställda får information 

om nyttan med intranätet så att de känner sig motiverade att använda det. 

Abrahamsson och Andersen (2005) skriver att den traditionella synen på konflikter är att de 

alltid är negativa för organisationen. Därmed blir ledningens uppgift att se till att konflikter 

aldrig uppkommer. Abrahamsson och Andersen (2005) menar dock att detta synsätt är 

bristfälligt och att inte alltid behöver ses som något dåligt. Konflikter kan i vissa fall starta 

upp den nödvändiga förändringsprocess som organisationen ibland behöver. Gibb (1969) 

hävdar att det är viktigt att relationen mellan ledare och anställd balanseras. Ledarskapet kan 

tillgodose de anställdas behov, samtidigt som de inte vill bli allt för kontrollerande. 

Dahrendorf (1969) hävdar att det dessutom alltid finns en inbyggd konflikt mellan ledare och 

anställd.  

 

2.4.3 Ledarskap, makt och inflytande 

 

En vanlig definition av ledarskap är påverkan på människor eller förmågan att lösa uppgifter 

genom andra människor, beskriver Bakka et al. (2009), vilka i sin tur leder in på begreppen 

makt och inflytande. Alvesson och Sveningsson (2007) menar att ledarskap många gånger 

handlar om att påverka värderingar, föreställningar och tankesätt. Författarna hävdar dock 

även att kan säga att organisationskulturen i sin tur kan påverka ledarskapet. I en 

organisationskultur där kostnadseffektivitet och sparsamhet är nyckelord blir ledarskapet 

annorlunda än i en organisation där experimenterande och snabbhet är i fokus. 

Definitionen av makt beskrivs ofta som förmågan att få andra att handla utefter någons vilja 

och att det idag blir allt vanligare att makt handlar om att få folk att självmant tänka och tycka 

på ett visst sätt, snarare än den gamla tidens tvång. I de flesta organisationer finns det normalt 

olika grupper (ledning, avdelningar, yngre och äldre etc.) med skilda intressen. Det är viktigt 

att de organisationsmedlemmar som innehar makt och ledarskap har tillräckligt inflytande för 

att stävja dessa interna strider och eventuella motsättningar. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

I vardagsspråk är makt och inflytande två skilda begrepp. Makt ses som något negativt medan 

inflytande ses som något positivt. Det är vanligt förekommande i media att företagsledare och 

politiker ofta tar avstånd från ordet makt och gärna använder ordet inflytande när de talar om 
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sitt arbete eller sin position. Det finns forskare som antyder att makt och inflytande är två 

sidor av samma sak av den anledning att makt ofta vill framstå som något positivt, som 

inflytande gör. Samtidigt är det vanligt att makt och maktresurser står bakom inflytande. 

(Bakka et al., 2009) 

Bakka et al. (2009) hävdar att begreppet maktresurser beskrivs ofta som de olika medel som 

används när makt/inflytande utövas. Nedan följer en samling av klassificeringar av 

maktresurser: 

 

 Belöningar – Belöningar som exempelvis lön, karriärmöjligheter, arbetstid och fringe 

benefits. 

 

 Tvångsmedel – Tvångsmedel eller bestraffningar, som exempelvis att dra in 

ersättningar för personal, kontrolleras. 

 

 Attraktioner – Handlar om att visa personliga egenskaper som kan ge makt/inflytande. 

Det gäller då sympatiska egenskaper så som karisma, charm eller personlig 

genomslagskraft. 

 

 Legitimitet – Rätten att fördela arbetet och leda, dvs. att ha en befattning eller 

ställning som ger rätten att påverka. 

 

 Expertis – Besittning av specialistkunskap inom ett område som leder till makt och 

inflytande. Exempelvis en läkares inflytande över sin patient. 

 

 Information – Information som kan ge inflytande/makt erhålls genom deltagande i 

olika sociala samspel eller nätverk. Ett exempel är en chefssekreterare.  

 

 Politisk skicklighet – Gäller förmågan att delta i organisationens politiska processer. 

 

 

Om användning av maktresurser i interaktionen ger goda resultat beror på en del olika 

situationsfaktorer, som exempelvis motståndaren, men även på organisationens kultur. Att 

kunna ingå i en konstruktiv dialog och delta i en rationell argumentation har en stor betydelse 

för maktkulturen i organisationen och är en viktig del av ledarkompetensen. (Bakka et al., 

2009) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilka metoder vi valt för att utföra studien. De beskriver hur vi har 

gått till väga när vi samlat in data som krävs för att besvara studiens forskningsfråga, samt 

motivering till varför vi valt dessa metoder. 

 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 
Den empiriska undersökningen har haft stor vikt för studien. Efter att ha sökt anser vi att det 

finns relativt lite konkret litteratur inom ämnet sociala medier samt dess koppling till intranät 

och intern kommunikation. Vi hoppades därför att vi skulle få mer omfattande svar ifrån den 

empiriska världen. Efter att ha valt ut de teorier vi arbetar utefter började vi fundera på vilken 

typ av undersökning som skulle lämpa sig bäst för att samla in de data studien kräver. I första 

hand låg fokus på enkätundersökningar, men efter en del resonerande kring vad för resultat 

dessa skulle bringa beslöt vi oss för att följa upp enkätundersökningarna med intervjuer 

eftersom att intervjuer ger möjlighet till mer djupgående svar.  

Det första steget i undersökningen var att utföra en enkätundersökning vars mål var att ta reda 

på vad användarna av ett socialt intranät ansåg hur systemet har påverkat den vertikala 

kommunikationen inom organisationen. Detta stämmer bra överens med vad Backman (1998) 

har beskrivit som det kvantitativa tillvägagångssättet där metoder utmynnar i numeriska 

observationer, som exempelvis experiment, test, enkäter, frågeformulär etc. 

Vi började med att utforma ett enkätformulär med givna svarsalternativ, detta menar Jacobsen 

(2002) är det första steget i den kvantitativa ansatsen. Författaren skriver vidare att följande 

fas har fokus på att göra ett urval och hitta ett antal som är representativa för den 

undersökning som kommer att genomföras. Efterföljande faser lade vikt vid att analysera 

insamlad data och därefter diskutera kvaliteten på resultatet samt om det går att lita på 

resultatet och om rätt sak hade mätts.  

Det andra steget var en uppföljning av enkätundersökningarna med intervjuer som utfördes 

med ett mindre antal personer som har deltog i enkätundersökningen. Jacobsen (2002) hävdar 

att observation, öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer är de vanligaste 

angreppssätten för att samla in primärdata i en kvalitativ undersökning. Likt författarens 

resonemang använder vi oss av öppna intervjuer då målet med intervjuerna var att få ett större 

djup och därmed få reda på anledningarna till hur kommunikationen har påverkats av 

användningen av det sociala intranätet. Backman (1998) hävdar att en kvalitativ 

undersökningsmetod kännetecknas av att siffror eller nummer inte används utan fokus ligger 

istället på verbala formuleringar. 
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Vi har delat in studien, till möjlig grad, efter våra tre aspekter som nämns i kapitel 1 och följer 

dessa som ett genomgående tema för att förtydliga strukturen. Dessa aspekter är tydligare 

kommunikation inom organisationen, ökad förståelse för organisationens syfte och 

arbetsprocess samt plattare organisation. 

 

 

3.2 Enkätundersökning 

 
Vi har tagit fram ett antal enkätfrågor som enkätrespondenterna ska svara på (se Bilaga A). 

Med hjälp av enkäten hoppas vi få en bred bild av vad användarna anser om det sociala 

intranätet och hur det har påverkat den vertikala kommunikationen. Målet är att utgå utifrån 

de tre positiva aspekter vi har diskuterat ovan och frågorna i enkäten har därför grupperats 

utefter dessa för att kunna sammanställa resultatet på ett tydligt sätt. Vi har valt att använda 

oss av rangordnade svar i enkätformuläret, här stöder vi oss på Jacobsen (2002) som hävdar 

att rangordnade svar kan användas när man vill mäta intensiteten i enskilda förhållanden. 

Författaren hävdar även att enkätundersökning ger respondenten mer tid att överväga 

svarsalternativen. Detta ser vi som en viktig faktor i undersökningen och det är en av 

anledningarna till att vi har valt att använda en enkätundersökning. 

Vi har delat in enkätfrågorna i två kategorier beroende på dess utseende. De första frågorna, 

som kan ses i tabellen nedan (Tabell 3.1), har endast fyra möjliga svarsalternativ: 1. Stämmer 

inte alls, 2. Stämmer delvis inte, 3. Stämmer delvis och 4. Stämmer helt. Anledningen till detta 

är att vi vill att intervjupersonen ska bli tvingad att ta ställning och tänka efter, utifrån sin 

egen synvinkel och inte välja mittenalternativet av bekvämlighet. 

 

 

En del frågor ansåg vi däremot vara nödvändiga att kunna besvaras mer neutralt. När det 

gäller en viss typ av frågor där förändring inte behöver uppstå ska inte respondenten tvingas 

till ett ställningstagande. Jacobsen (2002) skriver att det inte finns några klara svar när en 

sådan mellankategori bör användas, utan det beror på vad man vill uppnå med frågan. Vi har 

på dessa frågor valt att lägga till svarsalternativet 3. Ingen förändring, vilket framgår i 

tabellen nedan (Tabell 3.2). 

 

Markera det svarsalternativ du tycker 
passar bäst 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

TABELL 3.1 SVARSALTERNATIV ENKÄT 1 

Markera det svarsalternativ du 
tycker passar bäst 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis inte 

Ingen 
förändring 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

TABELL 3.2 SVARSALTERNATIV ENKÄT 2 
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Samtliga frågor har vi ställt som påståenden respondenten ska ta ställning till. Jacobsen 

(2002) menar, även om forskningen till viss del är osäker, att denna typ av frågor är mycket 

vanliga när åsikter och känslor ska mätas. 

Till sist har vi, i sista frågan av enkätformuläret, valt att ställa några kortare direkta 

påståenden där vi vill få reda på om ett antal punkter, exempelvis beslutsfattande och 

rapportering, har fungerat bättre efter införandet av det sociala intranätet. Vi har valt att 

använda oss av fyra svarsalternativ, dvs. ingen neutralt alternativ, på dessa punkter för att få 

respondenten att ta ställning. 

 

 

3.3 Intervjuguide 

 
För att kunna utreda svaren från enkäterna på en djupare nivå har vi valt att genomföra ett 

antal personliga intervjuer med en del av deltagarna från enkätundersökningen (se Bilaga C). 

Anledningen att vi har valt att genomföra dessa intervjuer är att det ger intervjupersonen en 

möjlighet att ge ett utförligare svar på frågan som ställs. Till skillnad från frågorna i 

enkätundersökningen, där endast ett fåtal svarsalternativ kommer att ges, kan nu 

intervjupersonen istället ge mer djupgående och diskuterande svar som förhoppningsvis ger 

större tyngd till studien. Likt frågorna i enkäten är även dessa formulerade så att resultatet 

sedan kan delas in efter våra tre positiva aspekter. 

Vi har delvis utgått utifrån enkätformuläret när vi gjorde intervjufrågorna och delvis ifrån de 

tre positiva aspekter som nämns i kapitel 1. Den intervjuform vi har valt att använda oss av är 

den öppna individuella intervjun, vilket Jacobsen (2002) beskriver som att intervjupersonen 

samtalar som i en vanlig dialog. Författaren hävdar också att denna intervjuform lämpar sig 

bäst när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen 

tycker, samt när vi är intresserade av hur den enskilda individen tolkar och lägger mening i ett 

speciellt fenomen. Vi anser att alla dessa punkter passar i vår empiriska undersökning.  

 

 

3.4 Urval 

 

Vi har valt att använda oss av ett fallföretag där ett socialt intranät redan används som 

kommunikationsmedel i organisationen. Därmed kunde vi hitta undersökningspersoner som 

har tillgång till intranätet i det dagliga arbetet och därmed är relevanta för undersökningen. 

Holme och Solvang (1997) styrker denna tes då de menar att informationsinnehållet ökar 

genom att använda sig av undersökningspersoner som på goda grunder kan antas ha 

kunskaper inom det område som undersöks. 
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Enkäterna har delats ut till ett flertal anställda runt om i organisation för att få en så rättvis 

bild som möjligt. Risken för att få en vinklad och ensidig syn på användningen av ett socialt 

intranät minskar därmed. 

Ett mindre antal av undersökningspersonerna har sedan valts ut för mer omfattande intervjuer. 

Vi valde att utföra respondentintervjuer på undersökningspersonerna. Holme och Solvang 

(1997) skriver att en respondentintervju innebär att personen som intervjuas själv är delaktig i 

den företeelse som undersöks. Vi ansåg att detta var viktigt eftersom undersökningspersonens 

egen erfarenhet och delaktighet i denna typ av system ligger till grund för den information vi 

ville ha fram. 

 

 

3.5 Genomförande av enkätundersökning 

 
Efter samråd med fallföretaget valde vi att i första hand skicka ut enkätformulären 

elektroniskt till företagets anställda. Vi delade även ut ett mindre antal enkäter på kontoret i 

samband med att vi utförde intervjuerna, detta för att lättare motivera anställda som ännu inte 

svarat på enkäten. 

Enkäterna sammanställdes sedan i tabeller där resultaten har presenterats. Medelvärde, 

medianvärde och modalvärde för varje fråga presenteras också. Till sist analyseras resultaten 

och därefter görs en mer djupgående analys i diskussionskapitlet. 

 

 

3.6 Genomförande av intervju 

 
Intervjuerna genomfördes huvudsakligen på företagets Malmökontor och tog ungefär 20-30 

minuter vardera. Vi valde att genomföra fem intervjuer för att kunna få en så bred bild som 

möjligt. Vi gjorde däremot inga större urval när det gällde intervjuerna, utan kravet från vår 

sida var att respondenterna jobbat där tillräckligt länge för att ha upplevt tiden före 

implementationen av det sociala intranätet. Därmed har respondenterna kunnat bilda sig en 

egen uppfattning angående de skillnader och eventuella förbättringar som uppstått efter 

införandet av det sociala intranätet.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Detta för att underlätta både vid 

intervju och för att kunna återge respondentens svar på ett korrekt sätt. Resultaten 

presenterades sedan i olika kategorier i empirikapitlet med relevanta citat. Här stödjer vi oss 

på Holmes och Solvangs (1997) resonemang som säger att användning av citat ofta är ett bra 

sätt att presentera resultatet på. Citaten ska kunna belysa och öka förståelsen för det aktuella 

ämnet. Författarna hävdar vidare att det är viktigt att citaten inte är så pass långa att de drar in 

andra ovidkommande ämnen. Till sist analyseras resultaten och därefter görs en mer 

djupgående analys i diskussionskapitlet. 
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3.7 Kvalitet 

 
Jacobsen (2002) hävdar att problem som har med giltighet och tillförlitlighet, dvs. validitet 

och reliabilitet, bör minimeras. Detta innebär att insamlad data bör ses med kritiska ögon. 

Jacobsen (2002) nämner också vikten av etiska aspekter och tillförlitlig data. Tre grundkrav 

när det gäller etiska aspekter som en undersökning bör försöka uppnå är informerat samtycke, 

krav på privatliv och krav att bli korrekt återgiven. De här tre grundkraven har vi följt under 

genomförandet av undersökningen. För att presentationen av intervjuerna ska bli så korrekt 

som möjligt har respondenterna fått godkänna materialet innan det har behandlats. För att 

uppnå informerat samtycke informerade vi intervjupersonen om studien och dess syfte innan 

intervjun startades. Enkätformulären innehåller en presentation av liknande art, dvs. en 

beskrivning av studien. Respondenterna av både enkät och intervju blev även informerade 

innan undersökningen började att deltagandet var anonymt. 

Jacobsen (2002) skriver att reliabilitet innebär att en studie bör vara tillförlitlig och trovärdig, 

dvs. den måste gå att lita på. Kontexteffekt kan påverka resultatet (Jacobsen, 2002), och för att 

motverka detta i undersökningen valde vi att utföra intervjuerna på respondenternas kontor. 

Enkätformulären skickades ut elektroniskt vilket gjorde att även dessa kunde besvaras i en 

trygg miljö utan yttre påverkan. Jacobsen (2002) hävdar att respondentens beteende kan 

påverkas om undersökningen tar plats i en miljö där de inte känner sig trygga. Holme och 

Solvang (1997) menar att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann 

bearbetning av informationen är. Författarna påpekar att det viktigaste sättet för att hålla 

reliabiliteten på en hög nivå genom hela undersökningen är att vara noggrann och 

uppmärksam genom hela forskningsprocessen. 

Med validitet menas att studien bör vara giltig och relevant. Begreppet behandlar att det vi 

mäter faktiskt är relevant för studien och att vi mäter det vi önskar att mäta. Generell giltighet 

och relevans kan delas in i två komponenter: intern och extern giltighet. Intern giltighet 

handlar om ifall vi verkligen mäter det vi tror oss mäta. Extern giltighet handlar om hur 

relevant resultatet är i andra sammanhang. (Jacobsen, 2002) 

Holme och Solvang (1997) hävdar att validiteten är beroende av vad som mäts och om detta 

är klargjort i frågeställningen. Under komponeringen av de frågor vi har använt både i 

intervjuerna och i enkätundersökningen har vi utgått från de tre aspekter som diskuterades i 

avsnittet gällande frågeställningen. På så sätt kan vi vara säkra på att undersökningens 

validitet är säkrad eftersom det vi har mätt är relevant för vad vi vill utreda i studien. 

Informationen som samlas in kan vara hur reliabel som helst men om informationen mäter 

något annat än vad som var menat kan den inte användas för att pröva frågeställningen 

(Holme & Solvang, 1997). Därmed krävs det att valid information används.  

Jacobsen (2002) beskriver att det bör göras en kritisk genomgång av de källor som används 

och den information källorna ger. Författaren delar in källkritik i två övergripande delar, en 

del som handlar om urvalet av enheter och en del som är en kritisk genomgång av 

analysfasen. Dessa delar har vi försökt ha i åtanke under undersökningen för att få korrekt 

data. 
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Holme och Solvang (1997) lägger vikt vid objektivitet och att forskare ska beskriva 

förhållanden som de är i verkligheten. Författarna hävdar att en forskares val av 

frågeställningar och förklaringsmodeller präglas av forskarens referensramar och värderingar. 

Exempel på dessa är tidigare erfarenheter, egna intressen, hur olika företeelser inom det egna 

ämnesområdet tolkas etc. För att motverka bias och behålla studiens objektivitet har vi valt att 

beröra möjliga problem med ett intranät (kap 2.2.2). Värt att nämna är att de tre positiva 

aspekter vi nämnde i kapitel 1 är positiva aspekter vi tror kommer att infinna sig efter 

införande av ett socialt intranät, och vi ämnar att utreda detta i denna studie. Trots att vi 

nämner aspekterna som positiva, kommer vi att utreda om så verkligen är fallet. 

 

 

3.8 Kritik av metodval 

 
Eftersom sociala medier är ett relativt modernt fenomen råder det brist på forskning inom 

ämnet som vi fann lämplig att inkludera i litteraturgranskningen. Istället har vi valt att 

fokusera på forskning om kommunikation av olika slag samt forskning om organisationers 

uppbyggnad och innehåll. Detta för att kunna anknyta dessa teorier till det resultatet den 

empiriska undersökningen ger. 

Då enkäterna skickades ut elektroniskt av praktiska skäl inser vi att bortfallet av deltagare kan 

ha ökat och därmed påverkat bredden av undersökningen negativt, till skillnad från om vi 

hade delat ut enkäten på plats på fallföretaget och därefter samlat in enkäterna. Trots detta 

anser vi att den empiriska data vi har insamlat kommer hjälpa oss att besvara frågeställningen, 

tack vare att vi utförde både enkätundersökning och intervjuer.  

 

 

3.9 Generalisering av resultat 

 

Ju större antal enheter som deltagar i undersökningen, desto större blir möjligheten att 

generalisera till en större population. Vidare ger en intensiv uppläggning, dvs. en 

undersökning med färre undersökningsobjekt, goda möjligheter att samla in relevant data då 

undersökningen har mer fokus på detaljer och kan gå mer in på djupet. Om huruvida ett 

resultat kan gälla i andra sammanhang, dess överförbarhet, bestäms utifrån i hur hög grad 

resultatet kan generaliseras. (Jacobsen, 2002) 

Då studien endast består av ett fallföretag, är generaliserbarheten lägre. Dock anser vi att det 

finns en möjlighet att överföra resultatet av studien till organisationer i ungefärlig storlek med 

det fallföretag vi använde oss av. Detta då internkommunikation är en bestående och viktig 

del av en organisation. De slutsatser vi kommer fram till kommer förmodligen främst vara 

intressanta för just Sigma. 
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4 Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet från både enkätundersökningen och 

intervjuerna. Det sker även en övergripande analys av resultaten. 

 

 

4.1 Undersökningsobjekt 

 
Vi har valt Sigma som fallföretag. Sigma bedriver verksamhet inom Informationslogistik och 

IT & Management, och hela koncernen består av 1300 anställda i nio olika länder. På kontoret 

i Malmö arbetar ca 100 personer. Företaget är även noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small 

Caplista. (Sigma, 2011) 

Företaget använder sig i dagsläget av tre kommunikationskanaler utöver e-post. Dessa kanaler 

är nyhetsbrev, en SharePoint-sajt och ett intranät baserat på Yammer. Nyhetsbrevet skickas ut 

via e-post en gång i veckan med aktuella projekt och nyheter. Den interna SharePoint-sajten 

används i första hand för samarbete vid projekt, dvs. arbetsmaterial som kan uppdateras 

direkt. 

Yammer är deras senaste system och är ett intranät med inslag av sociala medier. 

Grundutförandet av Yammer är gratis och några av funktionerna är användarprofiler, grupper, 

privatmeddelanden, bloggar samt utbyte av filer, länkar och bilder. Systemet har även en 

applikation som fungerar i mobiltelefoner. (Yammer, 2011) 

Vi intervjuade fem anställda med olika befattningar. En av intervjupersonerna är konsult inom 

software expertise, två stycken är utvecklingskonsulter, en är konsult inom software 

architecture och en är ansvarig för försäljning och leverans av portaltjänster, inklusive 

intranät. 

Studiens undersökningsobjekt är Sigma i Malmö. Enkätformuläret skickades ut till totalt cirka 

70 anställda och vi fick tillbaka 24 svar. 

 

 

4.2 Enkät 
 

4.2.1 Tydligare kommunikation inom organisationen 

 

Nedan har vi sammanställt svaren på de frågor som berör den första av våra tre aspekter; 

Tydligare kommunikation inom organisationen, gynnar exempelvis samarbete mellan olika 

avdelningar. Resultatet kan ses i tabellen nedan (Tabell 4.1). Två frågor har även 
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svarsalternativet Ingen förändring som mittenalternativ, vilket innebär totalt fem stycken 

svarsalternativ, och ses i Tabell 4.2. 

TABELL 4.1 ENKÄTSVAR TYDLIGARE KOMMUNIKATION 1 

Påstående Medel Median 
Modalvärde (% 
av svaren) 

4. Den interna kommunikationen har blivit 
tydligare med hjälp av det sociala intranätet. 

2,21 2 3 (42 %) 

5. Det sociala intranätet har förbättrat samarbetet 
mellan chefer och anställda. 

2,33 3 3 (63 %) 

6.  Jag använder hellre e-post än det sociala 
intranätet. 

3 3 4 (38 %) 

 

TABELL 4.2 ENKÄTSVAR TYDLIGARE KOMMUNIKATION 2 

Påstående Medel Median 
Modalvärde 
(% av svaren) 

15. Det sociala intranätet har förbättrat 
samarbetet mellan olika avdelningar inom 
företaget. 

2,96 3 3 (46 %) 

16. Det sociala intranätet har förbättrat 
samarbetet mellan operativa chefer. 

2,83 3 3 (63 %) 

 

Av resultatet som presenteras i tabellen att döma syns det att det råder tveksamhet om det 

sociala intranätet har gjort den interna kommunikationen tydligare, dock pekar resultatet 

aningen mer mot Stämmer helt än Stämmer inte alls. Huruvida det sociala intranätet har 

främjat samarbetet mellan chefer och anställda inom organisationen finns det även där en viss 

tveksamhet bland respondenterna. Resultatet i tabellen visar att användandet av e-post är 

populärt och det sociala intranätet inte har ersatt dess funktion. Samarbetet mellan olika 

avdelningar samt operativa chefer emellan har av resultaten att döma inte förändrats då 

frekvensen för båda dessa påståenden enligt både medel-, median- och modalvärdet är Ingen 

förändring.   

 

4.2.2 Ökad förståelse för syfte och arbetsprocess 

 

Nedan har vi sammanställt svaren på de frågor som berör den andra av våra tre aspekter; 

Ökad förståelse för organisationens syfte och arbetsprocess. Resultatet kan ses i tabellerna 

nedan (Tabell 4.3 och 4.4). 
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TABELL 4.3 ENKÄTSVAR ÖKAD FÖRSTÅELSE 1 

Påstående Medel Median 
Modalvärde (% 
av svaren) 

7. Kommunikationen jag för i det sociala 
intranätet har ökat organisationens medlemmars 
förståelse för verksamheten. 

2,08 2 2 (50 %) 

9. Insikten i organisationens arbetsuppgifter har 
ökat. 

2,25 2 2 och 3 (33 %) 

11. Jag har bättre förståelse för bakomliggande 
faktorer som styr vad som sker i organisationen. 

1,96 2 1 (38 %) 

17a. Fungerar följande bättre efter införandet av 
ett socialt intranät? – Beslutfattande 

2 2 2 (42 %) 

17b. Fungerar följande bättre efter införandet av 
ett socialt intranät? – Rapportering uppåt i 
organisationen. 

2,04 2 2 (42 %) 

17c. Fungerar följande bättre efter införandet av 
ett socialt intranät? – Rapportering nedåt i 
organisationen. 

2,38 3 3 (46 %) 

17d. Fungerar följande bättre efter införandet av 
ett socialt intranät? – Spridning av mötesprotokoll. 

1,92 2 1 (46 %) 

17e. Fungerar följande bättre efter införandet av 
ett socialt intranät? – Spridning av 
företagsnyheter. 

2,83 3 3 (42 %) 

 

Resultatet i tabellen (Tabell 4.3) visar att kommunikationen respondenterna för i det sociala 

intranätet oftast inte gynnar övriga organisationsmedlemmars förståelse för organisationen då 

resultatet är Stämmer delvis inte. Liknande resultat visar huruvida respondenternas insikt i 

organisationens arbetsuppgifter har ökat samt om deras förståelse för bakomliggande faktorer 

som styr vad som sker i organisationen har förbättrats. På frågan om beslutsfattande, 

rapportering uppåt i organisationen samt spridning av mötesprotokoll fungerar bättre efter 

införandet av sociala intranätet blev resultatet ungefär detsamma, Stämmer delvis inte. Dock 

verkar rapportering nedåt i organisationen samt spridning av företagsnyheter fungera aningen 

bättre då svaret på de frågorna var Stämmer delvis. 
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TABELL 4.4 ENKÄTSVAR ÖKAD FÖRSTÅELSE 2 

Påstående Medel Median 
Modalvärde (% 
av svaren) 

13. Arbetet har effektiviserats tack vare det 
sociala intranätet. 

2,96 3 4 (38 %) 

14. Min förståelse för organisationens syfte och 
arbetsprocess har ökat tack vare det sociala 
intranätet. 

2,79 3 3 (38 %) 

 

Tabellen ovan (Tabell 4.4) har även svarsalternativet Ingen förändring, som mittenalternativ, 

dvs. totalt fem stycken svarsalternativ. Tabellen visar att ingen större skillnad har skett 

beträffande vare sig effektiviserandet av arbete eller om respondentens förståelse för 

organisationens syfte och arbetsprocess har ökat efter införandet av det sociala intranätet då 

de flesta svar visade Ingen förändring. 

 

4.2.3 Plattare organisation i mån av mindre hierarkiska klyftor 

 

Nedan har vi sammanställt svaren på de frågor som berör den tredje av våra tre aspekter; 

Plattare organisation i den mån att de hierarkiska klyftorna minskar och känslan av 

delaktighet ökar. Resultatet kan ses i tabellen nedan (Tabell 4.5). 

TABELL 4.5 ENKÄTSVAR PLATTARE ORGANISATION 

Påstående Medel Median 
Modalvärde (% 
av svaren) 

8. Organisationens medlemmar har kommit 
närmare varandra trots hierarkiska nivåskillnader. 

2,42 3 3 (58 %) 

10. Jag kommunicerar enklare med fler chefer 
högre upp i organisationen tack vare det sociala 
intranätet. 

2 2 1 (42 %) 

12. Jag använder även det sociala intranätet för 
att hjälpa organisationens medlemmar. 

2,46 3 3 (38 %) 

 

Resultatet presenterat i tabellen ovan visar att det finns en viss osäkerhet huruvida 

organisationens medlemmar har kommit närmare varandra trots hierarkiska nivåskillnader. 

Kommunikationen med chefer högre upp i organisationen har inte förenklats om medelvärdet 

studerats, vilket visar Stämmer delvis inte. Att respondenterna använder det sociala intranätet 

för att hjälpa organisationens medlemmar Stämmer delvis, eller strax därunder, då både 

median- och modalvärde visar 3 och medelvärde visar 2,46. 
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4.3 Intervjuer 

 

 
4.3.1 Tydligare kommunikation inom organisationen 

 

Under denna rubrik behandlar vi frågorna 4, 5, och 6 från intervjuguiden. 

När det gällde hur den interna kommunikationen har påverkats var samtliga intervjupersoner 

mer eller mindre eniga. De upplevde ingen eller ytterst liten förändring sedan införandet av 

det sociala intranätet. Intervjuperson 1 anser att kommunikationen inte har förbättras alls 

sedan införandet av det sociala intranätet. Intervjuperson 2 tycker inte heller att det har skett 

någon större förändring, men påpekar dock att kommunikationen ökade en del i början när 

intranätet fortfarande var nytt och fler var aktiva. Den största anledningen till att påverkan 

varit så liten är enligt intervjupersonerna att det är för få som använder Yammer regelbundet. 

”Vi kör det frivilligt, så det är upp till var och en. Kör man dessutom inte genom 

klienten blir det svårt.” – Intervjuperson 4 

Både intervjuperson 4 och 5 ser möjligheterna som faktiskt finns med ett sådant här intranät. 

De tycker att tanken är god men att om inte alla använder sig av intranätet så förloras en del 

av dess funktion. Intervjuperson 3 menar att det finns en bit kvar innan målen med Yammer 

uppfylls. 

”Det skulle kunna ha om vi använder det mer systematiskt. […] men det är så dumt i 

sådana här organisationer när man säger snart kommer det ett nytt intranät, sedan så 

händer det inte så mycket utan alla väntar.” – Intervjuperson 4 

”Det finns en stor möjlighet i dagsläget men man använder inte sig av Yammer och dess 

fördelar så som det skulle kunna göras. Jag tror att om någon skulle gå ut med något 

viktigt som gör att du blir tvungen att gå in där så hade det använts mer och kunnat 

gynna kommunikationen. ” – Intervjuperson 5 

För att få anställda att verkligen använda intranätet krävs det någon form av motivation eller 

tvång hävdar intervjupersonerna. Intervjuperson 5 föreslår att om någon chef med inflytande 

börjar använda intranätet kan det säkert locka en del till att använda systemet. Intervjuperson 

5 påpekar även att det kanske krävs att de andra kommunikationskanalerna tas bort för att 

indirekt tvinga de anställda att använda intranätet. 

”Det är ju en klockren idé med Yammer om man slopar alla andra kanaler.” – 

Intervjuperson 5 

E-post är i dagsläget fortfarande organisationens primära kommunikationskanal och 

intervjupersonerna tror inte att Yammer kommer kunna ta över e-postens funktion, åtminstone 

inte inom en snar framtid. Intervjuperson 1 tror inte heller att det är menat att e-posten ska 

fasas ut. 
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”Jag tror inte det var tanken, utan det var snarare ett försök eller ett slags komplement 

till att få igång en diskussion i organisationen.” – Intervjuperson 1 

Det finns även en känsla bland intervjupersonerna att så länge de har e-posten under uppsikt, 

vet de att de tar del av den viktigaste informationen.  

”Jag ska inte säga att den informationen som finns där inte är viktig, men den viktigaste 

informationen går fortfarande ändå via e-post. […] Jag tror aldrig de skulle posta 

något som är väldigt viktigt enbart på bloggen eller i Yammer. De vet nog att alla inte 

är inne där dagligen.” – Intervjuperson 1 

Ingen av intervjupersonerna anser att kommunikationen inom organisationen blivit tydligare 

tack vare intranätet. Intervjuperson 3 påpekar att det kan bero på att det inte sker någon direkt 

officiell kommunikation där, utan att det är mest prat av allmän karaktär. Även om 

kommunikationen inte blivit märkbart tydligare finns det dock vissa förändringar. 

Intervjuperson 3 anser den största skillnaden vara att fler nu är samlade, dvs. hela Sigma är 

inkopplat. 

Intervjuperson 5 anser att det finns en stor fördel med Yammer i och med att den som hamnar 

i problem enkelt kan ställa en fråga och få svar. Det blir lättare att veta vart man ska vända sig 

även om nu få verkligen utnyttjar chansen. Intervjuperson 2 menar att Yammer används mer 

som en hobby och att det nog är svårt att komma ifrån de traditionella 

kommunikationskanalerna. Intervjuperson 4 har liknande funderingar och drar en parallell till 

en tidigare arbetsplats, där Yammer tog över andra kommunikationskanaler, som exempelvis 

MSN, snarare än att ta över intranätet som användes. 

”Det är ju ofta så med de här systemen, det blir sällan som man tänkt. Men om det 

används, det är då det börjar göra nytta. Man vill ju inte säga åt folk att inte använda 

det.” – Intervjuperson 4 

Det finns delade meningar ifall samarbetet mellan organisationens avdelningar har gynnats. 

Intervjuperson 4 tror att de som använder Yammer regelbundet säkerligen har en del värde 

vad gäller samarbetet, medan intervjuperson 2 inte tycker sig ha sett någon form av bättre 

samarbete på grund av intranätet, åtminstone inte än så länge. Samtliga av intervjupersonerna 

är däremot mer eller mindre eniga att potentialen faktiskt finns där. 

”Nej, men det finns en stor potential för det. […] Det finns massvis av kompetens som 

kan utnyttjas runt om i organisationen. Det är lite dumt av oss. Vi sitter egentligen på 

en guldgruva men ingen av oss har egentligen tid att engagera oss i de här bitarna.” – 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 anser att det kan vara bra att verbalt väcka intresse för något i fikarum etc. 

Sedan kan personen i fråga undersöka det närmare via datorn efter eget tycke. Intervjuperson 

4 föredrar själv att kommunicera ganska mycket via intranätet, man behöver exempelvis inte 

ställa samma fråga flera gånger. Däremot, poängterar intervjuperson 4, kan det vara ganska 

roligt att prata med vissa och menar även att en del tycker det är lite jobbigt att skriva. 
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”[…] ibland dyker det upp en intressant länk som någon postar. Och då kommer man 

över någon artikel eller vad det nu är som man inte skulle gjort annars.” – 

Intervjuperson 1 

 

4.3.2 Ökad förståelse för syfte och arbetsprocess 

 

Under denna rubrik behandlar vi frågorna 4, 7, 8, 9 och 12 från intervjuguiden. 

Ingen av intervjupersonerna ansåg sig ha fått någon ökad förståelse för varken 

organisationens syfte eller dess arbetsprocess. En av anledningarna, som tidigare nämnts, är 

enligt intervjupersonerna att sådan typ av information ännu inte ges ut via intranätet. 

Intervjuperson 1, 2, och 5 nämnde alla att sådan information angående företaget sköts via 

nyhetsbrevet som kommer en gång i veckan. 

”De tunga bitarna körs ju inte riktigt via de kanalerna kan man säga. Utan det är 

mycket via nyhetsbrevet där chefen skriver.” – Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 använder istället dessutom Twitter för att ta del av viktiga nyheter i 

branschen. Twitter har därmed, i viss mån, blivit någon form av ersättning till Yammer för 

intervjuperson 1.  

Vad gäller att bidra till att öka andras förståelse för organisationen är svaren även här 

likartade. Intervjupersonerna anser sig själva som relativt passiva när det gäller bidrag via 

Yammer. Både intervjuperson 1 och 5 påpekar dock att de många gånger sköter denna typ av 

kommunikation utanför intranätet, dvs. i fikarum etc.  

”Där är man faktiskt ganska dålig. Man försöker så klart när man kan, men det blir 

oftast utanför intranätet, i fikarum eller liknande.” – Intervjuperson 5 

Intervjuperson 4 bidrar till att öka andras förståelse i första hand via nyhetsbreven, men hade 

gärna velat lägga ner mer tid på detta. 

”Jag skulle egentligen vilja lägga ner mer tid på detta. Varför man prioriterar ner det 

vet jag inte. Det är kanske för att intranätet inte skriker efter det, det är ganska tyst, den 

säger inte till att den behöver något. Alla andra runt omkring säger hela tiden ’jag vill 

ha det, jag vill ha det där’. Det är det man reagerar på, att folk vill ha något.” – 

Intervjuperson 4  

 

4.3.3 Plattare organisation i mån av mindre hierarkiska klyftor  

 

Under denna rubrik behandlar vi frågorna 4, 10, 11 och 12 från intervjuguiden. 

Samtliga intervjupersoner anser att Sigmas organisation känns väldigt platt och att man har 

bra kontakt med närmsta chefen. Yrket som konsult är i sig själv relativt platt påpekar 



Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel Gustle & Sjöberg

  

35 
 

intervjuperson 2, men samtidigt kan det också gå lång tid innan man träffar sin chef eftersom 

man ofta sitter lång tid på uppdrag ute hos kund. 

”Men man får helt klart mycket information från cheferna och det känns inte som det 

finns någon sådan osynlig barriär som man måste ta sig igenom. Det har säkert en hel 

del med företagskulturen att göra också.” – Intervjuperson 1 

Det råder däremot delade meningar huruvida det sociala intranätet har haft någon betydelse i 

frågan. Intervjuperson 1 håller med om att organisationen känns väldigt platt, men tror inte att 

det beror på införandet av intranätet. Intervjuperson 4 tror inte heller det, utan menar att 

företaget först måste få upp ett tillräckligt bra intranät innan det kan ske. Intervjuperson 3 och 

5 känner däremot att intranätet till viss del plattat ut organisationen. Intervjuperson 3 förklarar 

att tack vare både Yammer och de övriga kommunikationskanalerna har medvetenhet om 

vilka människor det finns inom Sigma förbättrats.  

”Myten om platta organisationer är ju alltid rolig, de finns ju inte. Ju mer information 

alla har, desto plattare känns den.” – Intervjuperson 2 

Någon direkt kontakt med de högsta cheferna sker tyvärr inte än så länge via det sociala 

intranätet, berättar intervjuperson 1. Därmed har inte heller den kommunikationen förändrats 

efter införandet, vilket intervjuperson 5 tycker är synd, eftersom det hade varit intressant att 

ha lite mer insikt i vad de faktiskt gör. Många av de operativa cheferna använder inte heller 

Yammer fullt ut. 

”Det är många som efterfrågar att vi chefer använder intranätet mer. Tyvärr finns det 

inget bra att använda. Det är där skon klämmer. Yammer är väl det bästa vi har, som vi 

borde använda lite mer.” – Intervjuperson 4 

När det gäller delaktighet i mötesprotokoll, beslutsfattande och vad som händer i 

organisationen etc. sköts det mesta utanför intranätet. Intervjuperson 4 tror att många tyvärr 

känner att de inte är tillräckligt uppdaterade. De största bitarna hamnar alltid i nyhetsbrevet 

och via e-post, och endast till viss del via intranätet som då trots allt är frivilligt, förklarar 

intervjuperson 1. 

”Det är en god tanke med Yammer, men ja, jag vet inte. Jag gillar Twitter väldigt 

mycket, just för att man väljer själv vad man vill ta del av och vad man ska skriva. Jag 

hade hellre fått information på det sättet och sen fått viktig information via e-post.” – 

Intervjuperson 1 
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5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet i relation till den teori som 

har presenterats. Metodval och utfallet av detta diskuteras också djupare. Dessa diskussioner 

kommer underlätta för läsaren att se sambandet mellan teorin och empirin. 

 

 

5.1 Tydligare kommunikation inom organisationen 

 
Resultaten från både enkätundersökningen och intervjuerna visar på ingen, eller en väldigt 

liten, förändring när det gäller huruvida den interna kommunikationen har blivit tydligare 

efter införandet av det sociala intranätet. Ingen av intervjupersonerna anser egentligen att 

kommunikationen inom organisationen blivit tydligare enbart tack vare intranätet i sig självt, 

vilket delvis kan bero på att intranätet inte används i den utsträckning som det kanske borde. 

Endast några få anställda använder det sociala intranätet regelbundet, vilket kan bero på en 

rad olika anledningar. Bark et al. (1997) förklarar till exempel att en tydlig målsättning gör det 

lättare att förklara för de anställda varför det är viktigt att använda intranätet (kap 2.2.1). 

Intervjupersonerna ger intryck av att tillräcklig målsättning mer eller mindre verka saknas när 

det gäller implementeringen av Yammer. Resultaten från intervjuerna tyder även på att 

Yammer har stor potential men att det finns för lite tid för att engagera sig i det fullt ut, vilket 

intervjuperson 5 också nämner. 

Vi fann även att intervjupersonerna ansåg att motivationen inte var tillräcklig. Bark et al. 

(1997) menar att intranät kräver att de anställda tar eget ansvar för att hålla sig uppdaterade 

(kap 2.2.2). Om de inte är tillräckligt motiverade är risken stor att de inte tar det egna 

ansvaret. Intervjuperson 5 föreslår att om chefer med inflytande skulle börja använda 

intranätet hade det kunnat motivera de anställda att bli mer aktiva. Detta kan till jämföras med 

Alvesson och Sveningssons (2007) teori om organisatoriskt lärande där de bland annat 

nämner att nya rutiner kan utvecklas genom att de mer erfarna och skickliga medarbetarna 

skriver ned tillvägagångssätt till mindre erfarna medarbetare (kap 2.3.2). 

Om man kan motivera de anställda att använda intranätet regelbundet kan, skriver Falkheimer 

(2001), den ökade kommunikationen i sig vara ett medel för att öka motivationen, 

engagemanget och den gemensamma målinriktningen i organisationen (kap 2.1.5). Bark et al. 

(1997) poängterar också att det även är viktigt att de anställda får information om nyttan med 

intranätet så att de känner sig motiverade att använda det (kap 2.4.2). 

Det finns delade meningar om samarbetet runt om i organisationen har gynnats och om det 

har blivit ett tydligare samarbete. Intervjuerna visar på en, väldigt liten, möjlig förbättring vad 

gäller samarbetet mellan chefer och anställda. Enkätundersökningens resultat tyder på ingen 

förändring alls. Detta kan bero på att cheferna inte använder Yammer i tillräckligt stor 

utsträckning. Hade de gjort det hade det kunnat påverka både samarbetet och organisationens 
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effektivitet. Tourish och Robson (2003) menar att det finns flera studier som påvisar att 

uppåtgående feedback, uppåtgående kommunikation och tillgängliga chefer ger stora 

organisatoriska fördelar (kap 2.1.1).   

Studien visar även tydliga resultat på att företagets anställda hellre använder e-post än 

intranätet. Resultatet i enkätundersökningen visar att användandet av e-post fortfarande är 

populärt och att det sociala intranätet inte har ersatt dess funktion. Intervjuerna bekräftade 

också att e-post fortfarande är organisationens primära kommunikationskanal. En anledning 

kan vara att intranätet främst ses som ett försök till komplement snarare än direkt ersättning, 

vilket intervjuperson 1 också nämner.  

Det finns dock en viss otydlighet när det gäller den interna kommunikationen. Resultaten av 

intervjuerna tyder på att det finns en oskriven regel i företaget att den viktiga informationen 

alltid sköts via e-post. Intervjuperson 1 tror till exempel inte att något väldigt viktigt skulle 

publiceras enbart på Yammer. Fler kommunikationskanaler kan ofta även betyda mer 

information att ta del av, vilket Bark et al. (1997) menar vara ett av de vanligaste problemen 

med intranät, att det finns en risk att de anställda begravs i för mycket information och kan 

innebära att det blir svårare att se vilken information som är viktig (kap 2.2.2). Om viktig 

information skulle missas finns risken att den anställda inte uppfattar organisationens verkliga 

mål. Abrahamsson och Andersen (2005) framhäver Barnards teori om att alla organisationer 

har ett mål, men att organisationen inte uppvisar någon samlad aktivitet om målet inte 

accepteras (kap 2.1.4). Just nu är det oklart för anställda på Sigma vad målet med Yammer är.  

Förutom den möjliga potentiella fördelen med Yammer ser intervjupersonerna även en viss 

indirekt tydligare kommunikation. Intervjuperson 5 menar att det blir lättare att veta var man 

ska vända sig när man stöter på problem om man inte kan få hjälp av människor i sin direkta 

närhet. När frågor ställs via intranätet kan dessutom andra ta del av konversationen, vilket 

Erickson och Kellogg (2000) anser vara en av fördelarna med digitala medier (kap 2.1.3).  

En viktig del för ett fungerande intranät är att det verkligen används. Intervjuperson 4 

poängterar att det är först när det används som det kan börja göra nytta. Men det kan även 

uppstå problem om bara vissa använder intranätet. Bark et al. (1997) hävdar, till exempel, att 

det kan uppstå en informationsklyfta om alla inte har lika tillgång till informationen (kap 

2.2.2). Även om alla har fysisk tillgång till intranätet så har, som tidigare nämnts, inte alla tid 

att hålla sig uppdaterade. 

Yammer är ett relativt öppet system där tekniken endast ses som ett hjälpmedel för att stödja 

den interna kommunikationen. Ett öppet system kräver dock att användarna är aktiva och 

självständiga, dvs. att organisationen har stor tilltro på användarnas egen förmåga. 

Målet med Yammer är att det ska användas i stor utsträckning och att det ska innefatta utbyte 

av erfarenheter och information. Det är en möjlighet att denna kommunikation som kanske 

vanligtvis sker i fikarummet etc. istället sker via Yammer. Därmed är det viktigt att 

meddelandet behåller sin relevans och tydlighet för att budskapet ska bli det önskade. Fiske 

(1982) nämner Shannon och Weavers kommunikationsmodell och dess tre olika nivåer (kap 

2.1.1). I dessa nivåer lägger de tyngd vid att systemet tillåter användaren att skriva det som 
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önskas. Det är även viktigt att det som skrivs medlar den önskade betydelsen, och slutligen att 

meddelandet påverkar mottagaren på önskat sätt. Om Yammer ska kunna ersätta verbalt 

informationsutbyte är det därför viktigt att systemet har kapaciteten att göra detta. Shannon 

och Weavers modell behandlar brus. Detta är allt som tillkommer i meddelandet som inte var 

avsett att finnas med (kap 2.1.1). Vad som beskrivs som brus av Shannon och Weaver kan i 

Sigmas fall uppkomma i Yammer i form av exempelvis kommentarer som är av informell 

karaktär, som ej är relevant. Detta kan vara en av anledningarna till att den vertikala 

kommunikationen i dagsläget sker via andra kommunikationskanaler.  

Även Lasswells modell nämns (kap 2.1.1), vilken är en verbal version av Shannon och 

Weavers modell. Denna modell har mer fokus på masskommunikation och vilken effekt ett 

meddelande har. Skulle detta översättas till Sigmas nuvarande situation där Yammer används, 

och vad Lasswell kallar meddelandets kanal är Sigmas olika kommunikationskanaler, skulle 

en förändring av kommunikationskanal på Sigma kunna ge meddelandet en annan effekt än 

tidigare. Låt säga att ledningen börjar skicka ut nyhetsbrevet till organisationens medlemmar 

via Yammer istället för via e-post. Detta skulle kunna ha effekt på mottagarna av nyhetsbrevet 

då de, med hjälp av Yammers funktioner, ges möjlighet att svara eller kommentera på 

nyhetsbrevet och därmed komma närmare ledningen. En annan effekt kan vara att Yammer 

får fler användare inom organisationen eftersom nyhetsbrevet innehåller viktig information 

som medlemmarna i organisationen bör ta del av. 

Bark et al. (1997) beskriver möjliga problem som kan uppkomma inom en organisation som 

använder ett intranät (kap 2.2.2). Författarna beskriver att problem kan uppstå vid tolkning av 

information, då användare kan ha svårt att förstå information som inte berör samma avdelning 

inom organisationen. Sigma, som har 1300 anställda i nio olika länder, har givetvis en hel del 

olika avdelningar. Där finns en möjlighet att det kan uppstå problem när information sprids 

via Yammer. Bark et al. (1997) nämner även språkliga svårigheter vid kommunikation via 

intranätet. Även detta kan drabba Sigma, då organisationen finns i nio olika länder. Det är inte 

bara språket som kan vara svårt att förstå, utan med språket följer även tolkning av uttryck, 

slang etc. Detta gäller dock främst den informella kommunikationen som sker horistontellt via 

Yammer. Under vår empiriska undersökning har det framgått att Yammer i dagsläget används 

främst för just informell kommunikation. Kanske kan detta vara en anledning till att ledningen 

väljer att kommunicera vertikalt via e-post, för att de inte vill att det ska finnas utrymme för 

att den formella kommunikationen ska förväxlas med informellt prat. 

Även Khosrowpour (2000) lägger vikt vid språkliga skillnader i kommunikation via system 

som används internationellt (kap 2.2.2). Författaren menar att dessa språkliga skillnader kan 

vara avgörande för en fungerande kommunikation. Detta innebär att hänsyn måste tas till 

dessa möjliga problem för att få ett intranät att fungera mellan olika länder där det talas olika 

språk, annars kan det komma att hämma användandet av det interna 

kommunikationssystemet. 
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5.2 Ökad förståelse för syfte och arbetsprocess 
 

Bark et al. (1997) menar att ett intranät kan leda till att förståelsen för organisationens process 

och handlande ökar (kap 2.2.1). Resultaten av både intervjuerna och enkätundersökningen 

visar dock att så inte är fallet på Sigma sedan införandet av det nya sociala intranätet. Under 

intervjuerna framgick det att den typen av information huvudsakligen inte går via intranätet, 

vilket kan vara en anledning. Frågan är om all viktig information verkligen går genom de 

övriga kommunikationskanalerna eller om en del viktig information istället utesluts. Risken är 

att de anställda missar viktig information om alla kommunikationskanaler inte används. 

Erickson och Kellogg (2000) framhäver att kunskap skapas, säkerställs och delas genom 

konversation (kap 2.1.3). Samtidigt tyder resultaten från enkätundersökningen till viss del på 

att rapportering nedåt i organisationen samt spridning av företagsnyheter faktiskt fungerar 

aningen bättre efter införandet av Yammer. Dock har det inte skett någon större förändring 

vad gäller beslutsfattande, uppåtgående rapportering eller spridning av mötesprotokoll.  

Både intervjuernas och enkätundersökningens svar tyder på att de anställda inte heller anser 

sig bidra särskilt mycket till att öka andras förståelse genom sin användning av intranätet. 

Alvesson och Sveningsson (2007) diskuterar lärande och menar att om organisatoriskt lärande 

ska kunna ske måste även individuellt lärande ske (kap 2.3.2). Detta behöver inte betyda att 

det inte sker något individuellt lärande i organisationen men vi kan dra slutsatsen att Yammer 

inte främjar det individuella lärandet i någon större omfattning hos de anställda. Detta innebär 

alltså att Yammer inte heller bidrar till att öka förståelsen för organisationens syfte och 

arbetsprocess. 

Beträffande den vertikala kommunikationen kan det finnas en anledning till att Sigmas 

ledning sköter den viktiga informationen via nyhetsbrevet, istället för att använda det sociala 

intranätet. I den empiriska undersökningen fick vi reda på att nyhetsbrevet delvis innehåller 

information som kommer direkt från ledningen och är en envägskommunikation. I viss 

utsträckning finns det en poäng att behålla de hierarkiska nivåerna. Simpson (1959) menar att 

kommunikation sker, och ska ske, vertikalt hellre än horisontellt (kap 2.4.1). 

Efter den empiriska undersökningen stod det klart att det hierarkiska avståndet till ledningen 

var större än det till de operativa cheferna, vilket i Sigmas fall även påverkar möjligheten att 

kommunicera vertikalt. Oberoende av hierarkisk nivå bör ledning och människor med 

inflytande utnyttja detta för att visa vägen och få andra att hjälpas åt, och därmed sprida 

kompetens och förståelse inom organisationen. Detta resonemang påminner mycket om det 

Alvesson och Sveningsson (2007) diskuterar (kap 2.4.3). 

Utifrån studien fick vi uppfattningen av att Sigma, åtminstone den avdelningen vi besökte, var 

en relativt decentraliserad organisation. Alvesson och Sveningsson (2007) menar att 

effekterna av en decentraliserad organisation kan vara ökad effektivitet och ökad demokrati 

inom organisationen (kap 2.3.3). Yammer kan ses som ett bra verktyg för att öka demokratin i 

organisationen, då det är lätt att offentligt delge sina åsikter och även bidra till större 

delaktighet i exempelvis organisationens arbetsprocess. En ökad decentralisering och en ökad 
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demokrati plattar i sin tur ut organisationen. Alvesson och Sveningsson (2007) menar att en 

plattare organisation kan många gånger få de anställda att känna sig mer delaktiga. 

 

 

5.3 Plattare organisation i mån av mindre hierarkiska klyftor 

 
De människor vi har varit i kontakt med på Sigma har till stor del bestått av konsulter. Efter 

intervjuerna vi genomfört där har vi förstått att organisationen inte består av några stora 

hierarkiska nivåskillnader, och därmed är relativt platt. Enligt respondenterna i 

undersökningen var detta ett ganska vanligt förekommande fenomen inom konsultbranschen. 

En av sakerna vi ville utreda var om deras sociala intranät har minskat dessa klyftor 

ytterligare.  

Falkheimer (2001) diskuterar både gruppkommunikation och masskommunikation och att 

modern teknik underlättar dessa två kommunikationsformer (kap 2.1.2). Då Yammer har stora 

likheter med sociala medier som exempelvis Facebook, är detta ett ypperligt verktyg för att 

nyttja både gruppkommunikation och masskommunikation då en användare av systemet kan 

göra inlägg som resterande användare kan se. Användarna som ser inlägget har möjlighet att 

kommentera detta. Masskommunikation inom Sigma existerar också i form av deras 

nyhetsbrev som utges en gång varje vecka. Nyhetsbrevet fungerar som en informationskanal 

för chefer högre upp i hierarkin att kommunicera aktuella uppdateringar och ämnen igenom 

hela organisationen. Av resultaten i enkäterna att döma rådde det en viss tveksamhet kring 

huruvida personer på olika hierarkiska nivåer hade kommit närmare varandra med hjälp av det 

sociala intranätet. Detta syns även i resultatet av intervjuerna, där intervjuperson 1 bekräftar 

att det inte sker någon direktkommunikation med de högsta cheferna via det nya intranätet. 

Därmed har inte införandet av Yammer heller förändrat denna kommunikation. Enligt 

intervjuperson 5 finns det ett intresse att på något sätt ta del av vad de högsta cheferna faktiskt 

arbetar med om dagarna. Att de anställda inte har någon vetskap om vad de högsta cheferna 

gör om dagarna kan vara en effekt av den enkelriktade vertikala kommunikationen som 

kommer uppifrån. 

Organisationens storlek har givetvis betydelse för hur den interna kommunikationen fungerar. 

Ju större organisation, desto svårare är det att få den interna kommunikationen att fungera bra 

ända ut i organisationens yttersta grenar, och därmed också svårare att minska de hierarkiska 

klyftor som kan existera. Lawler (1997) hävdar att en stor organisation ofta har många 

nackdelar på grund av sin storlek (kap 2.1.4). Då Sigma har ca 1300 anställda, får det anses 

vara en relativt stor organisation som därmed också kan ha svårigheter med den interna 

kommunikationen. Lawler (1997) påpekar fortsättningsvis att en liten organisation har en 

mängd fördelar, däribland gällande dess kommunikation, som en stor organisation inte har 

och framhäver att målet är att kombinera fördelarna från en stor organisation med fördelarna 

från en liten organisation. Under intervjuerna framgick det att spridning av mötesprotokoll, 

beslutsfattande och övriga uppdateringar till stor del sker utanför det sociala intranätet och 
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intervjuperson 4 antydde att många organisationsmedlemmar känner att de inte är tillräckligt 

uppdaterade.  

Att använda sig av snabb och effektiv kommunikation kan vara viktigt för en organisation. 

Bark et al. (1997) benämner den typen av kommunikation som rationell/teknokratisk och den 

är inriktad på att skapa så effektiva kanaler som möjligt (kap 2.1.5). Ett annat synsätt Bark et 

al. (1997) nämner är den humanistiska kommunikationen, som har mer fokus på förståelse, 

sammanhållning, dialog och förhandling. Båda dessa synsätt på intern kommunikation 

förekommer på Sigma. I nuläget sker mycket av den humanistiska kommunikationen i verbal 

form medan den rationella/teknokratiska återfinns i de olika informationskanalerna för 

internkommunikation, däribland Yammer. Då Yammer innehar funktioner som tillåter 

direktkommunikation med möjlighet att föra diskussioner, torde detta system även kunna 

användas för kommunicera på det sätt som det humanistiska synsättet dikterar och därmed 

stärka samarbete och sammanhållning mellan olika hierarkiska nivåer. 

Sigma använder i dagsläget sig av tre olika kommunikationskanaler; SharePoint-sajter, 

nyhetsbrev samt Yammer, som alla ger olika typ av information till organisationens 

medlemmar. Som nämnts tidigare poängterar Bark et al. (1997) hur viktigt det är att sätta ut 

målsättningar med ett intranät då dessa bland annat gör det lättare att förklara för användarna 

varför det är viktigt att använda intranätet (kap 2.2.1). En målsättning kan exempelvis vara att 

öka kunskapen inom organisationen genom att effektivisera kompetensspridningen mellan 

olika avdelningar samt mellan olika nivåer i organisationen. På så sätt kan organisationen ta 

vara på så mycket av den kunskap, som finns i organisationen, som möjligt. I strävan efter en 

plattare organisation kan en målsättning vara att försöka få så många som möjligt att besitta så 

mycket kunskap som möjligt. På så sätt jämnas de hierarkiska nivåskillnaderna ut. 

Resultatet från intervjuerna visade att de anställda har bättre kunskap om vilka människor som 

arbetar på Sigma tack vare Yammer. Bakka et al. (2009) anser att den informella 

organisationen kan tillgodose behov som den formella inte kan. Detta handlar exempelvis om 

sociala behov som en individ kan ha (kap 2.3.1). Genom sociala intranät som Yammer öppnas 

stora möjligheter att tillgodose dessa behov. Eftersom tanken är att Yammer ska användas på 

alla Sigmas kontor ger det på så sätt också möjligheten skapa relationer mellan kollegor som 

arbetar på olika geografiska platser, utan att de har träffats tidigare. Resultatet från enkäten 

vittnar dock om att det finns viss tveksamhet kring hur Yammer har förbättrat 

sammanhållningen mellan organisationens medlemmar. Alvesson och Sveningsson (2007) 

nämner även fysiska avstånd som ett problem när det kommer till organisatoriskt lärande (kap 

2.3.2). De menar att lärotillfällen för organisationens medlemmar är nyckeln till ett mer 

omfattande lärande och verksamhetens fysiska utformning och dess fysiska avstånd påverkar 

tillgången av lärotillfällen. Genom att dela kompetens via ett system som Yammer blir de 

fysiska avstånden mindre problematiska och denna typ av användning torde kunna främja det 

organisatoriska såväl som det individuella lärandet. 

En annan faktor som kan påverka den anställdes arbetssituation är om organisationen är 

centraliserad eller decentraliserad. Av den empiriska undersökningen att döma framgår det att 

Sigma är en relativt decentraliserad organisation, åtminstone den avdelning vi besökte. 
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Intervjuperson 2 berättar att yrket konsult i sig är ganska platt och består av mycket eget 

ansvar när arbete sker ute hos kund vilket även kan tolkas som att organisationen till viss del 

är decentraliserad. Bakka et al. (2009) menar att de anställdas arbetsmotivation påverkas av en 

decentraliserad organisation och hänvisar till forskning inom området som visar att människor 

ofta arbetar bättre när det ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation (kap 2.3.1). 

Organisationens kommunikation mellan ledning och anställd kan spela stor roll för arbetets 

resultat (kap 2.4.2). Inom Sigma sker kommunikationen mellan ledning och anställda i första 

hand genom nyhetsbrevet. Den kommunikationen har inte förändrats sedan införandet av 

Yammer. Inte heller utnyttjar ledningen Yammer för att kommunicera med de anställda. 

Anledningen till detta kan vara att Yammer ännu inte har den användningsfrekvens som krävs 

för att det ska vara ett effektivt kommunikationsverktyg. 

 

 

5.4 Avslutande diskussion 

I val av teori som har behandlats i litteraturgranskningen ville vi ha teori som hjälpte oss att få 

insikt i hur och varför kommunikationen i en organisation eventuellt påverkas av ett socialt 

intranät. Därför valde vi att ta upp teorier gällande kommunikation och organisationer. 

Kommunikationsteorierna har hjälpt oss att förstå hur kommunikation kan fungera, både 

generellt och inom organisationer, då både horisontellt och vertikalt. Då fokus har varit den 

vertikala kommunikationen inom en organisation ansåg vi det relevant att ge både oss själva 

och läsaren ökad förståelse för en organisations medlemmars relation, både inom samma 

hierarkiska nivå, men även relationen mellan medlemmar på olika hierarkiska nivåer i en 

organisation. Därav valet av teori kring organisationer.  

Då vi har valt att strukturera uppsatsen efter de tre aspekter som nämns i kapitel 1, ansåg vi 

det vara viktigt att valet av teori var relevant för att skapa förståelse kring hur aspekterna kan 

kopplas till det empiriska materialet. 

Den empiriska undersökningen har haft stor vikt för studien. Både enkätundersökningen och 

intervjuerna har gett oss ett bra underlag för att besvara frågeställningen. Dock har det låga 

antalet svar vi fick tillbaka på vår enkätundersökning gjort att denna har fungerat som ett 

komplement till intervjuerna. Intervjuerna gav oss ett djup i undersökningen medan 

enkätundersökningen gav oss bredd, trots att vi fick färre antal svar än vi hade väntat. I och 

med att vi valde att utgå utifrån våra tre aspekter har vi även kunnat vara säkra på att det vi 

har mätt är relevant för vad vi vill utreda i studien. 

Vi valde att dela in enkätfrågorna i två typer, en med fyra svarsalternativ och en med fem, där 

svarsalternativet Ingen förändring lades till. Nu i efterhand anser vi att det hade varit bättre att 

använda samma alternativ på samtliga frågor, antingen med fyra eller med fem 

svarsalternativ. Resultatet hade då kunnat sammanställas och jämföras på ett bättre och 

tydligare sätt, med fördel genom att kategorisera sammanställningen efter de tre aspekterna 
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som har varit återkommande i uppsatsen. Sista frågan i enkätformuläret var en rad olika 

påståenden där respondenterna tvingades till ett mildare ställningstagande. Detta anser vi ha 

varit effektivt då vi fick konkreta svar gällande dessa punkter. 

För att uppnå samtycke hos intervjurespondenterna informerade vi om studien och dess syfte 

innan intervjun startade, detta gjordes även vid enkätundersökningen. Intervjurespondenterna 

fick även möjligheten att godkänna transkriberingen för att presentationen av intervjuerna 

skulle bli så korrekt återgiven som möjligt. Både respondenterna av intervjuerna och 

enkäterna blev informerade om att deras medverkan var anonym. Detta då vi inte ser att det 

finns någon anledning att behandla respondenterna vid namn. Vi har även försökt säkra 

kvaliteten på undersökningen genom ett relevant urval av respondenter. Intervjuerna utfördes 

som öppna individuella intervjuer, vilket gjorde att respondenterna pratade mer fritt när de 

besvarade frågorna och intervjun liknade mer en diskussion. För att motverka kontexteffekt 

utförde vi intervjuerna i en miljö där respondenterna kände sig trygga eftersom vi inte ville att 

miljön, i vilken intervjun tog plats, skulle påverka deras svar. Enkäterna skickades ut 

elektroniskt och därmed kunde även dessa besvaras i en trygg miljö. 

Då undersökningen endast består av ett fallföretag, är generaliserbarheten relativt låg. 

Resultaten av studien kan möjligen överföras och användas i andra företag, men utifrån 

undersökningen kan vi endast fastslå med säkerhet att resultatet gäller i företaget vi har 

undersökt. 

Genom att beröra eventuella problem med denna typ av intranät, som exempelvis språk- och 

tolkningssvårigheter har vi även belyst nackdelar med sociala intranät. Detta för att vi var 

måna om att bevara en objektivitet studien igenom.  
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6 Resultat 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens resultat i förhållning till syfte och 

forskningsfråga. Resultatet har vi nått genom att ställa analysen av den empiriska 

undersökningen gentemot teorin. 

 

 

Målet med studien har varit att ta reda på i vilken omfattning samt på vilket sätt användningen 

av sociala medier som intranätlösning har inneburit en förbättrad kommunikation vertikalt i 

en organisation. För att kunna besvara studiens frågeställning har vi utfört en empirisk 

undersökning av företaget Sigma och deras interna kommunikation. 

Undersökningen visar att många hellre använder e-post än det sociala intranätet, vilket kan 

betyda att det sociala intranätet inte gynnar kommunikationen mer än vad tidigare 

kommunikationskanaler gör. Det råder delade meningar om nyttan med att använda det 

sociala intranätet, vilket kan innebära svårigheter för systemet att ta plats som den primära 

kommunikationskanalen. Det går även att vända på resonemanget och säga att om det sociala 

intranätet inte är den primära kommunikationskanalen kan det vara svårt för användarna att se 

nyttan med det.  

I dagsläget finns det ingen tydlig målsättning med det sociala intranätet, vilket lämnar 

användarna osäkra till varför det ska användas istället för de andra kommunikationskanalerna 

som finns inom organisationen. Ledningen använder det inte alls, och operativa chefer väldigt 

lite. Om chefer, framför allt ledning, skulle använda systemet mer skulle detta kunna 

underlätta kommunikationen uppåt i organisationen, samtidigt som det hade lockat fler 

anställda till användning av det sociala intranätet. 

Det finns inga tydliga riktlinjer som beskriver i vilken kommunikationskanal en viss typ av 

information kommer. Då det finns tre olika kommunikationskanaler kan detta innebära en viss 

osäkerhet för användarna angående var en viss typ av information finns.  

Då det sociala intranätet är ett frivilligt och öppet system, kräver detta att användarna är 

aktiva och självständiga för att det ska gynna den interna kommunikationen. I dagsläget ses 

det sociala intranätet som ett komplement till de andra kommunikationskanalerna vilket är en 

anledning till att användarna inte är särskilt aktiva. 

Viktig information från ledningen går via nyhetsbrevet som skickas ut via e-post och detta 

främjar varken användarfrekvensen eller den vertikala kommunikationen mellan anställda och 

ledning, då nyhetsbrevet är en envägskommunikation. Det mesta av informationen som 

publiceras i det sociala intranätet består av vardaglig, om än professionell, information. Med 

detta menas intressanta länkar, relevanta nyheter inom IT-branschen och allmänna frågor 

gällande det dagliga arbetet. 

Det sociala intranätet på Sigma har inte förtydligat den interna kommunikationen nämnvärt. 

Detta beror till stor del på det låga antalet regelbundna användare, där även företagets ledning 
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samt chefer räknas in. Under våra intervjuer med anställda på företaget framgick det att det 

fanns intresse för att kunna ha en kommunikation med ledningen och bättre inblick i deras 

arbete. Om ledningen hade valt att använda funktionerna i det sociala intranätet som tillåter 

användaren att göra status- och nyhetsuppdateringar som övriga användare kan se och 

kommentera, hade detta varit ett bra sätt att förbättra den vertikala kommunikationen. 

De anställdas förståelse för organisationens syfte och arbetsprocess har inte ökat sedan 

införandet av det sociala intranätet. Det beror på att den typen av kommunikation inte 

förekommer inom det sociala intranätet, utan sker via de andra kommunikationskanalerna. 

Det råder delade meningar vare sig det sociala intranätet har plattat ut organisationen 

ytterligare eller ej. Genom intervjuerna framgick det att det sociala intranätet gör det enklare 

för användarna att få en överblick över vilka som arbetar inom organisationen. Det ges även 

möjlighet att kommunicera med dessa personer, då systemet används i hela organisationen. 

Om organisationen vill att det sociala intranätet ska bli en primär kommunikationskanal måste 

det tas ett beslut och ske satsning som leder till ökat användande, annars kommer med stor 

sannolikhet det sociala intranätet förbli ett komplement till övriga kommunikationskanaler. 

Det sätt att kommunicera som det sociala intranätet erbjuder används fördelaktigt när det 

handlar att kommunicera till flera personer.   

Resultat av studiens empiriska undersökning har påverkats av organisationsmedlemmarnas 

låga användningsfrekvens av det sociala intranätet. Ett rimligt antagande är att utfallet hade 

blivit annorlunda om användningsfrekvensen hade varit högre. I sådant fall hade 

respondenterna haft en tydligare uppfattning om systemets eventuella förändring på den 

vertikala internkommunikationen samt vilken påverkan förändringen hade haft. Då den 

empiriska undersökningen endast består av ett fallföretag har resultatet låg generaliserbarhet 

och vi kan därför inte med säkerhet hävda att våra slutsatser är gångbara i andra 

organisationer. 

Vi har valt att kortfattat sammanställa resultatet av undersökningen utifrån de tre positiva 

aspekter som vi förutspådde ett socialt intranät skulle medföra. De följer nedan: 

 Tydligare kommunikation inom organisationen – På grund av det låga antalet 

regelbundna användare har det sociala intranätet inte förtydligat den interna 

kommunikationen nämnvärt.  

 

 Ökad förståelse för organisationens syfte och arbetsprocess – Förståelsen för 

organisationens syfte och arbetsprocess har inte ökat. Anledningen är att den typen av 

information inte kommuniceras genom det sociala intranätet. 

 

 Plattare organisation i den mån de hierarkiska klyftorna minskar – Organisationens 

medlemmar ställer sig tveksamma till om organisationen har plattats ut. Dock har det 

sociala intranätet potential att platta ut organisationen ytterligare, bland annat genom 

ökad användning från ledning och chefer. 
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Resultatet vi har nått genom den empiriska undersökningen har givit oss ett underlag som 

hjälpt oss att besvara studiens frågeställning. Svaret vi har kommit fram till var dock inte det 

vi väntade oss. Olika faktorer har spelat in här och vi anser att den främsta av dessa är Sigmas 

låga användning av Yammer. Trots detta har vi nått ett resultat och vi har kunnat besvara 

studiens frågeställning på ett rättvist och objektivt sätt.  

Vi tror att tack vare sociala mediers snabba framfart, inte minst bland företag, kommer 

användningsfrekvensen av Yammer att öka på sikt inom Sigma. Detta borde i sin tur leda till 

ledningen börjar att använda sig av det, vilket då även kommer att påverka den vertikala 

kommunikationen. Vi vill hävda att den vertikala kommunikationen kommer att förbättras när 

användandet av Yammer ökar. Dock har det visat sig att de förväntningar vi har skapat oss 

genom media, att sociala medier som intranätlösning gynnar en organisations interna 

kommunikation, inte stämmer överens med den verkliga bild vi fått, med hjälp av denna 

studie. Studien visar att de tre positiva aspekter, som har varit en röd tråd genom uppsatsen, 

inte visat sig vara en följd av användande av ett socialt intranät. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det sociala intranätet som används på Sigma endast 

fungerar som ett komplement till övriga kommunikationskanaler. Den vertikala 

kommunikationen sker i dagsläget främst genom e-post och är en envägskommunikation. 

Det sociala intranätet har inte förbättrat den vertikala kommunikationen på Sigma, men har 

potential att göra så om åtgärder vidtages som leder till ökat användande. 
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Bilagor 

 

Bilaga A - Enkät 

 

Enkätundersökning till kandidatuppsats i ämnet informatik vid Lunds universitet.  

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats vid Institutionen för Informatik på 

Ekonomihögskolan i Lund och skulle uppskatta Din hjälp i vår empiriska undersökning. Vår 

uppsats ämnar utreda om den vertikala kommunikationen i en organisation har förbättrats tack 

vare användningen av sociala medier som intranätlösning. Vi har valt att kalla denna typ av 

intranätlösningar Sociala intranät och det innebär att funktioner som ofta hittas i sociala 

medier används i intranätet, som exempelvis chattfunktion, bloggar, statusuppdateringar med 

möjlighet för kommentering etc. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Du ville besvara ett antal frågor för att hjälpa oss i vår 

undersökning. Deltagandet i denna undersökning är givetvis frivilligt och alla svar behandlas 

anonymt. 

Tack på förhand.  

Vänligen 

Christofer Sjöberg 

Anton Gustle 
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Frågeformulär 

 

 

1.  Man     Kvinna 

2. Ålder ___________ 

3. Hur länge har du varit anställd? ___________ år 

 

 

Markera det svarsalternativ du tycker passar 
bäst 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
delvis 

Stämmer helt 

4. Den interna kommunikationen har blivit 
tydligare med hjälp av det sociala intranätet. 1 2 3 4 

5. Det sociala intranätet har förbättrat 
samarbetet mellan chefer och anställda. 1 2 3 4 

6.  Jag använder hellre e-post än det sociala 
intranätet. 1 2 3 4 

7. Kommunikationen jag för i det sociala 
intranätet har ökat organisationens 
medlemmars förståelse för verksamheten. 

1 2 3 4 

8. Organisationens medlemmar har kommit 
närmare varandra trots hierarkiska 
nivåskillnader. 

1 2 3 4 

9. Insikten i organisationens arbetsuppgifter har 
ökat. 1 2 3 4 

10. Jag kommunicerar enklare med fler chefer 
högre upp i organisationen tack vare det sociala 
intranätet. 

1 2 3 4 

11. Jag har bättre förståelse för de 
bakomliggande faktorer som styr vad som sker i 
organisationen. 1 2 3 4 

12. Jag använder även det sociala intranätet för 
att hjälpa organisationens medlemmar. 

1 2 3 4 
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Markera det svarsalternativ du 
tycker passar bäst 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis inte 

Ingen 
förändring 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

13. Arbetet har effektiviserats tack 
vare det sociala intranätet. 

1 2 3 4 5 

14. Min förståelse för 
organisationens syfte och 
arbetsprocess har ökat tack vare 
det sociala intranätet.  

1 2 3 4 5 

15. Det sociala intranätet har 
förbättrat samarbetet mellan olika 
avdelningar inom företaget. 

1 2 3 4 5 

16. Det sociala intranätet har 
förbättrat samarbetet mellan 
operativa chefer. 

1 2 3 4 5 

 

 

17. Fungerar följande bättre efter införandet av ett socialt intranät? 

Markera det svarsalternativ du tycker passar 
bäst 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
delvis 

Stämmer helt 

a. Beslutsfattande fungerar bättre. 1 2 3 4 

b. Rapportering uppåt i organisationen fungerar 
bättre. 

1 2 3 4 

c. Rapportering nedåt i organisationen fungerar 
bättre. 

1 2 3 4 

d. Spridning av mötesprotokoll fungerar bättre. 1 2 3 4 

e. Spridning av företagsnyheter fungerar bättre. 1 2 3 4 
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Bilaga B - Sammanställning av enkätundersökning 
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Påstående Medel Median 
Modalvärde (% 
av svaren) 

1. Kön: - - Man (96 %) 

2. Ålder: 39,2 38 39 år (12,5%) 

3. Hur länge har du varit anställd? - - >5 år (54 %) 

4. Den interna kommunikationen har blivit tydligare 
med hjälp av det sociala intranätet. 

2,21 2 3 (42 %) 

5. Det sociala intranätet har förbättrat samarbetet 
mellan chefer och anställda. 

2,33 3 3 (63 %) 

6. Jag använder hellre e-post än det sociala intranätet. 3 3 4 (38 %) 

7. Kommunikationen jag för i det sociala intranätet har 
ökat organisationens medlemmars förståelse för 
verksamheten. 

2,08 2 2 (50 %) 

8. Organisationens medlemmar har kommit närmare 
varandra trots hierarkiska nivåskillnader. 

2,42 3 3 (58 %) 

9. Insikten i organisationens arbetsuppgifter har ökat. 2,25 2 2 och 3 (33 %) 

10. Jag kommunicerar enklare med fler chefer högre 
upp i organisationen tack vare det sociala intranätet. 

2 2 1 (42 %) 

11. Jag har bättre förståelse för bakomliggande 
faktorer som styr vad som sker i organisationen. 

1,96 2 1 (38 %) 

12. Jag använder även det sociala intranätet för att 
hjälpa organisationens medlemmar. 

2,46 3 3 (38 %) 

13. Arbetet har effektiviserats tack vare det sociala 
intranätet. 

2,96 3 4 (38 %) 

14. Min förståelse för organisationens syfte och 
arbetsprocess har ökat tack vare det sociala intranätet. 

2,79 3 3 (38 %) 

15. Det sociala intranätet har förbättrat samarbetet 
mellan olika avdelningar inom företaget. 

2,96 3 3 (46 %) 

16. Det sociala intranätet har förbättrat samarbetet 
mellan operativa chefer. 

2,83 3 3 (63 %) 

17a. Fungerar följande bättre efter införandet av ett 
socialt intranät? – Beslutfattande 

2 2 2 (42 %) 

17b. Fungerar följande bättre efter införandet av ett 
socialt intranät? – Rapportering uppåt i organisationen. 

2,04 2 2 (42 %) 

17c. Fungerar följande bättre efter införandet av ett 
socialt intranät? – Rapportering nedåt i organisationen. 

2,38 3 3 (46 %) 

17d. Fungerar följande bättre efter införandet av ett 
socialt intranät? – Spridning av mötesprotokoll. 

1,92 2 1 (46 %) 

17e. Fungerar följande bättre efter införandet av ett 
socialt intranät? – Spridning av företagsnyheter. 

2,83 3 3 (42 %) 
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Bilaga C - Intervjuguide 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

3. Vad är din befattning? 

4. På vilket sätt har den interna kommunikationen påverkats efter införandet av 

intranätet? 

a. Har intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar i organisationen? 

5. I vilken omfattning anser du att kommunikationen blivit tydligare inom organisationen 

sedan införandet av intranätet? 

a. Vad är den största skillnaden gentemot tidigare intranätlösning? 

6. Hur har samarbetet mellan olika avdelningar inom organisationen gynnats genom 

användningen av intranätet? 

a. Vad anser du om kunskapsspridning via intranätet? 

b. Vad anser du om kunskapsspridning mun till mun, i fikarum/korridor etc.? 

c. Vad föredrar du och varför? 

7. I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens syfte? 

8. I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens arbetsprocess? 

9. Hur bidrar du till att öka andra organisationsmedlemmars förståelse för 

organisationens arbete genom användning av intranätet? 

10. I vilken omfattning anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

11. Hur har direktkommunikationen mellan chefer högre upp i hierarkin och anställda på 

en lägre nivå i hierarkin förändrats sen införandet av intranätet? 

a. Anser du att organisationens medlemmar på olika hierarkiska nivåer kommit 

närmare varandra? 

12. Hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats i mån av mötesprotokoll, 

beslutsfattande, vad som händer i organisationen etc.? 
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Bilaga D - Transkription av intervju med intervjuperson 1 
 

Intervjuare: Kan du nämna lite snabbt om ert intranät Yammer, som vi förstått har många av de funktioner som 

liknar sociala medier? 

Respondent1: Jag kan säga att jag inte heller hade hört talas om Yammer när cheferna valda att införa detta. 

Men kortfattat är det i princip en blandning av Facebook och Twitter. Rent utseendemässigt är det väldigt likt 

Facebook. Men man postar sina meddelanden till en viss grupp. Så till skillnad från exempelvis Twitter kan inte 

vem som helst se vad andra grupper skriver. 

I: Är det då ett eget internt system eller använder ni er av Yammer som sedan är låst till er organisation? 

R1: Yammer är ett stort internationellt nätverk, men med ett gruppsystem där Sigma har en låst grupp, så är man 

inte medlem i gruppen kan man inte komma åt innehållet. Det är åtminstone så jag har förstått det, men jag har 

inte använt det privat. 

I: Aha, så man kan använda sig av Yammer privat också? 

R1: Ja, absolut. Man ska kunna filtrera hur mycket notifikationer man ville få, men vi hade problem med det. Så 

fort någon gjorde något fick man mail om det, vilket blev oerhört störigt efter ett tag. Så jag har faktiskt stängt av 

den funktionen helt, det blev helt enkelt för mycket. 

I: Är det helt på era villkor att använda intranätet? 

R1: Ja det är helt frivilligt. 

I: Kan du berätta lite om vad du har för utbildning? 

R1: Jag har pluggat Systemvetenskap i Lund i tre år på kandidatprogrammet. Ganska basic. Sen har jag läst tre 

år tidigare som högskoleingenjör. 

I: Hur länge har du jobbat här på Sigma? 

R1: Det blir väl ett och ett halvt år ganska exakt. 

I: Vad är din befattning eller tjänst? 

R1: Jag är konsult, som de flesta som jobbar här är. Och jag jobbar inom utveckling och inom .net. 

I: Ok, nu kommer vi inte lite mer på den interna kommunikationen och hur tycker du att den interna 

kommunikationen har påverkats efter att införandet av det nya intranätet? 

R1: Inte så mycket faktiskt. Den viktiga kommunikationen sköts fortfarande via mail. 

I: Så det har inte riktigt anammats? Eller det var kanske inte tanken att ta över mailets funktion? 

R1: Nä jag tror inte att det var tanken, utan det var snarare ett försök eller ett slags komplement till att få igång 

en diskussion bland organisationen. Det är kanske lite gammaldags med mail, men jag känner ändå att det 

fungerar bra. Man kan ändå ha kvar sina mail och gå tillbaka och söka igenom sin inkorg om det är något man 

har missat. Det känns faktiskt stabilt enligt mig. 

I: Har ni något annat system utöver Yammer eller allt annat sköts via mail? 

R1: Vi har också en intern SharePoint-sajt där det finns lite olika bloggar och aktuell information. Jag ska inte 

säga att den informationen som finns där inte är viktig, men den viktigaste informationen går fortfarande ändå 

alltid via mail. Sådant som man mer kan välja att ta del av postas ju på bloggen. 
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I: Så alla vet att när det gäller viktig information får man det i första hand via mailen? 

R1: Ja det skulle jag säga. Jag tror aldrig de skulle posta något som är väldigt viktigt enbart på bloggen eller i 

Yammer. De vet nog att alla inte är inne där dagligen. 

I: Anser du att intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar? 

R1: Nä det kan jag väl inte säga, mycket på grund av att jag inte använder Yammer särskilt frekvent. 

I: Men känner du att du tar mer del av andras erfarenheter nu? 

R1: Lite grann, för ibland dyker det upp en intressant länk som någon postar. Och då kommer man över någon 

artikel eller vad det nu är som man inte skulle gjort annars. Men i och med att det övergick till att bli mer 

irriterande med att få uppdateringar via mail hela tiden så stängde jag ju av notifikationerna, och sen dess känner 

jag mig inte riktigt delaktig i det nätverket längre. Vilket egentligen är synd, för hade jag kunnat välja lite mer 

fritt hur mycket information man ville komma åt så hade jag säkert använt det mer. Nu kändes det istället som 

man blev påtvingad en massa information. 

I: Anser du att samarbetet mellan avdelningar har gynnats med hjälp av intranätet? 

R1: Då jag var aktiv i Yammer var det egentligen bara vår avdelning som använde systemet. Det var bara i 

enstaka fall någon utifrån kom in men det var inget direkt samarbete. Så nja, tveksamt, det tycker jag nog inte. 

I: Tycker du er SharePoint-sajt har gynnat samarbetet via bloggar etc.? 

R1: Nja det skulle jag inte vilja säga. För en blogg är mer eller mindre en enkelväg eller enkelriktad 

kommunikation. Men det kan ju helt få upp ögonen på vad andra grupper håller på med och då kan man kanske 

följa upp det i efterhand. 

I: Hur fungerar och vad föredrar du när det gäller kunskapsspridning via intranät gentemot mun-till-mun? 

R1: Som det är just nu har vi ingen uttalad mediekanal för just kompetensutbyte. Däremot har vi utsatta träffar 

där ett ämne presenteras och diskuteras mellan olika avdelningar. Så det är väl mest så det sker i dagsläget. 

I: Om man då ser rent generellt, om ni skulle använda ett sådant system för kunskapsspridning, hade du då 

föredragit det framför in person konversation? 

R1: Jag tror det är ganska oundvikligt att ha in person- eller live-konversationer. Men man kan nog få upp 

ögonen för vad som finns att tillgå via sociala medier. Och det är vi nog rätt dåliga på att utnyttja, jag känner 

egentligen bara till i detalj vad de personer som är närmast mig verkligen kan och vad de jobbar med. Vilket är 

synd. Vi har förresten också ett nyhetsbrev som kan fungera som en form av kunskapsspridning, där man kan 

skriva inlägg om man vill. Men då fungerar även detta som envägskommunikation. 

I: Om vi ska komma in lite på organisationen som helhet, anser du att ett sådant här intranät kan öppna ögonen 

lite för organisationens syfte och arbetsprocess? 

R1: De tunga bitarna körs ju inte riktigt via de kanalerna kan man säga. Utan mycket är det här nyhetsbrevet där 

chefen skriver och sedan självklart mailen. 

R1: Sen använder jag även Twitter dagligen och följer andra på företaget men även annat som har med 

branschen att göra. Det har inget med Sigma att göra på så sätt att de sagt att vi ska använda det men det är ett 

bra sätt att få in både intern och extern information. 

I: Då har det kanske blivit i viss mån någon form av ersättning till Yammer? 

R1: Ja det skulle jag säga, för min del i alla fall. 
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I: Tycker du att du bidrar via intranätet till andras förståelse för ditt eller organisationens arbete? 

R1: Hm, ja jag kan tyvärr inte ge något bra svar ur perspektivet sociala medier. Utan det sker nog mer ute i 

fikarummet och liknande. 

I: Är tanken att man gärna bör skriva sådant på Yammer istället? 

R1: Nä det skulle i så fall vara det nyhetsbrevet vi får varje vecka. Där står det alltid om nya uppdrag och 

arbeten. Så att man i alla fall ytligt vet vad andra gör. Däremot har vi faktiskt anställt en som har helt ansvar för 

sociala medier i företaget som bland annat Twittrar i företagets namn, även intern då. 

I: I vilken omfattning anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

R1: Jag tycker absolut att det känns platt, men jag vet inte direkt om det blivit plattare än förut. Men man får helt 

klart mycket information från cheferna och det känns inte som det finns någon sådan osynlig barriär som man 

måste ta sig igenom. Det har säkert en hel del med företagskulturen att göra också. 

I: Hur har då din kommunikation med högre chefer förändrats? 

R1: Vi har ju inte så mycket höga chefer här på Sigma. Vi har en VD här, honom har jag inte särskilt mycket 

kontakt med. Men sedan har vi en affärsområdeschef och det är via honom all kommunikation sker. Det är 

väldigt öppet och inga problem att gå till honom och prata om vad som helst. Men vi har inte någon speciell 

kontakt med chefer via sociala medier. 

I: Till sist då, hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats, i mån av mötesprotokoll, 

beslutsfattande, vad som händer etc.? 

R1: De största bitarna hamnar alltid i nyhetsbrevet och via mail, och endast till viss del via intranätet som då 

trots allt är frivilligt. Det är en god tanke med Yammer, men ja jag vet inte. Jag gillar Twitter väldigt mycket, 

just för man väljer själv vad man vill ta del av och vad man vill skriva. Jag hade hellre fått information på det 

sättet och sen fått viktig information via exempelvis mail. 
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Bilaga E - Transkription av intervju med intervjuperson 2 
 

Intervjuare: Vad har du för utbildning? 

Respondent 2: Jag har magister i datavetenskap från högskolan i Skövde 

I: Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

R2: 3,5 år 

I: Vad är din befattning? 

R2: Jag är utvecklingskonsult. Just nu sitter jag mycket med application management. Jag sitter och utbildar 

kineser, visar dem runt och visar dem olika system. Sony Ericsson har startat nytt i Kina. Det är ett ganska stort 

projekt som har pågått i ungefär ett år och jag har varit involverad sen mars och är klar nu i slutet av maj. 

I: På vilket sätt har den interna kommunikationen påverkats efter införandet av intranätet? 

R2: Väldigt lite, skulle jag vilja säga. Vi har ju som sagt Yammer och vi får lite information där men det är mest 

diskussioner hit och dit. När vi började med Yammer var det ganska mycket men nu är det väldigt lite. Det var 

hett de första veckorna men nu kommer det ett par poster om dagen. 

I: Vad har ni mer för kommunikationskanaler?  

R2: Vi har nyhetsbrev och vi har en intern informationssida, som är intern info för oss här och så har vi global 

sigma. De har funnits länge men är inte heller speciellt aktiva. 

I: Har intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar i organisationen? 

R2: Nej, det kan jag inte påstå. 

I: I vilken omfattning anser du att kommunikationen blivit tydligare inom organisationen sedan införandet av 

intranätet? 

R2: Nej, det kan jag inte heller påstå. Vi har ju nyhetsbrevet som vi får en gång i veckan. Det har fungerat som 

den största kanalen för att sprida information. Vi har svårt att komma ifrån det, känner jag i alla fall. Yammer 

används mer som en hobby, när man har sett något som man tycker är intressant eller roligt medans nyhetsbrevet 

handlar vad som händer i företaget. Övrig kommunikation går i första hand via e-mail i första hand och jag ser 

inte att det skulle ske en ändring i det inom den närmaste framtiden. 

I: Var det tänkt att Yammer skulle ersätta de andra kanalerna?  

R2: Nej, det skulle vara ett komplement. Det var någon som kom med idéen och sen genomfördes det. 

I: Vi har fått intrycket av att i många företag är denna typ av intranätlösningar ett frivilligt alternativ till övriga 

interna kommunikationssystem. 
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R2: Jag tycker det är en omogen teknologi. Man ser det ute hos kunder, alla tycker att de måste ha Twitter t.ex 

men de har ingen aning om vad de ska skriva eller varför. Måste ha det för alla andra har det. Jag ser det som en 

hype som alla känner att de måste följa. 

I: Hur har samarbetet mellan olika avdelningar inom organisationen gynnats genom användningen av intranätet? 

R2: Nej inte än så länge. Vi har ju nyligen gjort en omorganisation och vi ska ju bli olika avdelningar men det 

har inte genomförts än. Men det är på gång, processen startade i slutet av förra året och sånt där tar ju tid. 

I: Hur många sitter ni på detta kontoret?  

R2: Här i Malmö är vi drygt 100st. Sigma Syd som är Växjö och nedåt är totalt 250st. 

I: Och hela Sigma?  

R2: 1300 personer, tror jag. 

I: Vad anser du om kunskapsspridning via intranätet jämfört med kunskapsspridning mun till mun, i 

fikarum/korridor etc.? Vad föredrar du och varför? 

R2: Det kommer mest e-mail först. Vi som sitter här vet vad de andra omkring oss har jobbat med på senare tid. 

Där sitter en kille där ute som skickade mail till mig igår och frågade om jag kunde komma och hjälpa honom 

och det är lite så det funkar fortfarande. E-mail är den största kanalen. Idag kan du nå alla på e-mail när som 

helst, alla har ju smartphone. 

I: Om du vill komma i kontakt med en kollega som är ute på uppdrag, hur skulle du kontakta honom?  

R2: Första hand ringar, sen e-mail. För vi vet att vi har alltid access till e-mail oavsett var vi sitter så länge där 

finns internetuppkoppling. 

I: I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens syfte? 

R2: Där har det inte hänt så mycket. Det är ju ganska bra kommunikation inom företaget med nyhetsbrev och 

om vad som händer. Vi hade t.ex. ett stort möte här när vi diskuterade omorganisationen där vi satt och bollade 

idéer. Dem har inte gått ifrån den typen av kommunikation, vilket jag tycker är bra. Det går fortfarande att träffas 

och prata. 

I: I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens arbetsprocess? 

R2: Samma sak där. Vi har ju rutiner som finns dokumenterade men vi är ju ett konsultbolag som jobbar för 

olika kunder och då måste vi följa deras processer, i första hand i alla fall. 

I: Hur bidrar du till att öka andra organisationsmedlemmars förståelse för organisationens arbete genom 

användning av intranätet? 

R2: Nej, det kan jag inte påstå. Vi jobbar ju som team, där vi har gemensamma mailboxar där vi sprider 

information. 
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I: I vilken omfattning anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

R2: Myten om platta organisationer är alltid rolig, det finns ju inte. Ju mer information alla har, desto plattare 

känns den. Du kan ju bara dela med dig av saker du kan, men kan ju inte prata om saker man inte vet något om. 

Så det hjälper ju, där har vi stor nytta av nyhetsbrevet. Där får vi reda på hur läget är inom företaget, vilka som 

har börjat, vilka som har slutat, vad som är på gång. Så den informationen sprids. 

I: Hur har direktkommunikationen mellan chefer högre upp i hierarkin och anställda på en lägre nivå i hierarkin 

förändrats sen införandet av intranätet?  

R2: Har inte förändrats för mig, jag gillar att prata med människor direkt. Ofta när man vill prata med chefen 

gäller det en jobb eller något väldigt personligt och det vill man inte göra via chatt eller liknande. I yrket som 

konsult är det ganska platt, men det kan också gå lång tid innan man träffar chefen eftersom man ofta sitter lång 

tid på uppdrag ute hos kund. 

I: Anser du att organisationens medlemmar på olika hierarkiska nivåer kommit närmare varandra?  

R2: Nej, det kan jag inte påstå. 

I: Hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats i mån av mötesprotokoll, beslutsfattande, vad som 

händer i organisationen etc.? 

R2: Det har varit mycket diskussioner kring att vi ska göra ett bra SharePoint intranät. Det finns ju men jag 

märker inte av det särskilt mycket. Det finns diskussioner kring det, sen får vi se hur det går. 
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Bilaga F - Transkription av intervju med intervjuperson 3 
 

Intervjuare: Vad har du för utbildning? 

Respondent 3: Ingenjör i elektroteknik från LTH 

I: Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

R3: Sedan 2006 

I: Vad är din befattning? 

R3: Konsult. Jag är utvecklare. 

I: På vilket sätt har den interna kommunikationen påverkats efter införandet av intranätet? 

R3: Det blir lite tydligare med tips och länkar och sådär. Man har ju filter på mail så man inte får allt, då kan det 

bli lite tydligare med Yammer kan jag tycka. 

I: Har intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar i organisationen? 

R3: Nej, det har det inte. Jag har mer fokus på mailen. Yammer är ju ganska nytt. 

 

I: De som har infört Yammer har ju såklart som mål att det ska användas, har det uppfyllts? 

R3: Det är en bit kvar, kan man säga. 

I: I vilken omfattning anser duat kommunikationen blivit tydligare inom organisationen sedan införandet av 

intranätet? 

R3: Kanske inte den officiella kommunikationen, det är ju ganska mycket inofficiellt prat där. Tips om IT-

nyheter och liknande. 

 

I: Använder du Twitter för att få den typen av information också? 

R3: Nej, Twitter använder jag inte. 

I: Vad är den största skillnaden gentemot tidigare intranätlösning? 

R3: Det är fler som är med nu än innan. Innan var det ganska lokalt inom Malmö, Helsingborg och Växjö. Nu är 

hela Sigma inkopplat. 

I: Hur har samarbetet mellan olika avdelningar inom organisationen gynnats genom användningen av intranätet? 

R3: Det kan jag inte påstå. Vi är också ganska nya i denna typ av organisation, det håller fortfarande på att sätta 

sig sen omorganisationen. 
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I: Kunskapsspridning kan ju ske via intranätet eller mun till mun, i fikarum/korridor etc. Vad föredrar du och 

varför? 

R3: Via Yammer så kan man få lite mer konkret information än vid t.ex. fikan. För på Yammer kan man ju gå in 

på länkar och annat och läsa.  

I: Får du mer tips tack vare Yammer än du hade fått annars? 

R3: Ja, precis. 

I: I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens syfte? 

R3: Inget alls, inte Yammer i alla fall 

I: I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens arbetsprocess? 

R3: Det är samma där. 

I: Hur bidrar du till att öka andra organisationsmedlemmars förståelse för organisationens arbete genom 

användning av intranätet? 

R3: Jag är inte jätte aktiv, jag är mest åhörare.  

I: Anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

R3: Ja, det kan jag nog tycka. Det generella intranätet har gjort att man har större koll på vilka människor det 

finns inom Sigma, det har varit ganska splittrat innan. 

I: Hur har direktkommunikationen mellan chefer högre upp i hierarkin och anställda på en lägre nivå i hierarkin 

förändrats sen införandet av intranätet? 

R3: Inte genom Yammer men många kör ju via SharePoint-sajter. Det byggs sajter för varje grupp, de nya 

indelningarna. 

I: Anser du att organisationens medlemmar på olika hierarkiska nivåer kommit närmare varandra? 

R3: Alla i de här grupperna kan vara delaktiga i dessa diskussioner, oavsett om man har personalansvar eller om 

man är utvecklare. 

I: Hur ser dessa SharePoint-sajter ut? 

R3: Där finns forum och wikis. 

I: Hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats i mån av mötesprotokoll, beslutsfattande, vad som 

händer i organisationen etc.? 

R3: Där har det inte hänt så mycket. Nyhetsbrevet får vi ju en gång i veckan. 

 



Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel Gustle & Sjöberg

  

64 
 

Bilaga G - Transkription av intervju med intervjuperson 4 
 

Intervjuare: Vad har du för utbildning? 

Respondent 4: Magister i media och kommunikation 

I: Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

R4: 1 år 

I: Vad är din befattning? 

R4: Jag är ansvarig för det område på sigma som säljer och levererar portaltjänster, portallösningar och där ingår 

intranät. 

I: På vilket sätt har den interna kommunikationen påverkats efter införandet av intranätet? 

R4: Vi har inte infört något sen jag kom hit, så jag kan inte svara på det riktigt. 

I: När införde ni Yammer? 

R4: Det har vi nog kört i ett halvår. Jag har sett det förut, det funkar sådär. För jag tror man måste installera 

klienten, gör man inte det så ser man inte när saker händer utan man får mail skickat till sig på eftermiddagen om 

vad som har hänt i Yammer. 

I: Använder ni Yammer som intranät?  

R4: Vi kör det frivilligt, så det är upp till var och en. Kör man dessutom inte genom klienten blir det svårt. Det 

man vill få upp är ju hela tiden, så fort det händer någonting. Och så är det inte riktigt än. 

I: Har Yammer haft någon påverkan på den interna kommunikationen? 

R4: Nej, inte direkt. Det skulle kunna ha om vi använde det mer systematiskt. 

I: Det är målet antar jag? 

R4: Ja, men det är så dumt i sådana här organisationer när man säger ”snart kommer det ett nytt intranät”, sedan 

händer det inte så mycket utan alla väntar. 

I: Hur mycket använder du Yammer? 

R4: Lite. Jag är inne och läser men eftersom jag inte har klienten installerad tycker jag det är jobbigt att 

kommentera på något en vecka efter. Jag brukar läsa vad det står där. 

I: Har intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar i organisationen? 

R4: Nej. 
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I: I vilken omfattning anser duat kommunikationen blivit tydligare inom organisationen sedan införandet av 

intranätet? 

R4: Nej, ingen skillnad. 

I: Vad innehåller de SharePoint-sajter ni har haft sedan tidigare? 

R4: Det är samarbete kring projekt. Vi har t.ex. en förstudie, all dokumentation och planering som ligger på ett 

och samma ställe. Det sker inte så mycket kommunikation om projektet utan det är mest arbetsmaterial. Det 

ligger så att alla kommer åt det och alla kommer åt det samtidigt. Ändrar man något så är det där man gör det, 

om man exempelvis har en rapport eller ett protokoll så ser alla ändringen efter det att jag har tryckt på spara. På 

så sätt behöver man inte skicka ut det till alla utan alla vet att senaste versionen ligger där. 

I: Vad är den största skillnaden gentemot tidigare intranätlösning? 

R4: Jag vet inte riktigt, för nu är det ju så att Yammer inte är en del av intranätet utan det var någon som drog 

igång det och intranätet finns här och Yammer här. De lever lite separata liv. På mitt förra jobb var det ungefär 

samma sak, men där var det istället fler på Yammer än på intranätet. Då hände det saker hela tiden. Där var 

tanken att Yammer skulle vara för sälj, marknadsföring och affärsutveckling och istället tog teknikerna över det 

och skrev om problem de satt med som de behövde ha hjälp med. Istället för att köra exempelvis MSN, som 

många använde. Det är ofta så med de här systemen, det blir sällan som man tänkt. Men om det används, det är 

då det börjar göra nytta. Man vill ju inte säga åt folk att inte använda det.  

I: Vi har förstått att ni genomgick en omorganisation vid årsskiftet där ni delades in i olika grupper. Har dessa 

grupper egna SharePoint-sajter? 

R4: Nej, vi har en SharePoint-sajt. En collaboration site som kom upp ganska nyligen, så det har inte hänt så 

mycket på den. Alla säger att vi behöver kommunicera mer, vi behöver veta mer vad som händer så vi lägger 

upp en sajt. Ändå är det ingen som går in och gör någonting på den. Jag tror att mycket har att göra med att 

SharePoint är lite kluddigt. Det skulle vara bättre att bara köra Yammer, kanske. I alla fall för det behovet, sen 

kan man ha en collaboration site där man lägger upp kodexempel, exempel på dokumentation, presentationer 

som man delar där. Sådant vill man kanske inte ha i Yammer. 

I: Hur har samarbetet mellan olika avdelningar inom organisationen gynnats genom användningen av intranätet? 

R4: Lite, eftersom det finns folk som använder Yammer ganska regelbundet och det kan ju ge en del värde. Man 

tipsar lite om olika saker. 

I: Vad anser du om kunskapsspridning via intranätet om man jämför med kunskapsspridning mun till mun, i 

fikarum/korridor etc.? Vad föredrar du och varför? 

R4: Lite olika. Jag föredra nog egentligen att köra ganska mycket på intranätet. Då har man det sparat, man 

behöver inte ställa samma fråga flera gånger. En del människor är ganska roliga att prata med samtidigt som en 

del tycker det är lite jobbigt att skriva. En del vill inte bli störda utan vill att man ska maila sin fråga så i sådana 

fall skulle man ju kunna använda intranätet istället. Det man vill göra är att komma bort i från mailen men det är 
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ju svårt på ett intranät att adressera någon, det man kan göra är att maila en person och be dem svara på en fråga 

men lägger jag ut frågan på intranätet och ber någon att svara på den här frågan är det ingen som svarar. Därför 

sker detta mycket via mail. Däremot skulle man kunna maila någon och be dem att klicka på den här länken och 

svara på frågan om du har tid. Det gäller ju bara att få upp intranätet ordentligt så att det funkar. 

I: I vilken omfattning anser du att din förståelse ökat för organisationens syfte? 

R4: Inte riktigt här. Här kan det handla om varför finns Sigma, vad är vårt existensberättigande. På den frågan 

finns det många svar, exempelvis att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika. Dock finns det väldigt lite om 

våra kunder i intranätet, det mesta handlar om oss själva. 

I: Hur bidrar du till att öka andra organisationsmedlemmars förståelse för organisationens arbete genom 

användning av intranätet? 

R4: Jag är ganska passiv. Nyhetsbrevet skriver jag i kanske två gånger i månaden. Av de digitala kanalerna så är 

det den vanligaste. Varannan månad skickar jag ut ett lite längre brev till alla och beskriver vad som har hänt sen 

sist, lite update. Jag skulle egentligen vilja lägga mer tid på detta. Varför man prioriterar ner det vet jag inte. Det 

är kanske för att intranätet inte skriker efter det, det är ganska tyst, den säger inte till att den behöver något. Alla 

andra runt omkring hela tiden säger ”jag vill ha det, jag vill ha det där”. Det är det man reagerar på, att folk vill 

ha nåt. 

I: I vilken omfattning anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

R4: Nej, inte än. Vi måste få upp ett bra intranät innan vi kan påverka det. 

I: Hur har direktkommunikationen mellan chefer högre upp i hierarkin och anställda på en lägre nivå i hierarkin 

förändrats sen införandet av intranätet? 

R4: Jag tror inte det. Jag kommunicerar mycket med dem i min grupp per telefon, i korridoren eller via mail. Jag 

hänvisar nästan aldrig någon till intranätet. Med min chef pratar jag bara. 

I: Anser du att organisationens medlemmar på olika hierarkiska nivåer kommit närmare varandra? 

R4: Nej, men det är många som efterfrågar att vi använder intranätet mer. Tyvärr finns det inget bra att använda. 

Det är där skon klämmer. Yammer är väl det bästa vi har, som vi borde använda lite mer.  

I: Hur stort är Yammer? 

R4: Det finns jättemånga som kör det. Nästan alla företag jag känner till kör Yammer, kanske inte alla men 

jättemånga. Många har mycket användande, speciellt om man använder iPhone, då man kan ha Yammer-klienten 

som applikation. Då kan man fortfarande hålla koll på vad som händer på jobbet om man sitter på bussen eller på 

tåget. 

I: Hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats i mån av mötesprotokoll, beslutsfattande, vad som 

händer i organisationen etc.? 
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R4: Tyvärr tror jag att många känner att de inte är uppdaterade. Vad gäller projekten, att det finns en projektplats 

där man har tillgång till allt. Dock kör ju inte alla projekt projektplatser. 

 

  



Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel Gustle & Sjöberg

  

68 
 

Bilaga H - Transkription av intervju med intervjuperson 5 
 

Intervjuare: Vi har förstått att ni har SharePoint-sajter som hela Sigma använder? 

Respondent 5: Ja precis. Det finns två, en som heter Sigma One som är internt för hela Sigma. Sen så har vi på 

Malmö-kontoret en egen SharePoint-sajt.  

I: Vad har de sidorna för funktioner, är det bloggar, wikis och forum etc.? 

R5: Det var tänkt så från början. Men den mesta användningen har blivit att hitta dokument, protokoll och 

personalfiler. 

I: Så just nu fungerar den inte som någon direkt kommunikationskanal? 

R5: Nja, för de interna projekten så gör den det. Men inte på något större plan. Det är snarare nyhetsbrevet som 

fyller den huvudsakliga kommunikationskanalen, även om den nu är enkelriktad, då alla får detta. 

I: Om vi då jämför med Yammer, har det funktioner som chatt och live feeds etc.? 

R5: Precis. Varje grupp har en egen vägg med nyheter och inlägg som man kan kommentera. Samtidigt har 

Yammer en stor fördel då hela organisationen har tillgång till intranätet. 

I: Det är det vi hört som en av de största förändringarna, att det har öppnat upp för hela Sigma och att alla har 

möjlighet att se vad som händer till skillnad från tidigare intranät. 

R5: Det stämmer. Samtidigt gäller det ju att folk verkligen använder detta. Sen är det ju lite så i konsult-

branschen att man jobbar sina åtta timmar om dagen, sen är man helt färdig i huvudet. Så när man väl har lite tid 

så kanske man inte går in där i första hand. 

I: Vad har du för utbildning, om vi ska gå in på våra mer konkreta frågor?  

R5: Systemvetarkandidat på tre år i Lund. 

I: Hur länge har du jobbat på Sigma? 

R5: Hm, sen 08. Det blir nog tre år snart. 

I: Och vad är din befattning? 

R5: Det står konsult på lapparna, men då inom software architect. 

I: På vilket sätt anser du att den interna kommunikationen påverkats av det nya intranätet? 

R5: Jag skulle väl påstå att den inte har förbättrats alls egentligen. Det finns en stor möjlighet i dagsläget men 

man använder inte sig av Yammer och dess fördelar så som det skulle kunna göras. Jag tror att om någon skulle 

gå ut med något viktigt som gör att du blir tvungen att gå in där så hade det använts och gynnat 

kommunikationen. Helst någon med inflytande som kan locka lite. 

I: Har intranätet påverkat hur mycket du kommunicerar inom organisationen? 

R5: Till en början gjorde det. Det var nytt och kul och man kunde kommentera andras inlägg. Men sen så är inte 

sina 500 Facebook-vänner där så man tappar lite intresset. 

I: Det hänger kanske lite på att alla använder det? 

R5: Ja absolut. Det är ju en klockren idé med Yammer om man slopar alla andra kanaler. 
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I: Anser du att kommunikationen blivit tydligare inom organisationen sedan införandet av intranätet? 

R5: Om vi ser till alla intranät tillsammans så absolut ja. Framför allt då Sigma One som hela organisationen 

använder sig av. Där ser man när det sker nya kontrakt och högsta ledningens tankar. 

I: Så kommunikationen har kanske inte blivit tydligt tack vare Yammer? 

R5: Nej, inte direkt i det fallet. Det finns en stor fördel med Yammer att den som hamnar i problem enkelt kan 

ställa en fråga och få svar. Tyvärr är det nog så i dagsläget att när man får problem så får man nog snabbare svar 

via Google och använder hellre det. 

I: Vad är den största skillnaden gentemot innan intranätet implementerades? 

R5: Inte särskilt mycket. Däremot tror jag att om man hade tvingat alla att installera Yammer-klienten så att man 

kan använda chatt och liknande så tror jag att det hade varit stor hjälp. Nu kör ju många MSN och liknande 

istället. Vilket lättare kan missbrukas tyvärr. 

I: Tycker du att samarbetet mellan olika avdelningar har gynnats efter införandet? 

R5: Nej, men det finns en stor potential för det. Vi känner alla varandra på Malmö-kontoret så man vet vem man 

går till om man har någon fråga. Men däremot finns det massvis av kompetens som kan utnyttjas runt om i 

organisationen. Det är lite dumt av oss. Vi sitter egentligen på en guldgruva men ingen av oss har egentligen tid 

att engagera oss i de här bitarna. Man kunde kanske sätta ut en halvtimme om dagen för alla anställda för att 

utnyttja sådant. 

I: Om vi kommer in lite mer på kompetensspridning, vad föredrar du om man jämför intranät gentemot verbal 

kompetensspridning? 

R5: Det som är bra rent verbalt, i fikarum etc., är att man lättare kan väcka intresse. Om man snackar om något 

kan man sen kolla upp det närmare via internet. 

I: Anser du att din förståelse har ökat för organisationens syfte och arbetsprocess? 

R5: Ja, indirekt. Men främst via nyhetsbrevet där ledaren skriver om vad som händer i organisationen. 

I: Hur bidrar du till att öka andra organisationsmedlemmars förståelse för organisationens arbete genom 

användning av intranätet? 

R5: Hm oj. Där är man faktiskt ganska dålig. Man försöker så klart när man kan. Men då blir det ofta utanför 

intranätet, istället i fikarum eller liknande. 

I: I vilken omfattning anser du att intranätet har plattat ut organisationen? 

R5: Det kan man väl säga, en hel del. De närmaste cheferna har kanske blivit mer involverade, men de högsta 

cheferna använder inte Yammer alls. 

I: Hur har direktkommunikationen mellan chefer högre upp i hierarkin och chefer på en lägre nivå förändrats sen 

införandet av intranätet? Har organisationens medlemmar på olika hierarkiska nivåer kommit närmare varandra? 

R5: Det blir nog ingenting alls i och med att de inte är inne där. Tyvärr, för det hade varit kanon om man haft lite 

mer insikt i vad de gör. 

I: Hur har organisationens medlemmars delaktighet påverkats i mån av mötesprotokoll, beslutsfattande, vad som 

händer i organisationen etc.? 

R5: I och med att man alltid haft rätt så bra delaktighet i dessa bitar åtminstone informationsmässigt så har inte 

intranätet i sig förändrat särskilt mycket.   
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