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Abstrakt 
 
Uppsatsen berör hur den interna kommunikationen samt informationsutbytet inom 
organisationer påverkas när man använder sociala funktioner på intranäten. Genom att 
studera Malmö stad och det sociala intranätet Komin har vi samlat in empiriskt 
material till underlag för analysen. Den kvalitativa empirin samlades in via intervjuer 
och den kvantitativa via en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts hos 
Malmö stad, som sysselsätter ca 20 000 heltidsanställda. Vi behandlar empirin och 
analysen i tre delar informationshantering, kommunikation och 
organisationsförändring tillsammans med relevanta teoriavsnitt.  Vi har genom 
undersökningen upptäckt att sociala arbetsverktyg inom intranät kräver en viss 
organisationsmognad. Vid avsaknad av denna mognad tenderar användandet av 
traditionell envägskommunikation kvarstå. Det allmänna intresset kring sociala 
medier inom Malmö stad är högt, emellertid krävs det högre motivation och 
påtryckningar från ledningen att anamma nya mer sociala arbetssätt.  
 



 

 

Innehåll 
1  Introduktion................................................................................................... 1 
1.1  Bakgrund ...................................................................................................................... 1 
1.2  Problemdefinition ......................................................................................................... 3 
1.3  Forskningsfråga ............................................................................................................ 3 
1.4  Syfte.............................................................................................................................. 4 
1.5  Avgränsning.................................................................................................................. 4 
1.6  Definitioner och förtydliganden ................................................................................... 4 

2  Litteraturgenomgång...................................................................................... 6 
2.1  Information- och kommunikationsteknologier ............................................................. 6 

2.1.1  Intranät..................................................................................................................... 8 
2.2  Enterprise 2.0................................................................................................................ 9 
2.3  The 4C ........................................................................................................................ 12 

2.3.1  Kommunikation ...................................................................................................... 14 
2.3.2  Kooperation............................................................................................................ 15 
2.3.3  Kollaboration ......................................................................................................... 16 
2.3.4  Koppling ................................................................................................................. 16 

2.4  Sammanfattning av litteraturgenomgång.................................................................... 18 
2.4.1  Informationshantering............................................................................................ 18 
2.4.2  Kommunikation ...................................................................................................... 19 
2.4.3  Organisationsförändringar .................................................................................... 20 

3  Metod .......................................................................................................... 22 
3.1  Kvalitativ semistrukturerad intervju ........................................................................... 22 
3.2  Kvantitativ enkätundersökning................................................................................... 23 
3.3  Informanter ................................................................................................................. 24 
3.4  Analys ......................................................................................................................... 24 
3.5  Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 24 
3.6  Etiska aspekter ............................................................................................................ 25 
3.7  Generalisering............................................................................................................. 25 
3.8  Kritik av metodval ...................................................................................................... 26 

4  Empiri .......................................................................................................... 27 
4.1  Presentation av intervjuer ........................................................................................... 27 

4.1.1  Informationshantering............................................................................................ 28 
4.1.2  Kommunikation ...................................................................................................... 29 
4.1.3  Organisationsförändringar .................................................................................... 30 

4.2  Presentation av enkätundersökning ............................................................................ 31 
4.2.1  Informationshantering............................................................................................ 32 
4.2.2  Kommunikation ...................................................................................................... 33 
4.2.3  Organisationsförändring........................................................................................ 33 

5  Diskussion och Analys .................................................................................. 36 
5.1  Informationshantering ................................................................................................ 36 
5.2  Kommunikation .......................................................................................................... 38 
5.3  Organisationsförändringar .......................................................................................... 40 
5.4  Sammanfattning av diskussion och analys ................................................................. 42 

6  Slutsats ........................................................................................................ 44 

Bilaga 1 ‐ Intervjuguide. ....................................................................................... 47 



 

Bilaga 2 ‐ Transkribering av intervju 1 .................................................................. 49 

Bilaga 3 ‐ Transkribering av intervju 2 .................................................................. 55 

Bilaga 4 ‐ Enkätfrågor........................................................................................... 63 

Bilaga 5 ‐ Sammanfattning svarsfrekvenser enkät‐undersökning.......................... 65 

Bilaga 6 ‐ Sammanfattning enkätundersökning .................................................... 67 

Referenser ........................................................................................................... 71 
 

Figurer och Tabeller 
Figur 1.1 Kunskapsmodell .........................................................................................1 
Figur 2.1 Bernals Web 1.0 Paradigm .....................................................................10 
Figur 2.2 Bernals Web 2.0 Paradigm .....................................................................10 
Figur 2.3 The 4C .......................................................................................................13 
 
 
Tabell 1.1 Användande av intranät inom svenska företag ...................................2 
Tabell 3.1 Utformning av svarsalternativ 1 till enkätundersökning ....................23 
Tabell 3.2 Utformning av svarsalternativ 2 till enkätundersökning ....................24 
Tabell 4.1 Enkätsvar enkätundersökning ..............................................................31 
Tabell 4.2 Enkätsvar informationshantering 1 ......................................................32 
Tabell 4.3 Enkätsvar informationshantering 2 ......................................................32 
Tabell 4.4 Enkätsvar informationshantering 3 ......................................................33 
Tabell 4.5 Enkätsvar kommunikation .....................................................................33 
Tabell 4.6 Enkätsvar organisationsförändring 1...................................................34 
Tabell 4.7 Enkätsvar organisationsförändring 2...................................................34 
Tabell 4.8 Enkätsvar organisationsförändring 3...................................................34 



Kommunikation och informationsutbyte via det sociala intranätet Komin   Wihl & Wihlborg 
 

 1 

1 Introduktion 
I det inledande kapitlet kommer en bakgrund till uppsatsens ämne, kommunikation och 
informationsutbyte samt effekterna av Enterprise 2.0 presenteras. Därefter följer 
problemdefinition, forskningsfråga, rapportens syfte, avgränsningar samt definitionslista och 
förtydliganden.  
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har revolutionerande utveckling av elektroniska 
hjälpmedel skett en för att möjliggöra effektivisering inom flera organisationsområden 
(Heide, 2002). Exempel på detta är inom planering, administrativa funktioner, 
produktutveckling, eller marknadsföring. Jacobsen och Thorsvik (2008) avser 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) som elektroniska hjälpmedel för 
insamling, bearbetning, analys, överföring, lagring och presentation av information, 
samt styrning och kontroll av utrustning och arbetsprocesser. Vidare används IKT till 
att föra samman människor, funktioner och olika enheter både inom och mellan 
organisationer, för att på så sätt sprida information och kunskap mer fritt. 
 
Heide (2002) anser att organisationers mest betydande konkurrensmedel är just 
kunskap, och om rätt kunskap finns, kan fördelar som nya rutiner eller nya förbättrade 
produkter skapas. Att korrekt information och data finns tillgänglig är därför vitalt. 
 
”Grundmaterialet för information är data, och data och information är båda material 
för att vi ska kunna skapa kunskap.” (Heide, 2002, s.47) 
 
Heide (2002) beskriver i sina teorier om kunskap, hur viktigt det är med relevant och 
korrekt data och information. Illustrerat i modellen nedan förklaras sambandet mellan 
data, information och kunskap, sett utifrån Heides (2002) perspektiv. 

 
Figur 1.1 Kunskapsmodell illustrerad utifrån teorier presenterade av Heide (2002) 

 
Kommunikation och information är i dagens samhälle väsentligt för att organisationer 
ska fungera (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Konsten att kunna förmedla 
information på korrekt sätt värdesätts högt och företagen satsar stora summor på att 
effektivisera befintliga kommunikationskanaler (Simonsson, 2002). Den allt snabbare 
kommunikationsutvecklingen har gjort att den interna kommunikationen inom 
organisationer förändrats och nya kommunikationskanaler tas nu till hjälp för att möta 
behovet av effektivare arbetsverktyg inom organisationer (Cowell & Kupritz, 2011). 
 
Under de senare åren har det blivit allt vanligare för organisationer att använda sig av 
sina intranät och internet som verktyg för att kommunikation och informationsutbyte, 
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där det enligt Bark (1997) är främst snabbhet och enkelhet som lockar. I kombination 
med fördelar att effektivt kunna sprida information till de anställda inom verksamheten 
har intranät idag kommit att bli ett av många populära arbetsverktyg bland moderna 
organisationer (Dahlgren, 2002). När intranät först började användas under 1990-talet 
liknade de mest en elektronisk anslagstavla och huvudsyftet var då, liksom nu, att 
sprida nyheter ut till alla anställda inom företaget (Bark & Heide, 2002). Under 2000-
talet tog utvecklingen av intranäten fart och arbetsverktyget började användas av allt 
fler organisationer. Enligt Statistiska Centralbyrån visade det sig att 45 procent av 
svenska organisationer 2010 använde sig av intranät (Statistiska Centralbyrån, 2012). 
 
Tabell 1.1 Användande av intranät inom svenska företag. (Statistiska Centralbyrån, 2012) 

 
 
När det talas om intranät nämns ofta intranätets tre utvecklingsfaser, informationskanal, 
arbetsverktyg och processtöd (Heide et al, 2005). Desto mer intranätet utvecklas, desto 
mer socialt tenderar det att bli (Prescient Digital Media, 2011). Trenderna att anamma 
teknologier och arbetssätt från Web 2.0 och Enterprise 2.0 har kommit att bli mycket 
populära och i en studie presenterad av Prescient Digital Media (2011) hade hela 75 
procent av organisationerna i studien implementerat någon form av sociala funktioner 
på sina intranät. 
 
Uttrycket Web 2.0 myntades 2004 under en konferens av Dale Dougherty och Tim 
O'Reilly (O’Reilly, 2005). Fenomenet syftar till hur människor interagerar med 
varandra genom att använda internet och decentraliserade kommunikationsverktyg. 
Utvecklingen av Web 2.0 och dess arbetsverktyg fortsatte och 2006 introducerade 
Andrew McAfee begreppet Enterprise 2.0 (Epicor, 2008). Termen Enterprise 2.0 är en 
utveckling av Web 2.0 och syftar till användandet och integrering av teknologier och 
arbetsverktyg från Web 2.0 inom affärsverksamheter (McAfee, 2010). 
 
Genom att anamma teknologier och inslag från Enterprise 2.0 i form av communities 
likt de som återfinns på Facebook och/eller Twitter skapar organisationer sig stora 
fördelar gällande mer moderna och mer organiska arbetsmetoder (McAfee, 2010). I 
kombination med en allt yngre personal som ingår i generationen som McAfee (2010) 
kallar ”The Facebook Generation” skapas trender inom organisationskulturerna att 
socialisera sina intranät. Dessa trender skapar inte per automatik fördelar, utan för att 
användandet skall lyckas och intranätet skall nå sin fulla potential finns en mängd 
faktorer som bör tas i beaktning (McAfee, 2010). Riskerna vid anammandet av 
Enterprise 2.0 kan till synes verka små, men kan trots detta även ha stor åverkan på 
organisationerna (McAfee, 2010). 
 
Från att tidigare använt sig av traditionella centraliserade intranät lanserade Malmö 
stad under 2010 sitt nya sociala intranät Komin. Funktionerna på intranätet är många, 
gemensamt är de nya decentraliserade arbetssätten. Med ca 20 000 heltidsanställda, 
pågående generationsskifte samt en djupt rotad hierarkisk organisationsstruktur står 
Malmö stad inför stora förändringar.  
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1.2 Problemdefinition 
Företag börjar inse vikten av att ha en god och fungerande kommunikation inom 
organisationen för ett mer effektivare arbete. På samma sätt finner de att 
organisationskulturen förändras och att detta är något som sker på lång sikt (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Klyftan mellan ledning och anställda är på väg att minska och detta 
är en faktor som inte alltid är positiv. 
 
Enterprise Social Networking (ESN) produkter med Facebook och Twitter liknande 
funktioner för arbetsplatser har funnits i ungefär fem år (Perze, 2012). Sociala medier 
har blivit 2000-talets stora ämne inom information- och kommunikationsteknologin 
och utvecklingen av nya funktioner fortsätter ständigt. Organisationer använder delar 
av sociala medier, detta kan hjälpa till med kommunikation och informationsutbyte 
inom organisationen. På senare år har organisationer insett värdet av ett välfungerande 
ESN, vars främsta uppgift är att förbättra samarbetet mellan de anställa genom ökad 
kommunikation. ESN är fortfarande en relativt ny teknik, vilket har lett till att vissa 
integrationer med organisationers externa system har misslyckats (Perze, 2012). 
 
Eftersom kommunikationsmedel är i ständig förändring, sätts allt högre press på 
organisationer att dokumentera och bevara information. Vid införande av teknologier 
med rötter inom Web 2.0 har traditionella kommunikation- och informationsverktyg 
moderniserats och kontrollen av informationen som sprids läggs nu istället på 
användarnas axlar. Kraven på den enskilda användaren ökar därför, som tillsammans 
med sina kollegor numera ansvarar för det som sprids på intranätet. Inslag av 
Enterprise 2.0 och dess sociala arbetsverktyg är något som kommit att bli mycket 
populärt inom organisationer, därmed ställs även en rad krav på organisationens 
styrsätt och ledning. (Cook, 2008) 
 
Eftersom sociala intranät fokuserar på användarnas roll att sprida och uppdatera 
information medföljer även risker. Ett känt problem är informationsöverflöde. Den 
mängd information som återfinns på intranätet överstiger då det som användarna har 
möjlighet att utnyttja. Det resulterar i ett överflöd av information som blir 
ostrukturerad och svårkategoriserad. Denna risk stiger vid införandet av sociala 
funktioner på intranät, eftersom kontroll av publicerad information inte är lika 
centraliserad som tidigare. (Heide, 2002) 
 
Att använda sociala intranät kan enligt Heide (2002) även påverka hierarkin inom 
organisationer. Sociala intranät förlitar sig på användarnas roll istället för 
centraliserade administratörer, något som tenderar leda till att kommunikationen börjar 
strömma mer fritt genom organisationen både horisontellt och vertikalt. Ett sätt som 
ger möjlighet till tätare kontakt mellan de anställda inom organisationen, oavsett titel 
eller hierarkisk ställning (Heide, 2002). 

1.3 Forskningsfråga 
Denna studie fokuserar på hur sociala intranät och arbetsverktyg från Web 2.0 
teknologier används och utnyttjas inom organisationer för att hantera kommunikation 
och informationsutbyte. Utifrån detta har vi valt att formulera forskningsfrågan enligt 
följande: 



Kommunikation och informationsutbyte via det sociala intranätet Komin   Wihl & Wihlborg 
 

 4 

 
• Vilka effekter har Enterprise 2.0 på kommunikation och informationsutbyte 

inom organisationer? 

1.4 Syfte 
Syftet är att utreda och presentera hur användningen av teknologier inom Enterprise 
2.0 via Malmö stads intranät Komin påverkar kommunikation och informationsutbytet 
inom organisationen. Genom att utföra undersökningar bland slutanvändare och 
informationsansvariga ämnar vi analysera de effekter detta användande kan ge upphov 
till. 
 

1.5 Avgränsning 
Då studien behandlar spridning av information och kommunikation på ett 
organisatoriskt plan har vi valt att avgränsa den till att inte behandla säkerhet kring 
behandlingen av information eller några andra tekniska aspekter. 
 
Vi kommer inte heller titta på hur Malmö stad gör för att bibehålla information och 
kunskap efter att den publicerats i form av tekniska aspekter avseende var eller hur den 
lagras. Det som står i fokus för denna studie är kommunikationen och 
informationsutbytet inom intranätet Komin. 

1.6 Definitioner och förtydliganden 
Nedan följer en beskrivning och tolkning av de begrepp som är centrala för studien. 
 
Information 
Definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) att en person får kännedom om något. 
Gränsen mellan kunskap och information kan vara svår att finna. Ett traditionellt 
synsätt är att kunskap utvinns av den informationssökande när informationen mottagits 
och bearbetats. Enligt Nationalencyklopedin (2012) är information ur ett 
användarperspektiv något som uppstår och får sin innebörd först när meddelandet från 
sändaren tolkats av mottagaren. Vidare beskriver Nationalencyklopedin (2012) även att 
all information kan innebära någon form av värde för mottagaren, exempelvis ny 
utvunnen kunskap. 
 
Intranät 
Ett internt IT-verktyg som används inom organisationer där arbetsstationer är 
sammankopplade i ett nätverk. Traditionella intranät innefattar ofta en websida med 
innehåll rörande organisationen som publicerats av en person som vill sprida ett 
budskap eller aktuell information. Moderna arbetsverktyg så som wikis och groupware 
är något som kommit att bli populära inslag i organisationers intranät (Cook, 2008). 
 
Web 2.0 
Ett samlat begrepp för nästa generations internetanvändande. Till skillnad från 
traditionell centraliserad internetanvändning är det användaren som nu står i fokus och 
förväntas underhålla informationen. (O´Reilly, 2005) 
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Sociala medier 
Med rötter inom Web 2.0 teknologierna har sociala medier kommit att bli en ny form 
av kommunikationskanal. Sociala medier har blivit ett nytt sätt att interagera via olika 
plattformar där användare möts och utbyter information (Cook, 2008). Enligt Mayfield 
(2008) utmärker sociala medier sig med stort deltagande, öppenhet och samhörighet. 
Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter eller LinkedIn. 
 
Enterprise 2.0 
Användandet av Web 2.0 teknologier inom affärsverksamheter. Sociala arbetsverktyg 
är centrala och användarens roll för samarbete och interaktivitet. (McAfee, 2010) 
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2 Litteraturgenomgång 
I följande del presenterar vi de teorier vi valt att basera uppsatsen på. Dessa teorier innefattar 
kommunikation, organisationsstruktur, intranät samt Enterprise 2.0. Det är dessa teorier som 
kommer ligga till grund för analysen av det empiriska materialet. 

2.1 Information- och kommunikationsteknologier  
Kommunikation har sitt ursprung från latinets communicare och betyder ”göra 
gemensamt” (Hesslefors Persson & Håkanson, 2003). 
 
Enligt Hesslefors Persson och Håkanson (2003) sker kommunikation mellan minst två 
individer, en agerar sändare och den andra mottagaren. Hesslefors Persson och 
Håkanson (2003) menar att sändaren förmedlar någon form av känsla, behov eller 
annan form av information som är tänkt att uppfylla uppgiften mellan sändaren och 
mottagaren. Innan sändaren skickar iväg sitt meddelande måste den koda sitt budskap, 
detta sker genom ord, gester eller tonfall (Hesslefors Persson & Håkanson, 2003). 
Enligt Hesslefors Persson och Håkanson (2003)  använder människan sig av verbala 
och icke verbala signaler vid kommunikation. Hesslefors Persson och Håkanson (2003) 
bedömer att den verbala kommunikationen är av medvetenhet medan den icke verbala 
är framtagen av en mindre medveten kommunikationsform. Emellertid beskriver 
Jacobsen och Thorsvik (2008) de traditionella formerna av kommunikation inom 
organisationer som att det också är användarens uppgift att identifiera och lokaliserar 
en mottagare till meddelandet.   
 
Moderna informationstekniker har förändrat hur vi idag skapar, arkiverar, får tillgång 
till och distribuerar information (Goodman, 2000). Jacobsen och Thorsvik (2008) 
beskriver att när organisationer använder sig av information- och 
kommunikationsteknologi kommer det bidra till att organisationer utvecklar nya 
kommunikationsnätverk. Dessa sätt att interagera skulle sannolikt inte uppstått annars, 
på grund av de begränsningar som organisationsstruktur och sociala relationer lägger 
på kommunikationsprocessen. 
 
Att människor har börjat se annorlunda på möjligheterna med kommunikation mellan 
varandra är enligt Dahlgren (2002) inte så konstigt med tanke på att möjligheter att 
kommunicera har vuxit fram, exempelvis via sociala intranät och sociala medier. 
Under början av 2000-talet började man använda sig av Knowledge Management 
(KM) och detta blev ett syfte till att hjälpa den nya informationstekniken genom bättre 
spridning och användningen av all den kunskap som fanns tillgänglig inom 
organisationen. Vidare gav detta effekten att lärande inom organisationen förbättrades 
och blev effektivare med hjälp av nya informations- och kommunikationstekniker 
(Dahlgren, 2002). IKT möjliggör att stora mängder information blir tillgänglig 
samtidigt för alla anställda inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Detta 
sker genom etablering av nya databaser som alla anställda har tillgång till, dessa 
databaser förändras och uppdateras efterhand som individer går in och tillför ny 
information. Risken med för många mellanhänder är däremot vanlig, detta kan leda till 
informationsförlust som sker när kommunikationen mellan avsändare och mottagare 
störs. Desto fler involverade parter, desto större är risken för informationsförlust. 
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(Dahlgren, 2002). Dahlgren (2002) ser det som en viktig faktor att företag har en 
effektiv hantering av information och kunskap för att de ska kunna möjliggöra 
utvecklingen av nya sätt att kommunicera. 
  
Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att en lösning för en mer effektiv kommunikation 
kan ske via IKT. Elektronisk kommunikation kan göra att meddelandet blir öppet för 
fler att läsa eftersom det oftast lagras i stora databaser, därefter kan meddelandet läsas 
av andra personer som kanske tidigare inte fann intresse kring ämnet (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Det sätt kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) skapa etablering av 
nya kontakter mellan personer som inte tidigare kände varandra.  
 
Tellen (1998) påvisar att intranät kan bidra till en förändrad syn på hur organisationer 
utformas och styrs, detta eftersom ett välfungerande intranät kräver förändringar i 
organisationsstruktur och kommunikation. I traditionella organisationerna är ledning 
och beslutsfattandet ofta centraliserat. Det förutsätter att personer i ledningsgruppen 
har tillgång till korrekt information, utbildning och erfarenhet för att fatta korrekt 
beslut. Övriga organisationsmedlemmar ska ägna sig åt sina arbetsuppgifter och inte 
utsvävande tankeverksamhet kring beslutsfattande, det är denna typ av organisation 
som Tellen (1998) benämner som centraliserad. Emellertid anser Jacobsen och 
Thorsvik (2008) att IKT gör kommunikationen mer opersonlig, följderna blir därmed 
att beroendet av organisationsstruktur och prestige minskar. Till följd blir därmed 
kommunikationen enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) friare mellan olika enheter och 
även mellan olika hierarkiska nivåer. Något som IKT även har bidragit med är enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2008) tillväxten av både kommunikationens frekvens och 
volym. Detta är något som sker i alla riktningar inom organisationen och därmed kan 
underlätta samordning inom organisationen. Det kan även anses att IKT kommer att 
avpersonalisera förhållandet mellan individen och organisationen, detta kan medföra 
att den enskilde blir svagare knuten till arbetsplatsen. Försvagningen av dessa band kan 
leda till att det blir svårare att kontrollera anställda, något som försvårar 
samordningsmöjligheterna inom organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  
 
Den organisationsmodell som Tellen (1998) benämner som centraliserad kan fungera 
utmärkt i en stabil miljö, men kan bli mer problematisk i en omvärld som kontinuerligt 
förändras. Detta beror på den då tröga återkopplingen till beslutsfattarna från personer 
som befinner sig i produktionsprocessen. Vidare kan IKT bidra till att förstärka en 
överordnad administrativ kontroll men även omvänt, medverka till att underminera 
hierarkiska relationer i organisationen. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan ett 
förhållande som visar sig försvaga hierarkisk auktoritet vara användning av IKT, detta 
eftersom IKT främjar vertikal kommunikation och på så vis minskar hierarkiska 
skillnader. Detta kan leda till att de högre nivåerna i hierarkin drabbas av 
informationsöverflöd så chefer får problem med att uppfylla ledningsfunktioner. IKT 
kan dessutom reducera effekten av statusskillnader inom organisationen och motivera 
anställda att kommunicera förbi formella befattningar i auktoritetshierarkin. När alla 
kan kommunicera direkt med varandra via e-post och skicka meddelanden inom loppet 
av några sekunder minskar behovet av distinkta nivåer i byråkratin och organisationen 
blir därför plattare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Efter den stora tillväxten av IKT har det fysiska avståndet inom organisationer kommit 
att bli mindre viktigt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tidigare var många organisationer 
tvungna att förlägga sina anställda i fysisk närhet till varandra för att tillgodose 
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behoven av kommunikation och samordning. E-post, mobiltelefoner, databaser och 
liknande minskar numera betydelsen av fysisk närhet. Anställda kan sitta var som helst 
och jobba, hemma, på en badstrand eller i ett annat land, och ändå ha snabb och direkt 
kommunikation med andra i organisationen. Detta ger möjlighet att utveckla det som 
Jacobsen och Thorsvik (2008) väljer att kalla ”virtuella organisationer”, vilket innebär 
att organisationer som är oberoende av fysiska byggnader för sin funktion skapas 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 

2.1.1 Intranät 

De allt modernare information- och kommunikationsteknikerna har förändrat hur vi 
idag hanterar information och kommunikation. Nya metoder för att skapa, hämta och 
arkivera information finns nu tillgänglig och i takt med detta ökar även 
kommunikationshastigheten (Goodman, 2000). Detta kan ses som en positiv effekt, 
men Arthur Hulman (refererad av Dahlgren, 2002) hävdar emellertid att de effekter 
som fås vid användning av moderna elektroniska kommunikationsmedel endast är 
snabbare kommunikation, inte att kommunikationskvalitén blir bättre. 
 
Intranät började implementeras inom svenska organisationer i början av 2000-talet och 
insikten om möjligheterna till effektivare organisationskommunikation ökade snabbt, 
för att snart bli en given del av företags teknologiska infrastruktur (Dahlgren, 2002). 
Uppkomsten av virtuella organisationer är enligt Dahlgren (2002) en av de viktiga 
aspekterna, eftersom det var då organisationer började med intranätsanvändande på 
riktigt. 
  
Traditionella centraliserade intranät utvecklas generellt sett genom minst tre 
evolutionära faser (Högström, 1999). Inledningsvis används intranätet som en ren 
informationskanal. Likt en elektronisk anslagstavla kan information publiceras och 
spridas fritt genom organisationen. Den information som delas är främst information 
av allmän karaktär, likt förändringar inom ledningsgruppen eller nya upphandlingar. 
Faktorer som påverkade företag att implementera intranät var uppdatering av de gamla 
informationskanalerna, exempelvis personaltidningar, veckobrev och intern- TV. Ett 
intranät möjliggjorde billigare och enklare uppdateringsmöjligheter och att ny viktig 
information snabbare kunde nå ut till alla berörda. (Heide, 2002) 
 
Därefter går intranätet över till att fungera även som ett arbetsverktyg. Detta sker i takt 
med att informationen som publiceras blir knuten till olika medlemmar inom 
organisationens dagliga verksamhet. Ett exempel på detta kan vara uppdatering av 
personallista som tidigare utfördes via blanketter i pappersform. Intranät möjliggör nu 
istället en datoriserad lista lagrad i en databas som enkelt kan korrigeras och 
uppdateras, en funktion som sparar både tid och pengar. (Heide, 2002) 
 
Den tredje fasen syftar till att intranätet börjar fungera som ett processtöd. Genom att 
möjliggöra tvärfunktionell kommunikation kan intranätet stödja sammanslagning av 
verksamhetens olika processer. Via intranätet skapas diskussionsgrupper där 
personalen enkelt kan utbyta erfarenheter och diskutera problem. Idén är att 
organisationens olika delar skall kunna knytas samman och att olika synergieffekter 
ska uppstå. (Heide, 2002) 
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Heide (2002) påvisar en möjlig positiv effekt vid användande av intranät som 
kommunikationsmedel kan vara att den allmänna medvetenheten bland personalen 
stärks. Till följd av detta förenklas möjligheten att bilda och upprätthålla communities 
för utbyte av kunskap och idéer men även att skapa en mer okomplicerad och effektiv 
kommunikation mellan enheter. Yazici (2009) påpekar vidare att en viss mognad inom 
organisationen måste finnas vid användning av intranät som kommunikationsmedel 
måste ske. Detta är en viktig faktor att ha i åtanke vid beslutet att införa ett intranät 
eftersom viss tid förlöpa innan några positiva effekter uppdagas. 
 
En ytterligare positiv effekt är den ökade medvetenheten kring organisationens 
verksamhet (Heide, 2002). I en undersökning presenterad av Kraut och Attewell (1997) 
visades att de mest frekventa användarna av e-post som kommunikationsmedel överlag 
hade en högre vetskap om organisationen än de personer som inte hade lika hög 
användningsgrad. Studien visade även att användningen av e-post möjliggjorde en ny 
form av informationsspridning genom att skicka meddelande till andra e-postadresser 
utöver den primära (eng. carbon copy). Heide (2002) påvisar emellertid att denna form 
av e-postspridning kan leda till risker med informationsöverflöd, detta då 
informationsspridningen kan överdrivas och bedrivas på ett okontrollerat sätt. De 
mängder information som nu finns tillgänglig kan vid en första anblick ses som en stor 
fördel, emellertid anser Heide (2002) att större mängd information även kan bidra till 
att validiteten och utgallringen av relevant information försvåras. 
 
Ett stort problem som härstammar från effekterna av informationsöverflöd är enligt 
Treddinick (2006) risken att inkorrekt information används som underlag för 
beslutsfattande. Risker likt denna är viktiga att ta beaktning eftersom de kan ha stor 
åverkan på organisationen. Informationsöverflöd kan i sin yttersta utsträckning leda till 
beslutsparalysering (Musselwhite, 2011). Beslutsparalysering ter sig i form av att 
informationsöverflödet gör det svårt, eller i extrema fall omöjligt, för användaren att 
filtrera och utvinna relevant information. Detta resulterar i att användaren blir tvungen 
att använda information som är svårtolkad, och på så vis sätter sig själv i ett paralytiskt 
tillstånd där beslutsunderlagen blir inkorrekta eller irrelevanta.  
 
Informationsöverflödet kan även skapa problemet att informationen riskerar hamna 
oupptäckt hos mottagaren. Om denne skulle använda sig av någon form av 
standardiserat e-postfilter som i sig skulle vara dåligt konfigurerat riskerar 
informationen att hamna fel som i sin tur kan leda till att informationen inte kommer 
fram till mottagaren. (Heide, 2002). 
 

2.2 Enterprise 2.0 
För dynamiska affärsverksamheter där omvärlden snabbt förändras och informationen 
spelar en central roll möjliggör sociala intranät och arbetsverktyg hämtade från Web 
2.0 teknologierna stora fördelar. Treddinick (2006) 
 
Förändringen inom organisationen måste enligt (Chui, Miller & Roberts, 2009) börja 
underifrån för att sedan stiga uppåt. För att det inte ska misslyckas krävs det även nya 
ledarskapssätt, exempelvis seniorer som blir förebilder eller super users. Dessa 
personer är drivande och leder de andra genom information och 
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kommunikationskanalerna för att bana väg till deras eget användande. Vidare krävs 
stöd från ledningen för att kunna skapa en framgångsrik förändring.  
 
I figur 2.1 illustrerad av Bernal (2009) visas hur traditionellt centraliserat 
internetanvändande ser ut. Där presenteras teorier att det vid informationspublicerande 
finns en given författare och en given mottagare. Kommunikationen går endast åt ett 
håll, då det endast är författaren själv som påverkar innehållet i informationen som 
läggs upp. (Bernal, 2009) 

 

 
Figur 2.1 Bernals Web 1.0 Paradigm (Bernal, 2009, s. 3) 

 
Trender visar att man nu börjar gå emot detta sätt att publicera information (Prescient 
Digital Media, 2011). Användande av Web 2.0 börjar ta vid efter Web 1.0 då det 
erbjuder stora fördelar så som markanta kostnadseffektiviseringar i kombination med 
att användarna istället för web administratören står för merparten av 
informationspubliceringen (Bernal, 2009). 
 

 
Figur 2.2 Bernals Web 2.0 Paradigm (Bernal, 2009, s.4) 

 
Illustrationen i Bernals (2009) paradigm (figur 2.2) visar hur Web 2.0 till skillnad från 
Web 1.0 erbjuder en tvåvägskommunikation mellan informationsdistributören och 
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mottagaren. Användarna spelar här istället en stor roll då grundtanken med Web 2.0 är 
just möjligheten för användarna själva att kunna redigera och lägga till ny information 
till det redan publicerade innehållet. Genom användning av teknologier med rötter 
inom Web 2.0 så som taggning och kommentering av bildas mer moderna 
användargränssnitt som ger användarna bättre och mer dynamisk presentation av 
informationsinnehållet. (Bernal, 2009)  
 
Gränsen mellan sociala nätverk och Web 2.0 är svår att definiera. En anledning till 
detta kan enligt Bernal (2009) vara att verktygen inom Web 2.0 i sig levererar 
möjlighet till socialt nätverkande. Närmare presentation av teknologiska arbetsverktyg 
inom Web 2.0 ges i stycke 2.3, ”The 4C”. 
 
Enligt förespråkaren och myntaren till begreppet Enterprise 2.0 Andrew McAfee 
(2010) kan organisationers arbetsprocesser se ut på två olika sätt. Det första är ett 
mekaniskt, strikt rutinmässigt sätt. Ett exempel på detta är orderhantering, 
beställningen tas då emot och behandlas på hierarkiska, standardiserade och 
rutinmässiga vis som organisationen tidigare bestämt. Det andra sättet är ett mer 
organiskt arbetssätt, där fritänkande och icke standardiserade arbetssätt så som 
brainstorming kan användas för att lösa nya utmaningar (McAfee, 2010). Även fast 
många organisationer tenderar att blanda de båda arbetssätten anser McAfee (2010) att 
det fortfarande finns en distinkt gräns mellan dem.  
 
Enterprise 2.0 syftar till hur organisationer anammar teknologier och synsätt från 
Web.20 och anpassar dessa för den egna verksamheten (McAfee, 2010). Vid 
användning av Enterprise 2.0 är det de organiska arbetssätten som anammas, då det är 
de som tillåter användarna att dra nytta teknologierna från Web 2.0. Traditionella 
arbetsverktyg tenderar enligt McAfee (2010) att vara till ingen, eller mycket lite hjälp 
vid användning av de organiska arbetssätten. McAfee (2010) menar att de i princip 
endast bidrar med analys och begränsad leverans av data för att lösa problemen. För att 
organisationer ska få ett effektivt användarbaserat intranät krävs det enligt Treddinick 
(2006) emellertid att användning av arbetsverktyg med rötter inom Web 2.0  görs till 
normer, och inte undantag.  
 
Under de senare åren har en del nya arbetssätt, tänkta att stödja organiska arbetssätt, 
lanserats på marknaden. De två mest omtalade är enligt McAfee (2010) groupware och 
KM-software. För att teknologierna skall stödja de organiska arbetssätten till fullo 
krävs det enligt McAfee (2010) att de digitala arbetsverktygen har fyra karaktärsdrag. 
För det första skall verktyget på ett uppenbart (visible) sätt visa vad som försiggår. 
Traditionell e-post är ett bra exempel på verktyg som inte uppfyller detta krav, 
eftersom informationen förblir personlig mellan mottagaren och avsändaren istället för 
publik. Det andra karaktärsdraget är friktionsfri (frictionless), det vill säga snabb och 
lätt att använda. Friktionsfria teknologier ska tillåta användarna att lägga till 
information genom ett fåtal okonstlade åtgärder. Det tredje syftar till att verktyget ska 
vara formfritt (freeform), användaren ska få ett fritt arbetssätt, utan regler om vem som 
får vara delaktig eller bestämmelser över hur ett korrekt informationsbidragande ser ut. 
Det sista karaktärsdraget, framträdande (emergent), är det McAfee (2010) anser vara 
viktigast. McAfee (2010) syftar här till framträdandet av mönster och strukturer inom 
organisationen. Detta mönster träder fram över tid och saknar koordination från någon 
central part. Dessa faktorer existerar enligt McAfee (2010) i alla populära Web 2.0 
communities, så som Facebook, Twitter, Wikipedia eller Flickr, det är därför de 
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kommit att bli så framgångsrika. Hos företag anammas denna typ av communities, och 
det är enligt McAfee (2010) först då organisationer kan börja dra någon större nytta av 
de organiska arbetssätten i kombination med Enterprise 2.0s teknologiska 
arbetsverktyg. 
 
Tidigare var det relativt lätt att identifiera de applikationer som kunde generera störst 
affärsvärde, detta eftersom applikationerna fokuserade på att förbättra kända 
affärsprocesser inom givna silofunktioner (exempelvis supply chain management för 
att förbättra koordinationen).  Undersökningar visar numera att de applikationer som 
ledningen förväntar sig generera mest värde inte alltid är de applikationer som i 
verkligheten gör det (Chui et al., 2009). För att identifiera dessa verktyg är det enligt 
Chui et al. (2009) användarna själva som är mest effektiva.  Viss hjälp från ledningen 
krävs dock i form av identifiering och avskalning av processer eller silos. 
 
Teknologier från Enterprise 2.0 ändrar inte automatiskt organisationen i sig själv. 
Teknologierna kräver stöd från användare i form av information som ständigt läggs in 
och uppdateras. Treddinick (2006) presenterar i sin studie att antalet personer som 
bidrog med att uppdatera och underhålla information inom intranät vanligtvis endast 
når upp till en person av hundra. 
 
För att användande ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt är det enligt Chui et al. 
(2009) emellertid viktigt att rätt användare finns tillgängliga och är villiga att 
samarbeta. Användare som kan skapa motivation för medarbetare att börja använda 
sociala verktyg eller ändra arbetsprocesser är en nyckelfaktor för att kunna skapa värde 
inom organisationen samt i utsträckningen ett framgångsrikt information- och 
kommunikationsutbyte. (Chui et al., 2009) 
 

2.3 The 4C 
Eftersom Enterprise 2.0 är ett relativt nytt begrepp finns det begränsat med information 
kring ämnet. För att lättare identifiera och skapa en djupare förståelse kring sociala 
intranät och teknologier med rötter inom Web 2.0 introducerade Cook (2008) ett 
ramverk för sina teorier kring ämnet. Ramverket benämns som ”The 4Cs approach” 
och består av kommunikation (comunication), kooperation (cooperation), 
kollaboration (collaboration) samt koppling (connection). Istället för att fokusera på 
komponenter eller karaktärsdrag anser Cook (2008) att detta synsätt skall ge en bättre 
och mer handlingsfokuserad inriktning. Ramverket behandlar teknologierna från Web 
2.0 och applicerar dem i en affärsmässig miljö och förklarar på så sätt användandet av 
Enterprise 2.0 inom företagsvärlden.  
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Figur 2.3 The 4C (Cook, 2008, återgiven av bin Husin och Swatman, 2010, s. 277) 

Via ramverkets parametrar interaktion och formalitet kan indikationer på val av socialt 
arbetsverktyg hämtas. Indikationerna kan vidare användas för att främja en 
organisatorisk förändring, exempelvis övergång från traditionell hierarkisk trädstruktur 
till gemensam och kollaborativ organisationsstruktur.  
 
Illustrerat i ramverket finns även tre cirklar, dessa symboliserar organisationer och 
vilken typ av organisationskultur dessa erhåller. Den första cirkeln (1) indikerar en 
kombination mellan informell och formell organisationskultur. Den andra cirkeln (2) 
visar en starkt formell och samverkande organisationskultur. Slutligen indikerar den 
tredje cirkeln (3) en starkt informell organisationsstruktur, dock av samverkande 
karaktär. (Cook, 2008) 
 
Då decentralisering och friare kommunikation är några av grundpelarna inom 
Enterprise 2.0 tenderar andra ramverk att se likadana ut. Cook (2008) väljer däremot 
att inkludera formalitet och interaktion för att påvisa de arbetsverktyg som beroende på 
organisationskultur lämpar sig bäst. Ramverket ger därför en mer enhetlig och 
komplett bild över de sociala arbetsfunktionerna, med fokus på organisationens 
struktur och kultur.  
 
De arbetsverktyg som har störst chans att nå framgång inom organisationen är de som 
enligt Chui et al. (2009) är kollaborativa. Dessa verktyg har störst chans att integreras i 
de dagliga aktiviteterna. Vid lansering av nya verktyg och funktioner är det ofta en kort 
men storartad lanseringsperiod, användarna är frekventa med att bruka verktyget och 
medverkan är hög. Efter en kortare tid tenderar däremot användandet att dala, och 
verktyget utesluts ofta från det dagliga arbetsflödet, till en följd av gamla inarbetade 
arbetssätt som gör att arbetsuppgifter nu läggs på hög i väntan på att bli utförda. (Chui 
et al., 2009) 
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2.3.1 Kommunikation 

Inom organisationer finns flera typer av kommunikationsflöden, bland annat formell 
och informell, horisontal samt vertikal (Cook, 2008). För sociala intranät och 
Enterprise 2.0 är det dock den informella informationen som är mest intressant, då det 
är denna typ av information som de sociala intranäten är tänkta att stödja mest (Cook, 
2008). Kommunikationen är den faktor som Bernal (2009) anser vara viktigast för att 
få fart på användandet av verksamhetens sociala intranät. För att stödja den interna 
kommunikationen inom organisationer finns en rad olika sociala arbetsverktyg som 
kan användas tillsammans med sociala intranät. Nedan följer en beskrivning av de för 
den här studiens mest relevanta kommunikationsverktyg baserade på teorier från 
Bernal (2009) och Cook (2008). 
 
Diskussionsforum är ofta den funktion som företag väljer att implementera först när 
man skall börja använda sociala intranät (Cook 2008). Diskussionsforum tillåter 
användarna att dela åsikter och diskutera kring olika ämnen. Inom forumet kan regler 
och bestämmelser finnas, men ofta är det fritt för användarna att skriva vad de själva 
vill. Diskussionsforumet lagrar tidigare dialoger i databaser för att möjliggöra sökning 
av tidigare ämnen som diskuterats. (Cook, 2008) 
 
Ett mer personligt sätt att dela tankar eller information är genom en blogg. Ordet blogg 
kommer från web loggar som syftar till journaler som återfinns online. En blogg låter 
användare dela information till hela organisationen eller utvalda delar. Informationen 
kan spridas endast åt ett håll, från författare till läsare, något som Bernal (2009) anser 
är en potentiell risk. Bernal (2009) förespråkar istället en tvåvägskommunikation, där 
författare och läsare möts i en diskussion. Enligt Bernal (2009) är det där den mest 
värdefulla informationen skapas. Informationen kan även publiceras kronologiskt, det 
möjliggör då en återspegling av pågående projekt (Cook 2008). Genom att använda 
bloggar främjas exempelvis Knowledge Management eller Project Management, 
bloggarna används då för att samla in ostrukturerad information från bloggens funktion 
som dag- eller projektbok. Här fångas inte bara informell information upp, utan även 
idéer och tankar som annars riskerats att gå förlorade, även om personen som skrivit 
bloggen lämnat företaget (Cook, 2008). 
 
Genom direktmeddelanden kan användare skicka privata meddelanden till varandra 
istället för att öppet visa det man skriver till alla inom intranätet. Meddelanden kan 
skickas från en person till en annan, eller inom grupper. För noviser inom 
direktmeddelanden kan likheterna till e-post verka stora. Skillnaden är att 
direktmeddelanden tillåtet användarna att ha flera konversationer igång samtidigt eller 
möjlighet att se vem som är online och tillgänglig för att ta emot meddelanden. Enlig 
Cook (2008) är e-post dagens motsvarighet till att skicka brev, direktmeddelanden å 
andra sidan, fungerar mer som en hybridversion av telefonsamtal och fysiska 
konversationer (Cook, 2008). Varken Cook (2008) eller Bernal (2009) finner några 
risker med användning av direktmeddelanden i sig. Likt traditionell e-post finns en risk 
för att innehållet är irrelevant, eller hamnar utanför verksamhetens ramar, men denna 
risk är inte specifik för just direktmeddelanden. Bernal (2009) visar istället hur 
direktmeddelanden kan anpassas för att skapa mer värde inom organisationen. Genom 
att integrera direktmeddelanden med en kunskapsmatris kan kunskapsområdena 
kopplas direkt till användares meddelandetjänst. På så vis elimineras steget mellan att 
hitta personen med rätt kompetens och steget att ta kontakt. Detta kan enligt Bernal 
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(2009) vara till stor fördel för företag som på så vis får en mer levande och dynamisk 
arbetsyta. 
 
Social närvaro är ett relativt nytt fenomen inom sociala intranät (Cook, 2008). Genom 
att skicka ut korta meddelanden till personer som finner intresse av att veta vad 
författaren gör kan tre typer av social närvaro beröras, informell, temporär eller 
geografisk. 
 

• Den informella informationen syftar till att meddela vad man gör just det 
tillfället när man skrev inlägget. Ett exempel på detta är statusfunktionen på 
Facebook. Här ställs användaren en fråga: ”Vad gör du just nu?”. Genom att 
svara på frågan meddelas de personer som är kopplade till författaren och på så 
vis sprids den informella informationen. 

 
• Den temporära informationen sprids på sätt likt den informella, via exempelvis 

Facebook eller Twitter. På liknande sätt svarar användaren vad denne gör eller 
vad som kommer ske senare. 

 
• Via geografisk information visas var användaren befinner sig. Denna typ av 

tjänst finns numera integrerad i de flesta sociala medierna och använder GPS 
allokering eller GSM i portabla enheter för att fastställa positionen. Genom 
insamling av geografisk information skapas nätverk med kollegor eller vänner 
som befinner sig i samma område. 

(Cook, 2008) 

2.3.2 Kooperation 

Kooperativa verktyg är enligt Cook (2008) lämpliga vid en informell 
organisationsstruktur, om organisationen är mer formell lämpar det sig bättre med 
kollaborativa verktyg. Skillnaden mellan kooperation och kollaboration är till synes 
små och därför anser Cook (2008) att det är viktigt att skilja dem åt. Kooperation syftar 
till kortare informella samarbeten som sker utan några väldefinierade mål (Cook, 
2008). 
 
Ett verktyg för kooperation är Mediadelning, en mjukvarutjänst som blivit mycket 
populär under de senaste åren (Cook, 2008). Med detta verktyg kan användare dela 
bilder, videor eller ljudklipp på enkla och användarvänliga vis. Exempel på tjänster för 
mediadelning är YouTube eller Flickr, som i sig kommit att bli egna fenomen för att 
dela med sig av bilder eller videoklipp (Cook, 2008). 
 
Inom organisationer anser Cook (2008) att videodelning är ett utmärkt 
mediadelningsverktyg för effektivisering. Instruktionsvideor kan delas bland de 
anställda för att underlätta lärandeprocesser. För att det ska fungera krävs det att 
användare inte enbart får lov att publicera och ladda ner materialet, det skall ges 
möjligheten att tagga, kommentera och betygsätta av videorna (Cook, 2008). 
Filtreringsmöjligheter bör även finnas för att kunna reglera vad som presenteras på 
användarnas personliga konton, men även för de offentligen sidorna. Ytterligare 
användbara funktioner är funktioner likt att visa liknande videor möjliggör även 
ytterligare utforskning från användarnas sida (Cook, 2008). 
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2.3.3 Kollaboration 

Kollaborativa verktyg är till skillnad från kooperativa, inriktade på att lösa ett specifikt 
problem med gemensamma, delade mål och uppdrag (Cook, 2008). 
 
Ett vanligt verktyg för att stödja organisationens kollaboration är wikis. En wiki är en 
kollaborativ hemsida som kan redigeras av användare med rättigheten. En wiki 
används oftast inom företag som medel för information som ofta ändras, exempel på 
detta kan vara lika typer av dokument. Med hjälp av Wikis kan dokumentens 
revisionshistoria kontrolleras, något som underlättar arbetet med att rätta till och 
korrigera felaktiga ändringar (Cook, 2008). Till skillnad mot att publicera dokument 
först när de är färdiga så kan man med Wikis i realtid arbeta tillsammans på 
gemensamma dokument för att följa processen till dess att dokumentet är färdigställt 
(Cook, 2008). 
 
För att Wikis ska fungera effektivt är det enligt Cook (2008) viktigt att organisationer 
är medvetna om att arbetssätten hos de anställda är tvungna att ändras. Detta eftersom 
det är högst troligt att gamla vanor och arbetsmetoder kommer bli tvungna att förnyas 
och effektiviseras så de kan användas tillsammans med de nya kollaborativa 
arbetsverktygen (Cook, 2008). Bernal (2009) anser emellertid att hanteringen av Wikis 
måste ske varsamt. Risken att administratörer eller moderatorer tar för stort ansvar kan 
hindra användarnas kreativa och mångsidiga input. Detta är en risk som enligt Bernal 
(2009) kan resultera i att hela idén med en Wiki faller bort. 
 

2.3.4 Koppling 

Teknologier inom kopplingsdelen av ramverket kräver enligt Cook (2008) väldigt lite 
kommunikation mellan de anställda. Den typ av kommunikation som det syftas till är 
främst direkt och kontinuerlig interaktion. Kommunikationen sker främst genom att en 
eller flera användare delar innehåll med varandra inom systemet eller ut till externa 
parter. (Cook, 2008). 
 
Den kanske vanligaste delen av moderna intranät är Sociala Nätverk. Ett socialt 
nätverk tillåter att användaren kan skapa sig en personlig profil och koppla ihop sig 
med andra användare som finns på samma arbetsplats eller har liknande intressen 
(Cook, 2008). Att användarna kan skapa subnät inom det sociala nätverket gör att 
grupper med medlemmar för exempelvis projekt eller händelser kan samlas på en egen 
del inom nätverket (Cook, 2008). Exempel på ett externt socialt nätverk är Facebook. 
 
Inom organisationer skapas mest värde av de sociala nätverk bäst genom att låta 
användarna använda verktyget för personliga intressen (Cook, 2008). Dock måste vikt 
läggas vid att uppmuntra kunskapsutbyte, exempelvis externt över geografiska eller 
funktionella gränser. Enligt Cook (2008) är det de organisationer som väljer att blanda 
personliga och organisatoriska intressen inom det sociala nätverket som har störst 
chans att lyckas. 
 
Ett vanligt användningsområde för sociala nätverk inom organisationer är kartläggning 
av kommunikationsflöden (Cook, 2008). Genom att spåra hur kommunikationen flödar 
genom organisationen kan man lättare identifiera viktiga nyckelpersoner. Dessa 
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personer som kan användas som kontakter för att stärka kopplingen inom 
organisationen och även stärka organisationen i sin helhet. (Cook, 2008) 
 
Ett verktyg som finns inom de flesta sociala nätverken är Taggning. Enligt Cook 
(2008) är huvudsyftet med taggning att göra information lättare att söka upp. Taggning 
gör att informationen blir enklare att sortera och filtrera, det möjliggör även bättre 
utforskningsmöjligheter vid senare tillfällen när man vill spåra eller ta fram 
information från ett historiskt perspektiv (Cook, 2008). Genom att låta användare tagga 
information skapas en egen taxonomi inom organisationen, denna taxonomi är enligt 
Cook (2008) ett användbart alternativ till traditionella kontrollerade taxonomier inom 
organisationer. I en studie presenterad av Forrester Research, Inc. (2010) presenteras 
fyra orsaker till varför formalisering av metadata (data om data) sällan fungerar inom 
organisationer. 
 

• Författaren till informationen saknar tid och incitament att lägga till 
beskrivande metadata om informationen som publicerats. 

• Motviljan att anställa en specialist för att säkerställa taxonomin. 
• Besvärliga verktyg för skapande av metadata. 
• Bristen på fullständig mjukvaruautomation för att underlätta kategorisering. 

(Cook, 2008) 
 
Huruvida organisationens formella taxonomi och användarnas egna taxonomi bör stå 
skilda ifrån varandra råder det delade meningar om. Cook (2008) anser att användarnas 
taxonomi inte bör blandas med organisationens formella taxonomi då det sannolik 
kommer uppstå kaos i informationshanteringen. Detta eftersom användarnas taxonomi 
inte är strukturerad efter någon given modell, som organisationens formella taxonomi 
är. Cook (2008) anser emellertid att användarnas personliga taxonomier med fördel 
kan vävas in i organisationens formella taxonomi för att på så vis skapa en hybrid. 
 
Ett annat kopplingsverktyg är Sökning och Social sökning. Enligt Cook (2008) har 
personer inom organisationer svårt att hitta det dem söker när de letar information i 
organisationens databaser. Eftersom sökfunktionerna består av avancerade algoritmer 
blir sökresultaten antingen tomma eller för stora för att användarna ska kunna utläsa 
något värdefullt. Dessa algoritmer lämpar sig väl på internet där de fungerar eftersom 
material ofta är väl definierat och taggat så det ska dyka upp i söklistan (Cook, 2008). 
 
Svårigheterna för organisationer att hantera sökfunktioner härstammar enligt Cook 
(2008) från avsaknaden att bestämma informationens relevans samt incitamenten att 
indexera informationen hos författaren. Eftersom organisationers informationsmängd 
är mycket mindre så fungerar då detta inte lika väl som på internet. (Cook, 2008) 
 
Den sociala sökfunktionen fungerar på ett annorlunda sätt. Genom att förlita sig på att 
användarna själva indexerar den information de finner värdefull med hjälp av taggning 
förväntas indexeringen blir mer personifierad (Cook, 2008). Genom att organisationens 
gemensamma intelligens samlas för att indexera information bidrar det enligt Cook 
(2008) att sökresultaten kommer förbättras, detta då den sorteras efter önskad relevans 
där nyckelord med den mottagna meningen av informationen, något som annars 
riskerar att gå förlorad. 
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Sociala sökfunktioner bör emellertid inte ta över vanliga sökfunktioner, utan en mindre 
sammanfogning av de båda är att föredra (Cook, 2008). Organisationens traditionella 
sökfunktion och den sociala sökfunktionen vävs då ihop för att till sist sortera 
resultaten efter önskat relevansområde. 
 
Syndikering, eller RSS (Really Simple Syndication) är det mest kända och har kommit 
att integreras i nästan alla sociala nätverk, är andra verktyg för filtrering av information 
(Cook, 2008). RSS flöden levererar information eller summeringar av information från 
utvalda källor. Fördelen att automatiskt få ny information i kombination med att ha 
möjlighet att välja informationen fritt är två faktorer som gjort RSS flöden populärt 
(Cook, 2008). 
 
Organisationer kan dra stor nytta av RSS, exempelvis via intern kommunikation eller 
kollaborering (Cook, 2008). Vid den interna kommunikationen kan RSS tillhandahålla 
notifieringar och uppdateringar till individer eller grupper när något ändras, då 
kontrolleras även informationen som sänds ut av mottagaren som kan välja var 
informationen skall skickas samt vad som skall visas. För kollaborering är det enligt 
Cook (2008) RSS som håller samman de sociala applikationerna. RSS bidrar till öka 
användandet av aktiviteten på bloggar och wikis genom att sprida det som publiceras 
och delas. Om ingen vet att konversationerna lever är det inte heller någon som ser 
något motiv att medverka (Cook, 2008). 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Trender att implementera sociala intranät inom organisationer ökar, och i takt med allt 
modernare arbetsverktyg lägger företag ner stora summor för utveckling och 
effektivisering av systemen. Från vår litteraturgenomgång har vi identifierat tre 
huvudområden: kommunikation, informationsutbyte samt organisationsförändringar. 
Genom att sammanfatta litteraturgenomgången enligt dessa områden framhäver vi de 
möjligheter och risker intranät med sociala funktioner kan frambringa. Med hjälp av 
detta lägger vi grunden till den teoretiska undersökningsramen som kommer användas 
vid analys av de empiriska studierna. 
 

2.4.1 Informationshantering 

De övergripande effekterna sociala intranät och teknologier med rötter inom 
Web 2.0 kan ge är i allmänhet många. Teorier från Heide (2002) och Dahlgren (2002) 
stärker huvudsyftet, att frambringa bättre spridning och användning av den kunskap 
som finns tillgänglig inom organisationen. Vidare är de eniga om att lärandet inom 
organisationer förbättras vid införande av IKT och arbetsverktyg med sociala 
funktioner. Enterprise 2.0 fokuserar på informell information då det är denna 
informations typ som är företagets viktigaste (Cook, 2008). 
 
IKT möjliggör även att stora mängder information blir tillgänglig samtidigt för alla 
anställda inom organisationen, detta kan däremot medföra risker med för många 
mellanhänder. Desto fler involverade parter, desto större är dock risken för 
informationsförlust. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
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Sociala arbetsverktyg tillåter användarna att fritt publicera information inom 
organisationen, det som publiceras inom intranätet blir i sin tur knuten till den enskilda 
individen (författaren), en knytpunkt som kan skapa många fördelar. De arbetsverktyg 
Enterprise 2.0 erbjuder möjliggör nya former av informationspridning, bloggar, 
mediadelning eller att skicka e-post till adresser utöver den primära (carbon copy) är 
några som kommit att bli populära (Cook, 2008). Skapande av diskussionsforum för 
utbyte av erfarenheter eller problem, eller wiki för information som används och 
uppdateras ofta är välanvända verktyg inom dagens organisationer. I kombination med 
knutpunkten som tidigare nämnts kan sociala arbetsverktyg möjliggöra en mer 
dynamisk presentation av informationen, ett exempel på detta är integrering av 
kunskapsmatriser och direktmeddelanden (Bernal, 2009). Användarna blir då 
sammankopplade med de specifika kunskapsområden de besitter, att söka efter hjälp 
blir därmed lättare. Att notifiera användarna om uppdateringar är något som visat sig 
vara effektfullt. RSS tillåter användarna att prenumerera på bloggar eller wikis för att 
automatiskt få reda på när nytt innehåll publicerats. Om användarna märker aktivitet 
från kollegor är chansen större att de själva börjar bidra med informationspublicering 
via de sociala verktygen. 
 
Nya informationsspridningsverktyg och friare informationsspridning innebär dock inte 
enbart positiva aspekter. Informationsvolymen inom organisationen ökar i takt med att 
informationen kan publiceras fritt riskerar ett informationsöverflöd att uppkomma 
(Heide, 2002). Vid första anblick är stora informationsmängder bra, men för stora 
mängder kan också bidra till att validitet och utgallringen av relevant information 
försvagas och risken för att fel information används vid beslutsfattande uppkommer. 
Att informationen riskerar hamna oupptäckt hos mottagaren är ett av de vanligaste 
problemen med informationsöverflöd, ett botemedel mot detta kan vara inställning av 
dåligt konfigurerade e-postfilter. I sin mest extrema form kan informationsöverflödet 
övergå till beslutsparalysering, ett stadie där beslutsfattarna endast har tillgång till 
information som ej kan valideras och ligga till grund för beslut. (Musselwhite, 2011) 
 
För att hantera stora informationsmängder är taggning ett möjligt verktyg. Taggning 
gör informationen lätt att söka efter samt enkel att filtrera. Dock saknar ofta författaren 
incitament till taggning och indexering av informationen. Användarens avsaknad att 
bestämma informationens relevans i kombination med bristen på datoriserat stöd för 
inläggning av metadata är även överhängande.  
 

2.4.2 Kommunikation 

Till skillnad från traditionella arbetsverktyg erbjuder Enterprise 2.0 istället 
tvåvägskommunikation. I takt med utvecklingen av IKT har friare 
kommunikationsformer uppkommit. Genom att främja vertikal kommunikation har 
IKT kommit att påverka förminskningen i förhållandet mellan enheter och hierarkiska 
nivåer, kommunikationen sker istället i alla riktningar och förbiser i många fall 
formella befattningar. Detta har kommit att bli en motiverande faktor till att använda 
sig av sociala kommunikationsverktyg istället för traditionella (Cook, 2008). 
 
IKT och Enterprise 2.0 möjliggör en rad nya kommunikationsverktyg och vid 
användning av sociala arbetsverktyg uppkommer knytpunkter till individer. Detta 
skapar i sin tur möjlighet för uppkomst av nya kontakter, så som personer med samma 
kunskapsområde eller liknande intressen. Sociala kommunikationsverktyg kräver 
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emellertid förändringar i kommunikationsprocesserna. Eftersom sociala 
kommunikationsverktyg erbjuder en gemensam kommunikationsmodell där det finns 
fler parter än en given mottagare och sändare finns det även en rad mellanhänder. För 
många mellanhänder riskerar att störa kommunikationen och kan då leda till 
informationsförlust. Den gemensamma kommunikationsmodellen tenderar o andra 
sidan att öka kommunikationsfrekvensen, volymen samt hastigheten, faktorer som 
enligt (Bernal, 2009) krävs för att få fart på det egentliga användandet av de sociala 
arbetsverktygen. Hulman (refererad av Dahlgren, 2002) anser emellertid att 
datormedierade elektroniska kommunikationsmedel endast gör kommunikationen 
snabbare, inte att kvalitén blir högre.  
 

2.4.3 Organisationsförändringar 

Inom organisationer kan IKT och Enterprise 2.0 ge stora fördelar. I takt med 
utvecklingen av virtuella organisationer minskar beroendet av fysisk närhet. För 
dynamiska affärsverksamheter med en omvärld som är i ständig förändring lämpar sig 
anammandet av Enterprise 2.0 väl. Generella effekter så som förbättrad insikt i 
organisationens verksamhet, samt allmänt ökad förståelse för organisationen är 
gemensamma för de flesta organisationer (Heide, 2002). Lärandet inom organisationen 
tenderar även att öka, som en följd av förenklad kommunikation och bättre 
informationshantering. 
 
Eftersom implementeringar av intranät kräver förändring i organisationsstrukturen 
medföljer en förändrad syn på hur organisationen styrs. Enterprise 2.0 påverkar 
strukturen i den mån att centraliseringen övergår till decentralisering. Behovet av 
struktur och prestige minskar i takt med att friare vertikal kommunikation minskar 
hierarkiska skillnader. Decentraliserade organisationer riskerar effekter i form av 
avpersonalisering av förhållandet mellan individen och organisationen. Den anställde 
kan bli svagare knuten till arbetsplatsen och samordningsmöjligheterna inom 
organisationen kan därmed försvåras. 
 
Nya sociala arbetsverktyg skapar i kombination med decentraliserade 
organisationsstrukturer krav på förändring i gamla arbetsmetoder. För att anammandet 
av arbetsverktyg med rötter inom Web 2.0 ska bli framgångsrik krävs det att 
förändringen börjar underifrån. Ett stöd från användarna i kombination med 
samarbetsvilligheten är två faktorer som måste finnas för att användandet ska sätta fart. 
Motivation och hjälp från ledningen är även viktigt eftersom påvisningar och 
incitament över varför och hur arbetsverktygen kan gynna individerna främjar 
användandet. Vidare krävs engagerade användare som är aktiva i 
informationspubliceringen på intranätet, om en användare kan förmedla en positiv 
känsla över att arbetsverktyg är chansen större att fler väljer att använda det (Cook, 
2008). Risker avseende ansvar finns dock kvar, administratörer som tidigare ansvarat 
för publicering och uppdatering av information riskerar att bibehålla för stort ansvar 
över de sociala funktionerna. Detta hämmar grundtanken med Enterprise 2.0 som 
fokuserar på användarnas roll i publiceringen och utbytet av information. 
 
För att organisationer ska ha störst chans att skapa en levande och aktiv intranätsmiljö 
är det enligt Cook (2008) viktigt med personliga profiler och subnät för projektgrupper, 
sociala nätverk. Cook (2008) menar vidare att användarna ska få utnyttja verktygen till 
personliga intressen, detta skapar ett engagemang och motivation som i sin tur 
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genererar mest värde för organisationen. Att väva ihop organisationens formella 
taxonomi med användarnas egna ska enligt Cook (2008) skapa en unik möjlighet för 
organisationer eftersom de formella sätten att indexera information knyts ihop med det 
användarna anser vara relevant. På så vis riskerar man inte missa värdefull information 
så som tankar och idéer som annars skulle gått förlorade. Implementering av effektiva 
databaser där information lagras möjliggör enkel korrigering och uppdatering, en enkel 
åtgärd som sparar tid och pengar. Som tidigare nämnt finns dock risker med att 
inkorrekt information används som underlag till beslutsfattande, det kan få stora 
konsekvenser om hanteringen är bristfällig. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera samt motivera vilka metoder som används till stöd för att 
besvara studiens forskningsfråga. Vidare presenteras metoder för informationsinsamlingen 
och validitet. 
 
Under litteraturgenomgången har vi gett en grundlig beskrivning av Enterprise 2.0s 
”4C” samt de teknologier och arbetsverktyg som Enterprise 2.0 erbjuder. Användandet 
av teknologier som dessa ska enligt förespråkare som Cook (2008) och McAfee (2010) 
möjliggöra för stora fördelar. Vi ämnar pröva dessa teorier mot den verkliga 
företagsvärlden genom insamlingen av empirisk data. Med denna deduktiva ansats är 
risken enligt Jacobsen (2002) stor att enbart finner det vi letade efter, detta eftersom vi 
sedan studiens början funderat och analyserat möjliga potentiella resultat. Motsatsen, 
en induktiv ansats förutsätter ett neutralt och öppet förhållande till det som skall 
undersökas, och lämpar sig därför inte lika väl för vår studie.  
 
Uppsatsens forskningsfråga berör utbyte av information och kommunikation, ett ämne 
som enbart med en kvantitativ metod kan vara svårt att mäta. Jacobsen (2002) anser 
inte att forskningsstrategierna utesluter varandra, utan de kan kombineras i samma 
undersökning. Med detta i åtanke väljer vi därför att använda oss av en kombination 
mellan en kvantitativ och kvalitativ metod. Det empiriska materialet analyseras och 
delas sedan upp enligt uppsatsens teoretiska ramverk. Resultatet av detta utvärderas, 
vilket slutligen mynnar ut i en slutsats och förslag på vidareutveckling. Resultatet 
ämnar ge tolkningsbenägna och nyanserade svar i form av faktorer och påvisning av 
sociala intranäts effekter avseende kommunikation och informationsutbyte. 
 

3.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju 
Syftet med vår undersökning är att granska det sociala intranätet Komins effekter ur ett 
kommunikation- och informationsutbytesperspektiv. Eftersom sociala intranät är en 
relativt ny trend anser vi det finnas begränsat med dokumenterad information kring 
ämnet.  
 
Baserat på detta anser vi att intervjuer med informationsansvariga över intranätet 
Komin lämpar sig bäst som startpunkt för undersökningens ändamål. Med hjälp av den 
empiriska undersökningen vill vi klargöra de effekter ett socialt intranät kan ge upphov 
till. För att få en djupare informationsinsamling har vi valt att göra en semistrukturerad 
intervju. Eftersom vi vill att intervjuobjektet ska kunna prata fritt och känna sig 
avslappnad väljer vi att utföra enskilda intervjuer. Vid öppna frågor innebär det att 
respondenten fritt formulerar sina svar. Genom att använda sig av öppna frågor erhålls 
viktiga sidokommentarer, värdefulla inblickar och förklaringar som annars kan vara 
svårt att fånga in med endast slutna frågor (Kumar, Aaker & Day, 1999).  
 
Enligt Jacobsen (2002) är fysiska intervjuer att föredra framför intervjuer över telefon. 
Detta då telefonintervjuer tenderar har svårt att beröra känsligare ämnen och den 
intervjuade riskerar hålla sig ifrån sanningen. Intervjuaren förlorar även möjligheten att 
iaktta hur intervjuobjektet uppträder under intervjun, och kroppsspråk kan då inte 
identifieras. Fysiska intervjuer medför dock risker att ta i beaktning. Den intervjuade 
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bör i så liten utsträckning som möjligt störas eller hindras i dess vardagliga arbete. 
Jacobsen (2002) anser även att risken för ”intervjuareffekt” blir högre vid fysiska 
intervjuer. Genom att förhålla oss neutrala och inte lägga ord i munnen på 
intervjuobjektet försöker vi i allra största mån undvika denna effekt. (Jacobsen, 2002) 
 
Sammanlagt har vi genomfört två intervjuer. Kontexten är det sociala intranätet och 
hur detta påverkar kommunikation och informationsutbytet inom organisationen.  
 

3.2 Kvantitativ enkätundersökning 
För att stärka generaliserbarheten konstruerade vi utefter resultaten från intervjuerna en 
enkätundersökning (se bilaga 4 Enkätundersökning). Vid utformningen av 
enkätundersökningen fanns det två alternativ; slutna frågor med strukturerade 
svarsalternativ eller öppna frågor med ostrukturerade svarsalternativ (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999).  
 
Det är viktigt att formuläret är strukturerat så att det stämmer överens med den 
teoretiska utgångspunkten och resonemang för att till tillgrund för analysen. Enkäten 
blir den slutgiltiga operationaliseringen av den teoretiska frågeställningen och ska 
därför stämma överens med de teoretiska förutsättningarna. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Enkäten är utformad med slutna frågor, på så sätt kan enkäten hållas kortare, detta 
eftersom en omfattande enkät ökar risken för bortfall av information och svaren kan 
tendera att bli mindre genomtänka från personerna (Holme & Solvang, 1997). Vid 
utformning av enkätfrågorna har i största mån ledande frågor undvikits eftersom detta 
kan påverka resultatet och respondenternas svar (Kumar et al., 1999).  
 
Jacobsen (2002) anser att det inte finns någon given regel för huruvida frågornas svar 
bör innehålla en neutral mellankategori eller ej. För vår undersökning fann vi det dock 
lämpligt att ej inkludera någon mellankategori, detta då vi tvingar respondenterna att ta 
ställning. På så vis undviker vi neutrala svarsalternativ och enkätresultaten väntas då 
bättre representera det som egentligen anses kring ämnet i fråga. Tabellen nedan visar 
hur svarsalternativen har utformats. 
 
Tabell 3.1 Utformning av svarsalternativ 1 till enkätundersökning 

Fråga. 
(Markera det svarsalternativ du anser 
passa bäst) 

1. 
Stämmer 
ej 

2. 
Stämmer 
delvis ej 

3. 
Stämmer 
delvis 

4. 
Stämmer 
helt 

 
En fråga krävde efter diskussion med informationsansvarig på Stadsbyggnadskontoret 
Staffanie Esse ett extra svarsalternativ, ”Känner ej till begreppet Etiketter” (Tabell 
3.2). De respondenter som inte känner till begreppet kan då välja detta alternativ, och 
svaren riskerar då inte att hämmas av personer som väljer ett felaktigt alternativ för att 
ta sig vidare till nästa fråga. 
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Tabell 3.2 Utformning av svarsalternativ 2 till enkätundersökning 

Fråga. 
(Markera det 
svarsalternativ du anser 
passa bäst) 

1.  
Stämmer  
ej 

2.  
Stämmer  
delvis ej 

3.  
Stämmer  
delvis 

4.  
Stämmer  
helt 

5.  
Känner ej 
till  
begreppet 
"Etiketter" 

 

3.3 Informanter 
Vi valde att granska Malmö stad. Den främsta anledningen till detta är organisationens 
varierande verksamheter samt organisationens storlek.  Inom Malmö stad finns en 
uppsjö förvaltningar, och deras verksamheter är vitt skilda och behandlar allt ifrån 
livsmedelshantering till utbildning. Gemensamt för dessa förvaltningar är ett etablerat 
användande av intranätet Komin med sociala funktioner genom hela organisationen. Vi 
var intresserade av intervjupersoner som använder och ansvarar för informationen som 
återfinns på intranätet i sitt dagliga arbete. Med dessa kriterier i anspråk har vi efter 
kontakt med Malmö stad blivit kopplade till två nyckelpersoner som ansågs relevanta 
för vår undersökning. Intervjupersonerna har således kommit att bli individer som i sitt 
dagliga arbete hanterar och bearbetar den information som användarna återfinner på 
intranätet. Det är viktigt att belysa intervjupersonernas erfarenhet för att förstå 
bakomliggande faktorer och funktioner. Gällande enkätundersökningen valde vi att 
fånga in individer från olika förvaltningsområden, detta för att skapa en mer 
heltäckande bild över åsikterna kring de sociala funktionerna på intranätet inom 
Malmö stad. Enkäten skickades därför ut via intranätet Komin, för att nå ut till så 
många parter som möjligt. 
 

3.4 Analys 
Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa analysprocessen uppdelat i tre steg, 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Den beskrivande 
delen ska ge en grundlig och detaljrik beskrivning av det insamlade materialet. 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, detta för att säkerställa att allt som 
sagts dokumenterats. Under intervjuerna fördes kontinuerligt anteckningar för att 
senare underlätta transkriberingens överskådlighet. För att vidare reducera 
oöverskådligheten kategoriserades transkriberingsdokumenten enligt intervjuguidens 
kategorier: bakgrundsfrågor, kommunikation och information, intranät, organisation 
samt effekter. Enkätundersökningen kategoriseras efter frågorna och presenteras i 
tabell- och diagramform. I den sista fasen kombineras teori och empiri genom att hitta 
skillnader och likheter. Intervjuerna jämfördes först med varandra, utifrån detta fann vi 
områden som vi ansåg behövde belysas i enkätundersökningen. Resultaten från 
enkätundersökningen jämfördes i sin tur med de risker och möjligheter vi funnit i 
teoridelarna.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Problem som har med reliabilitet och validitet bör enligt Jacobsen (2002) reduceras. En 
grovt förkortad innebörd av detta är att insamlad data bör ses med kritiska ögon.  
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Validitet innebär enligt Jacobsen (2002) att det som mäts verkligen är det som bör 
mätas och att det som mäts anses vara relevant för studien. Validiteten vid kvalitativa 
ansatser tenderar att bli ett mindre problem då man har en större närhet till 
informanten. Ett problem med detta kan enligt Holme och Solvang (1997) vara att 
informanten agerar likt det som denne tror att forskaren förväntar sig göra.  Genom att 
inte nämna hållningspunkter i frågorna som ställs ämnar vi minska denna risk. De 
resultat som undersökningarna gett har sedan kritiskt granskats för att undvika 
eventuella fel. Vi erbjöd även intervjupersonen att granska det transkriberade 
materialet för att säkerställa att de själva blivit korrekt återgivna. De transkriberingar 
som studien innehåller har godkänts av intervjupersonerna. 
 
Med reliabilitet avser Jacobsen (2002) om undersökningen går att lita på, det vill säga 
om den är tillförlitlig och trovärdig. För att minska kontexteffekten valde vi att utföra 
intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser (Jacobsen, 2002). Att enkäten 
skickades ut elektroniskt gjorde att den kunde besvaras i lugn och ro, i en trygg miljö 
utan yttre påverkan, vilket enligt Jacobsen (2002) är bra då respondentens beteende och 
svar annars kan influeras av miljöer där de inte känner sig trygga.  
 

3.6 Etiska aspekter 
Jacobsen (2002) identifierar tre grundläggande faktorer som undersökningen bör ta i 
beaktning för att behandla de etiska aspekterna hos den intervjuade. 
 
Ett informerat samtycke är viktigt, då detta lägger vikt vid att undersökningspersonerna 
deltar av eget intresse. Individerna själva är då medvetna om vad som undersöks och 
vilka för- och nackdelar detta kan innebära. Detta är något vi varit mycket noggranna 
med att framföra och redogör grundligen över vilka vi är, vad vi undersöker samt om 
det är passande att vi spelar in intervjun. 
 
Den intervjuades rätt till privatliv syftar enligt Jacobsen (2002) till hänsynen av känslig 
information. Eftersom individerna kan vara av åsikten att informationen ej ska kunna 
knytas till dem ställdes förfrågan om önskad anonymitet och i så fall i vilken grad. 
Under intervjuerna har vi även varit vaksamma på att undvika frågor som kan uppfattas 
som obekväma att besvara. 
 
Kravet på att data är riktig, och inte tagen ur sin kontext är viktig. Data skall utöver 
detta inte heller på något vis blivit manipulerad. För att säkerställa detta har vi frågat 
om skulle få återkomma med kompletterande frågor om vi anser att detta behövs.  
 

3.7 Generalisering 
Generalisering avser enligt Jacobsen (2002) huruvida resultat kan appliceras i andra 
sammanhang, desto högre generaliserbarhetsgrad, desto högre är överförbarheten. 
Eftersom undersökningen endast består av ett undersökningsobjekt, är 
generaliserbarheten enligt Jacobsen (2002) lägre. Desto fler enheter som 
undersökningen innefattar, desto store är möjligheterna till generalisering. Ett intensivt 
upplägg, det vill säga en undersökning med att få undersökningsobjekt ger enligt 
Jacobsen (2002) stor möjlighet att samla in relevant data. Intensiva undersökningar ger 
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även större djup och möjliggör fokusering på detaljer, något som gynnar den 
kvantitativa undersökningen. 
 
Trots undersökningens utformning anser vi generaliserbarheten vara högre än vid 
undersökning av andra företag. Malmö stad utgör en stor organisation i Skåne och 
sysselsätter ca 20 000 heltidsanställda. Med den kommunala verksamheten i åtanke 
utgör Malmö stad en god bild over hur andra kommunala verksamheter kan se ut, 
något vi anser gynna graden av överförbarhet till kommuner med liknande 
organisationsstruktur. Detta eftersom intern kommunikation och informationsspridning 
är viktiga och bestående delar som varje organisation måste ta i beaktning. 
Undersökningens resultat och slutsatser kommer troligen vara mest intressanta för 
Malmö stad. Trots undersökningsobjektets egenskaper för generalisering är detta en 
kritisk faktor, när generalisering görs, kommer vi göra det med försiktighet. 
 

3.8 Kritik av metodval 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har enligt Jacobsen (2002) en rad brister. 
Dessa beskrivs i en sammanställning nedan tillsammans med tillhörande motiveringar. 
 

• Kvalitativa undersökningar är för subjektiva. 
Forskarens osystematiska inställning till vad som är relevant påverkar enligt 
Jacobsen (2002) resultaten från intervjun. Faktumet att vi är två författare anser vi 
oss undvika detta. Viss påverkan på studien kan dock inte uteslutas. 
 
• Kontexten riskerar gå förlorad vid uppdelning av texten. 
Då samtliga intervjuer finns inspelade och transkriberad anser vi att denna risk 
reducerats. Detta i kombination med att intervjupersonen godkänt transkriberingen 
gör att vi minimerar risken för att förlora kontexten. 
 
• Generaliseringsproblem 
Då studiens syfte är att presentera faktorer och effekter utifrån kommunikation och 
informationsutbyte snarare än allmänna teorier anser vi möjligheten att generalisera 
är större. I kombination med varierande undersökningsobjekt som representerar 
den totala populationen väl stiger möjligheterna till generalisering. 
 

Enkäterna spreds via Malmö stads intranät Komin. Detta skedde av praktiska skäl, 
eftersom intranätet enligt Malmö stads intranätsansvarige Jesper Bylund kopplas till ca 
7900 unika besökare varje dag. Då undersökningen fokuserar på användandet av 
intranätet Komin ansåg vi spridning av enkätundersökningen via just intranätet vara till 
stor fördel. De personer som då får tillgång till enkäten är personer som faktiskt 
använder intranätet, de personer vi ämnar undersöka. En fysisk enkätspridning skulle 
för denna undersökning därför vara allt för tidskrävande. I och med den elektroniska 
spridningen är sannolikheten för bortfall enligt Jacobsen (2002) högre. Trots det 
eventuella bortfallet anser vi oss via både intervjuer och enkätundersökning ha samlat 
ihop nödvändig empirisk data för att kunna besvara studiens forskningsfråga. 
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4 Empiri 
I följande avsnitt ges först en presentation av undersökningsobjektet Malmö stad. Därefter 
presenteras resultaten av de empiriska undersökningarna. 
 
Som undersökningsobjekt till studien har vi valt Malmö stad. De inom företaget 
varierande verksamheterna i kombination med organisationens bredd gör detta till ett 
mycket intressant undersökningsobjekt. Malmö stad är sedan 1971 en del av Malmö 
kommun. Hos Malmö stad arbetar det ca 20,000 personer inom varierande 
sysselsättningar i allt ifrån barn och omsorg till stadsplanering och trafik.  
 
Under 2010 lanserades ett projekt vars syfte var att effektivisera och ena 
organisationen genom nya information- och kommunikationsverktyg. Som en följd av 
detta infördes det nya sociala intranätet Komin. Det sociala intranätet innefattade en 
rad centrala kommunikationsverktyg för att understödja den interna kommunikationen. 
Exempel på verktygen är bloggar, diskussionsforum, etiketter (taggning) och 
direktmeddelanden. 
 
Först ges en presentation av det empiriska materialet från intervjuerna, därefter följer 
resultaten från enkätundersökningen. 
 

4.1 Presentation av intervjuer 
Steffanie Esse arbetar på förvaltningen stadsbyggnadskontoret inom Malmö stad. 
Förvaltningen har använt sig av det sociala intranätet sedan ett år tillbaka så hennes 
förvaltning är fortfarande i startskedet avseende användande och arbetsprocesser.  Esse 
har i två år arbetat som information- och kommunikationsansvarig på 
stadsbyggnadskontoret. Det innebär att hon är ansvarig för det material som publiceras 
på det sociala intranätet Komin samt stadsbyggnadskontorets avdelning på hemsidan 
malmo.se. Detta ger henne en överblick och möjlighet att se trender och effekter som 
för studiens utformning kommit att bli mycket viktiga. 
 
Jesper Bylund arbetar som intranätsansvarig för hela Malmö stad sedan 2003. Vidare 
är det Bylund som har ansvar för att se till så att intranätet fungerar på bästa möjliga 
sätt och det kan vara allt från stora projekt till små saker som dyker upp dagligen. 
Bylund var även mannen bakom projektet att införa det nya intranätet och ingår idag i 
en samling som kallas intranätsgruppen och innefattar intranätsansvariga från Skånes 
alla 33 kommuner. 
 
Esse använder själv sociala medier privat och har en utbildning som journalist. Hon har 
erfarenhet från arbetsuppgifter likt de som hon nu har på stadsbyggnadskontoret sedan 
sex år tillbaka. Hon anser att sociala medier är ett bra komplement för förlängning av 
den fysiska verkligheten som inte är beroende av tid och rum men att de aldrig direkt 
ersätta det fysiska mötet och verkliga relationer. 
 
Precis som Esse är även intervjuperson Bylund aktiv på sociala medier privat. Bylund 
har en akademisk bakgrund med en Fil.kand. inom media och kommunikation och 
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innan 2003 arbetade han som journalist och nyhetsredigerare. Likt Esse anser Bylund 
att sociala funktioner på intranät med fördel kan användas som förlängning av den 
fysiska vekligheten, dock är förstagångsmöten viktiga för att skapa en personlig 
relation, men efter detta erbjuder virtuella möten större möjligheter än fysiska. 
 
Generellt sett anser Esse personligen att man kan dra stor nytta av sociala intranät inom 
verksamheter exempelvis genom ökat samarbete, ökad funktionalitet och effektivitet. 
Hon hävdar emellertid att de främst handlar om information som ledningen anser är 
viktig som ska publiceras via intranätet. Bylund anser även att effektivitet kan uppnås 
via ett socialt intranät men främst genom ökat samarbete inom organisationen samt 
förstärkning av företagskulturen och att få organisationen att gemensamt arbeta åt 
samma håll.  
 

4.1.1 Informationshantering 

Inom förvaltningen stadsbyggnadskontoret i Malmö stad har personalen börjat använda 
bloggfunktioner, forum, möjlighet att kommentera samt sätta etiketter (tagga) på 
artiklar och blogginlägg. Inofficiellt använder sig enligt Esse en del av personalen 
Yammer, ett externt verktyg som fungerar likt Twitter för att publicera och 
kommentera inlägg.  
 
Genom att använda sig av etiketter bildas topplistor på de mest kommenterade och 
omtyckta blogg- och artikelinläggen på intranätets förstasida. Detta är något som Esse 
anser är ett effektivt sätt att få andra att läsa viktig information. 
 
Valet av de sociala arbetsverktygen antar Esse härstammar från en tanke att erhålla en 
mer dubbelriktad kommunikation inom organisationen. Det ska inte bara handla om att 
informera tjänstemän, utan att kommunikationen även ska bli ett stöd för dialog mellan 
arbetsgrupper, ledning och tjänstemän. På så sätt är man inte beroendet av fysiska 
möten i lika stor utsträckning som man tidigare varit. 
 
Virtuella möten är något som Bylund anser att Malmö stad kan dra stor nytta av. 
Genom att förlägga möten på virtuella stationer kan stora ekonomiska fördelar dras. Ett 
första fysiskt möte är givetvis nödvändigt, men efter detta kan sammanträdet lika gärna 
ske elektroniskt. Bylund anser vidare att vid användande av sociala intranät för 
informations och kommunikationsutbyte kan mer än hälften av alla IRL möten växlas 
bort med elektroniska möten istället och påpekar emellertid att ju färre fysiska möten 
desto bättre.   
 
”Jag tror att man kan växla bort mer än hälften av alla IRL möten med elektroniska 
möten/…/Det kanske är lättare och ha ett elektroniskt möte eller en diskussion i ett 
forum som är tidsatt så att man kan svara när man har tid och man slipper resa.” 
(Bylund, s. 59) 
 
Bylund nämner även ett konkret exempel på situation som kan ge en förhöjd 
effektivitet och kostnadssparande med hjälp av elektroniska verktyg.  
 
”/…/ en anställd kostar väl en kanske 300 kr per timme, 10 personer i möte i två 
timmar och så två timmars resa, det blir jättedyrt.” (Bylund, s. 59) 
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Esse berättar att hon upplevt en viss tröghet kring användandet av de sociala 
funktionerna på intranätet. Detta tror hon kan bero på att de flesta kollegorna sitter tätt 
tillsammans rent fysiskt och därför är lättare att bara gå över till en kollega och fråga 
denne istället för att använda intranätets kommunikationsverktyg. Bylund menar att om 
namnet sociala medier i viss mån ger en skrämmande klang, om man istället benämner 
det som stöd till samarbete anser han att onödig rädsla inför de sociala arbetsverktygen 
kan elimineras.  
 
Esse belyser även faktorn att verksamheten har kommit in på en lite för svår nivå. 
Stadsbyggnadskontoret håller på med organisationsförändringar vilket gör att 
personalen känner en viss oro. Ledningen har då valt att kommunicera via bloggar och 
mediadelning i form av små videoklipp via intranätet. Materialet uppmuntrar de sedan 
resten av förvaltningen att tycka till om, vilket tyvärr har resulterat i att få personer har 
vågat besvara materialet, på grund av att de inte vet vad som kommer att ske efteråt. 
Esse anser att det hade varit bättre om man började på en lägre nivå så att personalen 
blir vana vid funktionerna och kan se vilka positiva effekter de kan ge med 
informationshanteringen.  
 
Resultaten från informationshanteringen sammanfattas nedan i punktform: 
 

• Intranätet möjliggör dubbelriktat informationsutbyte. 
• Intranätet möjliggör effektivisering och kostnadsbesparingar i form av virtuella 

möten. 
• Etikettfunktionen bidrar till att öka relevansen på den information som 

publiceras. 
• Vikten av infasningsperiod och mognadsgrad. 

 

4.1.2 Kommunikation 

Esse anser att kommunikationsfrekvensen utifrån Malmö stads perspektiv har ökat i 
takt med att kommunikationen kommit att bli enklare med hjälp verktygen på 
intranätet Komin. En av faktorerna kan vara att det är större chans att får svar om en 
fråga ställs på ett forum istället för att maila personen i fråga direkt. Personen har med 
största sannolikhet mycket att göra, vilket leder till att svaret kan fördröjas en vecka 
innan man får tillbaka det. Genom att posta på ett forum så når man ut till flera på en 
gång som kan bidra till snabbare svar på frågan, vilket också leder till att nästa person 
som undrar samma kan läsa svaren som har angetts sedan tidigare och på så sätt sparar 
tid och slipper vänta på svar. 
 
”/…/ det finns många vinster, man kan få mycket större förståelse för verksamheten i 
andra förvaltningar, i andra projekt, i andra vitt skilda verksamheter. Man kan också 
inse att man jobbar med liknande saker/…/” (Esse, s.53) 
 
Vidare anser Esse att kommunikation över intranätet möjliggör stora fördelar. Ett 
exempel är ökande av den allmänna medvetenheten, hon beskriver ett scenario där hon 
nyligen fick reda på att det finns en kollega i Bryssel som ingen tidigare visste fanns. 
 
Esse anser att kommunikationsfrekvensen inom Malmö stad fungerar helt ok.  
Emellertid påpekar Esse att som alltid i en större organisation, så fungerar de olika bra 
i olika avdelningar eller förvaltningar inom organisationen. Malmö stad består av 22 
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olika förvaltningar, den minsta förvaltningen har sju anställda och den största 
förvaltningen har ca 3500 anställda så det kan bli en väldigt stor skillnad med 
kommunikationsfrekvensen.  
 
Intranätskommunikationen på vissa förvaltningar fungerar enligt Bylund jättebra, dessa 
förvaltningar tenderar att ha förvaltningschefer som är kommunikativa. Emellertid 
gäller inte detta för alla, och i andra förvaltningar fungerar de sämre där denna typ av 
chefer saknas. Det är mycket upp till förvaltningscheferna hur det kommer fungera 
enligt Bylund. 
 
Esse anser vidare att intranätet ger möjlighet till en mer tvär kommunikation mellan 
förvaltningarna och detta ger mycket nytta genom att få ökad förståelse för 
verksamheten inom andra förvaltningar eller i andra projekt. 
 
Bylund anser att intranätet mest är inriktat på masskommunikation, alltså inte 
traditionell tvåvägskommunikation mellan två givna personer utan till större grupper. 
Desto större grupp desto effektivare och enklare är det att använda intranätet som kanal 
för kommunikation. 
 
Resultaten av intervjumaterialets kommunikations del sammanfattas enligt följande: 
 

• Ökad kommunikationsfrekvens efter införandet av intranätet Komin. 
• Ökning av tvär kommunikation mellan förvaltningar. 
• Vikten av chefernas roll som drivande och kommunikativa.  

  

4.1.3 Organisationsförändringar 

Med utgångspunkt från Esses egna arbetsfält hoppas hon att klyftan mellan anställd 
och chef kan minska vid användning av det sociala intranätet. Eftersom Komin är 
igång och fungerar anser hon att minskande av klyftan är något som sker fortlöpande. 
Hon anser även att en positiv reaktion från de anställda är att man inte faller in i de 
traditionella rollerna som anställd och chef, utan förblir mer gemensamma. När det 
gäller hennes förvaltning stadsbyggnadskontoret berättar hon att de har en ganska 
traditionell organisationsstruktur med alla ”organisationsboxar” som sitter i ordning. 
Hon anser att sociala funktioner på ett intranät inte löser en sådan organisationsstruktur 
då handlar det om mer grundläggande saker, exempelvis hur ledarskap utövas.  
 
Hur hierarkin inom Malmö stad har påverkats efter implementationen av det intranätet 
finns det enligt Bylund ingen konkret uppgift om, dock säger han att den uppfattas ha 
minskat. Eftersom inte alla anställda är mogna för ett socialt intranät kan detta vara en 
orsak till att ingen organisationsstruktur ännu har förändrats. Däremot mognar en 
relativt stor grupp anställda mer och mer allt eftersom omvärlden exempelvis via 
Facebook eller smartphones påvisar vilka positiva egenskaper och effekter ett 
användande kan ge.  
 
Bylund uppger vidare att chefen inte alltid hänger med i den teknologiska utvecklingen 
lika bra som de övriga medarbetarna. Detta tenderar ofta resultera i att övriga anställda 
har bättre förmåga att använda sociala funktioner på än vad förvaltningschefer har. 
Chefer kan komma lite i bakvattnet, men som en lösning för rädslan och förändringen 
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får man enligt Bylund försöka lösa så att även förvaltningscheferna blir mogna för 
förändringen. 
 
Övergripande berättar Bylund att intranätet Komins grundsyfte är att ge stöd och höja 
effektiviteten inom Malmö stad. 
 
”Vårt huvudsakliga mål med intranätet är inte att sälja varumärket internt utan vårt 
huvudmål ge stöd och skapa förhöjd effektivitet/…/” (Bylund, s. 60) 
 
Resultaten från organisationsförändringsdelen sammanfattas i punktform nedan: 
 

• Kravet på organisationens mognadsgrad. 
• Vikten av att involvera chefer kring användande av moderna IKT-verktyg. 
• Början till bortfall av traditionella arbetsroller. 

 

4.2 Presentation av enkätundersökning 
Efter samtal med intervjupersonerna uppkom idén med enkätundersökningen för att 
bredda undersökningens omfattning. Enkäten spreds via en intern länk placerad i 
nyhetsfältet på startsidan på intranätet Komin. En kort presentation om enkätens syfte 
presenterades samt en uppmaning från intranätsansvarig Jesper Bylund i hopp om att 
fånga så många respondenter som möjligt. Enligt uppgift från Bylund (2012) är det ca 
20 000 fastanställda inom Malmö stad. Av dessa anställda är det långt ifrån alla som 
arbetar vid någon dator, utan arbetet kan ske inom vården eller skolan. Enligt Jesper 
Bylund har intranätet ca 7900 unika besökare varje dag. 
 
Sammanställning av svarsfrekvensen från enkätundersökningen återfinns på bilaga 5, 
sammanställning av enkätundersökningen återfinns på bilaga 6. Totalt deltog 161 
respondenter i undersökningen. Respondenternas ålder var jämnt fördelad, med en liten 
överrepresentation gällande åldern 18-30 som stod för 33 procent. Anställningstiden 
inom Malmö stad varierade, dock visade resultaten att majoriteten (45 %) endast 
arbetat 1-3 år inom organisationen. Det allmänna användandet av sociala medier 
utanför arbetslivet var högt, med hela 80 procent som använde någon form av sociala 
nätverk på fritiden. (Tabell 4.1) 
 
 
Tabell 4.1 Enkätsvar enkätundersökning 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(%  av 
svaren) 

A. Ålder  ‐  ‐  18‐30  år  (33 
%) 

B. Tid inom Malmö Stad  ‐  ‐  1‐3 år (45 %) 

C. Är du aktiv på något socialt medium utanför 
arbetslivet? 

‐  ‐  JA (80 %) 

 
Enkäten är sammanställd utifrån studiens tre undersökningsområden, 
informationshantering, kommunikation och organisationsförändring. Enkäten var 
utformad med fyra svarsalternativ, 1. Stämmer ej, 2. Stämmer delvis ej, 3. Stämmer 
delvis och 4. Stämmer helt. Vid en fråga fanns även ett femte alternativ, 5. Känner ej 
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till begreppet ”Etiketter”. Svarsalternativen är numrerade för att underlätta 
sammanställningen av enkäten.  

4.2.1 Informationshantering 

Efter införandet av det sociala intranätet verkar informationshanteringen inom Malmö 
stad enligt enkätundersökningen påverkats till det bättre. 72 procent av respondenterna 
känner att informationsutbytet till kollegor blivit delvis positivt eller positivt 
förbättrade. Vidare ansåg 80 procent att de även upplevt en bättre spridning av nyheter 
inom Malmö stad. (Tabell 4.2 samt Bilaga 6) 
 
Tabell 4.2 Enkätsvar informationshantering 1 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

6. De sociala verktygen på  intranätet Komin gör att  jag 
lättare kan delge kollegor information 

2,74  3  3 (52 %) 

7. De sociala verktygen på intranätet Komin gör att 
nyheter om Malmö stad sprids bättre inom 
organisationen 

2,98  3  3 (50 %) 

 
Traditionellt e-postanvändande dominerar fortfarande inom organisationen och 99 
procent av användarna säger sig använda e-post. Vidare ansåg 51 procent att e-post är 
att föredra framför sociala arbetsverktyg. De sociala informationshanteringsverktygen 
är det emellertid färre som använder. 27 procent uppger att de använder 
diskussionsforum, och endast sex procent nämner att de använder wikis som 
arbetsverktyg. Vid samma fråga var det endast 7 procent som svarade att de använde 
sig av etiketter. Vidare ansåg 39 procent emellertid att etiketter är ett bra verktyg för 
sortering av information efter önskad relevansnivå. Hela 48 procent av respondenterna 
hävdar i motsats till detta att de ej känner till begreppet etiketter över huvud taget. 
(Tabell 4.3 samt Bilaga 6) 
 
Tabell 4.3 Enkätsvar informationshantering 2 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

D. Vilka digitala kommunikationsverktyg använder du 
dig av i ditt jobb inom Malmö Stad?  
(Markera gärna flera alternativ) 

‐  ‐  E‐mail (99 %) 
Diskussions‐
forum (27 %) 
Bloggar (25 %) 

1. Att använda "Etiketter" (Taggning) gör att 
informationen lättare kan sorteras efter önskad 
relevansnivå 

3,94  4  5 (48 %) 
 

10. Jag anser att traditionella e‐mail är att föredra 
framför de sociala verktygen på intranätet Komin 

2,88  3  3 (51 %) 

 
Vid frågan om intranätet gjort att de anställda lättare hittar den information som de 
eftersöker (Tabell 4.4 samt Bilaga 6), är det 59 procent som anser att intranätet gör det 
lättare, och 49 procent som hävdar att det stämmer delvis eller ej.  
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Tabell 4.4 Enkätsvar informationshantering 3 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

11. De sociala verktygen på intranätet Komin gör att 
jag lättare hittar den information jag söker efter 

2,51  3  3 (48 %) 

 
Sammanfattning av enkätundersökningens resultat rörande informationshantering 
följer: 
 

• Delgivning av information och spridning av nyheter inom Malmö stad har 
förbättrats. 

• Traditionellt e-postanvändande dominerar fortfarande. 
• Etiketter är ett verktyg som många inte säger sig känna till, de som använde det 

anser emellertid att sorteringen av information blir enklare med hjälp av 
verktyget. 

• De sociala arbetsverktygen gör att information blir lättare att hitta. 
 

4.2.2 Kommunikation 

Presenterat i föregående stycke, visade att traditionellt e-postanvändande dominerar 
inom Malmö stad som kommunikationsmedel (Tabell 4.3). Sociala 
kommunikationsmedel så som direktmeddelanden och bloggar står för 13 respektive 25 
procent. 
 
Emellertid anser 61 procent att den interna kommunikationen förbättrats efter 
införandet av Komin, emellertid motsäger sig 39 procent av respondenterna detta 
stämma (Tabell 4.5 samt Bilaga 6). 
 
Tabell 4.5 Enkätsvar kommunikation 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

2. Den interna kommunikationen i Malmö stad 
fungerar bättre med hjälp av de sociala verktygen på 
intranätet Komin 

2,65  3  3 (45 %) 

 
Svaren från den empiriska undersökningen rörande kommunikation sammanfattas 
enligt följande: 
 

• Den interna kommunikationen har förbättrats sedan införandet av Komin. 

4.2.3 Organisationsförändring 

Om införandet av det sociala intranätet Komin effektiviserat användarnas arbete 
svarade ca hälften av respondenterna (51 %) att arbetet blivit effektivare, 49 procent 
ansåg emellertid då att detta ej stämde eller delvis ej. 
 
Resultaten från enkätundersökningen visar att det råder delade meningar om huruvida 
klyftan mellan anställda och chefer har minskat eller ej. Vidare anser 46 procent att 
klyftan ej har minskat och 54 procent anser att den har det. Rörande frågan om 
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hierarkiska nivåskillnader och upplevd påverkan är resultatet slående likt. 54 procent 
säger sig uppleva skillnaden som mycket liten eller obefintlig. (Tabell 4.6 samt Bilaga 
6) 
 
Tabell 4.6 Enkätsvar organisationsförändring 1 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

3. De sociala verktygen på intranätet Komin minskar 
klyftan mellan chefer och anställda inom Malmö Stad 

2,38  2  3 (48 %) 

5. De sociala verktygen på intranätet Komin gör att 
hierarkiska nivåskillnader inom Malmö stad minskar 

2,24  2  3 (42 %) 

9. De sociala verktygen på intranätet Komin 
effektiviserar mitt arbete 

2,27  3  3 (47 %) 

 
74 procent anser vidare att införandet av det sociala intranätet Komin gjort att deras 
förståelse för Malmö stad vuxit. Tio procent säger sig inte märka någon skillnad alls. 
Rörande frågan om nyheter inom Malmö stad sprids bättre via det sociala intranätet 
Komin anser 79 procent att detta stämmer. 12 procent säger sig delvis inte hålla med 
och endast nio procent anser inte införandet av Komin gjort någon skillnad. (Tabell 4.7 
samt Bilaga 6) 
 
Tabell 4.7 Enkätsvar organisationsförändring 2 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

4. De sociala verktygen på intranätet Komin ökar min 
förståelse för Malmö stads verksamhet 

2,90  2  3 (47 %) 

7. De sociala verktygen på intranätet Komin gör att 
nyheter om Malmö stad sprids bättre inom 
organisationen 

2,98  3  3 (50 %) 

 
Vid frågan om underlag till beslutsfattande stärkts efter införandet av Komin är det 
endast en person som anser detta stämma helt. 31 procent anser att det delvis stämmer, 
medan 40 procent anser att det delvis ej stämmer. 27 procent anser vidare att det ej 
stämmer alls. Om införandet av intranätet skulle gjort att arbetet mellan förvaltningar 
inom Malmö stad förbättrats efter införandet av Komin råder det delade meningar om. 
49 procent anser en upplevd förbättring medan 51 procent anser sig uppleva ingen eller 
delvis förändring. (Tabell 4.8 samt Bilaga 6) 
 
Tabell 4.8 Enkätsvar organisationsförändring 3 

Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  
(% av svaren) 

8. De sociala verktygen på intranätet Komin bidrar till 
ett bättre underlag för beslutsfattande 

2,03  2  2 (40 %) 

12. Det sociala intranätet Komin har gjort att arbetet 
mellan förvaltningar inom Malmö stad har förbättrats 

2,37  2  3 (43 %) 
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En sammanfattning av det empiriska materialet rörande organisationsförändringar 
följer nedan: 
 

• Upplevd förminskning av hierarkiska skillnader samt klyftor mellan anställda 
och chefer samt förbättrat arbete mellan förvaltningar. 

• Spridning av nyheter samt allmän förståelse kring verksamheten har ökat. 
• Upplevd ökad effektivitet från användande av de sociala arbetsverktygen. 
• De sociala verktygen ger inte bättre underlag till beslutsfattande. 
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5 Diskussion och Analys 
I följande avsnitt presenteras en analys med efterföljande diskussion av det empiriska 
materialet rörande effekterna från det sociala intranätet Komin inom Malmö stad. 

5.1 Informationshantering 
I takt med att informationshantering förändras ökar även kommunikationshastigheten, 
vilket enligt Goodman (2000) beror på de nya metoder som uppkommit för att skapa, 
hämta och arkivera information. Jacobsen och Thorsvik (2008) påvisar vidare att IKT 
möjliggör att stora mängder information blir tillgänglig vid samma tillfälle inom hela 
organisationen, detta minskar informationsförlusten eftersom det inte existerar några 
mellanhänder längre.  
 
Heide (2002) nämner att den allmänna medvetenheten bland personalen ofta stärks, 
som en positiv effekt av intranätsanvändning. 66 procent av respondenterna ansåg att 
deras förståelse för Malmö stads verksamhet har blivit bättre efter att organisationen 
började använda sig av de sociala funktionerna på Komin. Detta resultat är ganska högt 
i jämförelse med andra frågor relaterade till vilka effekter som användandet av Komin 
medfört. Esse beskriver i intervjun att när anställda väl börjar använda sig av sociala 
funktioner på intranätet får de en bättre insikt i att det finns fler inom organisationen 
som har likartade arbetsuppgifter. Detta kan an leda till att de byter kunskap och 
erfarenheter inom arbetsområdet, något som sedan i sin tur kan leda till bättre 
förståelse för hur en andra delar av Malmö stad fungerar. 
 
Malmö stad har använt sig av det sociala intranätet Komin sedan två år tillbaka. De 
sociala arbetsverktygen som används inom organisationen är främst bloggar, forum, 
etiketter (taggning) och kommentering av nyhetsartiklar eller blogginlägg. För att 
sprida populära nyheter anser både Esse och Bylund att etiketter är ett bra hjälpmedel. 
Detta stärks av Cook (2008) som påvisar de positiva effekter taggning kan ge i form av 
bättre sorteringsmöjligheter eller informationsutforskning. 
 
Enkätundersökningen visar att endast 11 procent av användarna utnyttjar verktyget 
etiketter, vidare hävdar hela 48 procent av respondenterna att etiketter är en funktion 
som de inte känner till. Bylund poängterar vikten av användarnas skilda 
arbetsområden, något som kan vara en orsak till det låga användandet i kombination 
med att många användare har arbeten som ej innefattar datorrelaterade arbetsuppgifter. 
Privat användande av sociala medier kan stärka förståelsen för etiketter och funktioner 
som Like, gilla, på Facebook ger användarna en känsla för hur etiketter fungerar och 
rädslan för nya arbetsverktyg kan då minskas. Bylund påvisar vidare hur privat 
användande av sociala medier i många fall gynnar användning av intranätets sociala 
funktioner. Enkätundersökningen visade att endast 20 procent inte använde sig av 
sociala nätverk privat, en siffra som tyder på att större delen av populationen är 
bekanta med sociala medier och de verktyg dessa möjliggör. Med hänsyn till 
etikettfunktionens relativt sena lansering är detta en faktor bidrog till att cirka hälften 
inte sade sig känna till verktyget alls. Eftersom det råder viss omognad inom 
organisationen vad gäller användningen av sociala verktyg, kan detta leda till varför 
okunskap kring etikettfunktionens användningsområden existerar. 
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41 procent av respondenterna ansåg emellertid att etiketter är ett bra verktyg för 
sortering av information likt det Cook (2008) påvisar i stycket koppling under The 4C 
(se 2.3.4). Även fast det framhålls att sociala intranät kan medföra förhöjd effektivitet 
inom organisationen vidhåller både Bylund och Esse att det personliga mötet 
fortfarande kan ses som det enklare alternativet inom vissa förvaltningar.  
 
Precis som Heide (2002) påvisar anser båda intervjupersonerna att Malmö stad kan dra 
stor nytta av det sociala intranätet genom att öka samarbete, funktionalitet och 
effektivitet. Emellertid är denna förändring enligt intervjupersonerna ännu inte 
märkbar i någon större utsträckning. Esse och Bylund vidhåller att möjligheterna är 
stora men att mycket handlar om mognaden inom organisationen. Att organisationer 
kräver längre mognad för att ta sig an funktioner och arbetssätt från sociala 
arbetsverktyg, något som stärks av McAfee (2009). 
 
Enkätundersökningen visade att 80 procent av respondenterna använder någon form av 
socialt medium privat. Emellertid är det endast 27 procent som använder sig av 
diskussionsforum för informationsutbyte över intranätet, och endast sex procent som 
använder sig av wikis. Införandet av de sociala informationsverktygen inom Malmö 
stad är fortfarande en nyhet för många. Åter är det mognadsgraden som ännu inte 
hunnit ikapp möjligheterna som intranätet erbjuder. Esse menar att hennes förvaltning 
kommit in på en för hög kunskapsnivå.  
 
Bylund som påvisar att användandet av socialt intranät på kontoret går hand i hand 
med socialt nätverkande på fritiden. Cook (2008) stärker dessa teorier och anser att de 
organisationer som tillåter användarna att blanda privat och affärsmässigt användande 
är de som har störst chans att lyckas. Eftersom Malmö stad skiljer på privat och 
affärsmässigt användande kan detta vara en faktor som gör att mognadsgraden förblir 
låg och utvecklas långsamt. Vidare anser Esse att om Malmö stad skulle tillåta privat 
användande skulle det leda till att fler inom organisationen vågade använda 
funktionerna på intranätet, på så vis skulle de mogna mer inför de sociala funktionerna 
på Komin. 
 
Enkätundersökningen visar att 71 procent upplever att informationsutbytet till kollegor 
har blivit bättre sedan införandet av Komin. Vidare ansåg 79 procent att de även 
upplevt en bättre spridning av nyheter inom Malmö stad.  Heide (2002) framhäver att 
sociala arbetsverktyg kan möjliggöra nya sätt för informationsutbyte och därav kan ny 
kunskap spridas inom organisationen. Emellertid betraktar Dahlgren (2002) att 
kunskap ska ses som en kritisk faktor. Därför är det viktigt att en organisation har 
effektiv information- och kunskapshantering. Bylund berättar att siffrorna över hur 
många som anser det sociala intranätet kan ge nytta i arbetslivet går uppåt för varje år 
som går. Detta visar på att mognaden i organisationen ständigt förändras till det 
positiva.  
 
Vid frågan om vilka arbetsverktyg som användes mest var det hela 99 procent som 
svarade att de använde traditionell e-post mest. De sociala 
informationsutbytesverktygen låg långt ner i listan med endast 25 procent som använde 
bloggar, 27 procent som använde diskussionsforum och sex procent som använde 
wikis. Eftersom användningen av sociala arbetsverktyg är så pass låg är det inte troligt 
att de har särskilt stor åverkan på organisationen. Esse menar att användarna i viss mån 
är vaksamma när de väljer att publicera information, man vill inte framstå som okunnig 
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när man väljer att ställa en fråga. Denna typ av rädsla hämmar att det publicerade 
innehållet blir knuten till individuella personer, en faktor som enligt Heide (2002) är 
nödvändigt för att skapa ett levande intranät. 
 
Rädslan för att publicera information leder till att intranätsanvändandet antar en form 
som liknar illustrationen i Bernals Web 1.0 paradigm (Figur 2.1) samlingspunkterna 
för diskussion och dialog uteblir när användarna väljer att inte publicera information. 
Bylund påvisar att kommunikationspolicys och viljan att kommunicera skiljer sig 
mycket mellan förvaltningarna. Detta i kombination med bristande engagemang från 
ledning kan vara en faktor till varför informationsutbytet inte antar allt mer sociala 
tendenser. 
 
Cook (2008) finner att användning av bloggar främjas exempelvis via KM eller Project 
Management, bloggarna används då för att samla in ostrukturerad information likt en 
dag- eller projektbok. Här fångas inte bara informell information, utan även idéer och 
tankar som annars riskerar att gå förlorade. 
 
Bylund påpekar att användning av sociala verktyg inom organisationen kan främja 
kunskapsöverföringen, samt att kunskap som finns inom organisationen aldrig 
försvinner trots att personalen byts ut. Detta stärks av Cook (2008) som nämner samma 
fördelar. Vidare betonar Cook (2008) vikten av att verktygen på det sociala intranätet 
används på ett korrekt sätt under arbetsperioden, om detta fungerar är det ett utmärkt 
verktyg för kunskap och informationsinsamling.   
 
Avsaknaden av bevarad kunskap och information likt de som Cook (2008) beskriver är 
också något som Bylund beskriver att Malmö stad blivit varse om. Bylund beskriver ett 
scenario där en anställd efter många år inom Malmö stad till slut gick i pension. Trots 
en överlämningsperiod på ett år gick det enligt Bylunds uppskattning, endast att bevara 
en procent av den kunskap som genererats. Hade personen emellertid använt sig av 
bloggar och diskussionsforum under anställningstiden skulle allt finnas bevarat. 
 
Bylund anser att verktyg för informationshanteringen uppfyller sin funktion bättre och 
bättre i takt med att fler börjar använda dem. Bylund betonar att det inte bara är att 
införa en blogg och sedan förvänta sig att alla börjar blogga, utan det krävs en viss 
mognad och vilja att lära sig inom organisationen. Bylunds åsikt stärks av Tredinnick 
(2006) som menar att deltagande med sociala funktioner bör göras till normer, och inte 
undantag. 
 

5.2 Kommunikation 
Resultatet från enkätundersökningen visar att traditionellt e-postanvändande 
fortfarande dominerar inom Malmö stad, 73 procent av respondenterna finner denna 
kommunikationsform att föredra framför socialare verktyg som exempelvis 
direktmeddelanden. Detta resultat påvisar att en viss mognad kring användaning av de 
sociala arbetsverktygen måste växa fram. Esse menar att rädslan för att dela med sig av 
inkorrekt information inför 20 000 användare fortfarande är så stor att det är få som 
vågar använda sig av verktygen. Många anser vidare att traditionell e-post fortfarande 
fungerar bra, och inte känner behov av att använda de andra sociala verktygen. Bylund 
menar att man måste visa användarna vilka behov som kan främjas av de nya 
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funktionerna vilket kan leda till att fler blir mogna inför användande av sociala 
intranät. 
 
Det är viktigt att kommunikationen är central inom en organisation för att ett 
fungerande arbete och samarbete ska genereras (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Om det 
inte finns en fungerande kommunikation kan detta leda till att arbetsuppgifter blir svåra 
att lösa och anställda blir omotiverade och ineffektivitet kan uppstå (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Precis som ordet kommunikation betyder ”göra gemensamt” ska 
kommunikation innefatta informationsöverföring mellan individer för att dela idéer, 
nyheter eller känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 
Att införa ett socialt intranät möjliggör enligt både Bylund och Esse att 
kommunikationen blir horisontell mellan förvaltningarna och att de på så sätt kan dra 
nytta av varandra. Heide (2002) stärker detta, samt anser vidare att den denna typ av 
kommunikation hjälpa att stärka band inom organisationer samt skapa synergieffekter.  
 
Kommunikationsverktygen som finns på intranätet har idag existerat i ca två år, 
resultat från enkätundersökningen visar att 59 procent uppger att verktygen på 
intranätet gör att de lättare hittar den information som de eftersöker. Av detta kan man 
härleda att de sociala kommunikationsverktygen trots allt uppfyller de funktioner de är 
tänkta att göra. Likt Heides (2002) teorier om effektivare nyhetsspridning via intranät 
stärks dessa teorier av det empiriska resultatet. Teorierna stärks ytterligare av Esse och 
Bylund som menar att användarna blir mer insatta och får bättre stöd.  
 
Enkätundersökningen visar att det emellertid råder delade meningar om huruvida 
användarna faktiskt upplevt att banden mellan förvaltningar stärkts efter införandet av 
det sociala intranätet. 49 procent anser att det stämmer och 51 procent anser sig inte 
märka någon eller lite skillnad.  
 
En anledning till detta kan vara att intranätet ännu inte hunnit sätta djupa rötter inom 
organisationen. Enligt Bylund har förvaltningar inte tillräckligt god arbetsyta på 
intranätet för varje avdelning. Avsaknaden av detta leder till försämring av den 
horisontella kommunikationen. Heide (2002) påvisar förbättring av horisontell och 
vertikal kommunikation, först när användandet blir decentraliserat. Att avdelningarna 
saknar ytor på intranätet kan vara är en bidragande orsak till varför användarna inte 
säger sig märka någon skillnad. Vikten av yta där användarna kan dela och konversera 
kring information är enligt Heide (2002) viktig, för att användarnas roll och delaktighet 
kan öka, något som sociala intranät kräver. 
 
Bernal (2009) framhäver att Web 2.0 frambringar en tvåvägskommunikation mellan 
informationsdistributören och mottagaren, emellertid beskriver Bylund en annan faktor 
som sociala intranät bidrar med, nämligen förbättrad masskommunikation. Vidare 
anser Bylund att intranät som kanal för masskommunikation bättre stödjer större 
grupper som ett kommunikationsverktyg. Likt Hills (1997) teorier framhävs den 
interna kommunikationen att vid masskommunikation blir mer effektiv. I 
enkätundersökningen anser 61 procent av respondenterna att den interna 
kommunikationen har förbättrats inom Malmö stad med hjälp av intranätet Komin, en 
effekt som bekräftas av Esse och Bylund. Eftersom sociala intranät fokuserar på intern 
kommunikation är det inte konstigt att denna effekt är märkbar (Heide, 2002). 
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Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att IKT har bidragit med tillväxt av 
kommunikationsfrekvensen, detta sker i alla riktningar inom organisationen och på så 
sätt även underlättar samordningen inom organisationen. Enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2008) blir därmed kommunikationen även friare mellan enheter och hierarkiska 
nivåer. Kommunikationen blir då mindre personlig och prestigefylld, som en följd av 
detta minskar därför beroendet av en traditionell organisationsstruktur. Både Esse och 
Bylund anser att kommunikationsfrekvensen inom Malmö stad ligger på en bra nivå, 
den kommer däremot att öka allt eftersom kommunikationen blir enklare med hjälp av 
verktygen på det sociala intranätet. Esse beskriver att en av anledningarna till att 
kommunikationsfrekvensen kommer att öka är att användarna börjar se möjligheten till 
större chans för respons på foruminlägg än att maila en person som kanske inte har tid 
att svara. Detta är något som anknyter till Hills (1997) teorier om 
masskommunikationens fördelar. 
 
Bylund menar att masskommunikation ger högre kvalité på responsen eftersom det är 
fler personer som har möjlighet att se inlägget och svara utifrån egna erfarenheter. 
Beroendet av personlig anknytning minskar eftersom inlägget och svaren ligger öppet 
för allmän granskning, effektiviteten och kvaliteten ökar därmed i och med att fel kan 
rättas direkt av utomstående personer. Bylund anser vidare att FAQ (Frequently Asked 
Questions) är ett bra exempel på den konkreta användningen som sociala arbetsverktyg 
kan bidra med. Emellertid visar enkätundersökningen att endast 27 procent använder 
sig av diskussionsforum, detta kan likt det Esse nämner bero på att viss rädsla 
fortfarande finns kvar om att ej kunna lämna korrekta svar, vilket kan härledas till den 
omognad som inom organisationen tidigare konstaterats. 
 
Om organisationer ska få ett effektivt användarbaserat intranät krävs det emellertid att 
deltagande med sociala funktioner med rötter inom Web 2.0 görs till normer och inte 
undantag (Tredinnick, 2006). Bylund nämner att kommunikationsfrekvensen inom 
förvaltningar varierar, detta eftersom storleken på förvaltningen är en bidragande 
faktor till kommunikationsfrekvensen. Även om förvaltningschefen är kommunikativ 
och hjälper förvaltningen att gå framåt i utvecklingen är det emellertid inte alla 
förvaltningar som har förvaltningschefer med dessa egenskaper. Att engagemang bland 
förvaltningschefer inte uppstår självmant, kan vara en rädsla för förändring, samt att 
viss okunnighet finns. Därför är det viktigt att räkna in förvaltningschefernas åsikter 
och tankar vid införandet av nya verktyg eftersom det kan eliminera en del av denna 
rädsla. En annan lösning som Bylund nämner kan även vara att använda sig av en 
collaboration manager. Denna agerar som en typ av support och kan ge stöd åt 
användarna. Detta är något som Bylund menar skulle leda till att effektiviteten hade 
påskyndats men även att det skulle ge bättre inlärning av de sociala arbetsverktygen.  
 

5.3 Organisationsförändringar 
Ett intranät kan bidra till en förändrad syn på hur organisationer utformas och styrs, 
detta eftersom ett välfungerande intranät kräver förändringar i organisationsstruktur 
och kommunikation (Tellen, 1998). IKT har enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) blivit 
allt vanligare inom organisationer, detta har lett till att fysisk närhet inte längre är lika 
viktiga. Anställda inom organisationen var tidigare tvungna att befinna sig i fysisk 
närhet till varandra för att kunna tillgodose behoven av kommunikation och 
samordning men med hjälp av sociala arbetsverktyg kan organisationer idag dra nytta 
av varandra även om de inte befinner sig i ens fysiska närhet. 
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Om klyftan mellan anställd och chef har minskat efter införandet av det sociala 
intranätet har varken Esse eller Bylund konkreta resultat på. Emellertid anser Esse att 
klyftan kan minska när mognaden kring de sociala verktygen ökar. Förändringen antar 
en positiv utveckling med hjälp exempelvis Facebook och smartphones som ger 
användarna en inblick i vilka fördelar sociala arbetsverktyg kan ge. 
Enkätundersökningen visade att hela 80 procent använder sig av någon form av sociala 
medier utanför arbetslivet. Något som tyder på att användarna har viljan att lära och 
anpassa sig, dock är frekvensen av användandet oklart, och även här kan viss 
mognadsgrad behöva ske. Bylund framhäver emellertid att om fler användare börjar 
använda sig av sociala nätverk privat skulle andra resultat skulle visas och mognaden 
för att använda sociala verktyg även på arbetet skulle minska.  
 
Det råder delade meningar om huruvida samarbetet mellan förvaltningar har påverkats 
positivt eller negativt. 49 procent anser det har förbättrats, och 51 procent anser att det 
inte blivit någon skillnad alls. Detta kan bland annat bero på att tillgången av 
arbetsstationer och åtkomst till intranätet inom vissa förvaltningar är bristfällig. Bylund 
ger som exempel, de som arbetar på gaturenhållningsförvaltningen, där personerna 
endast loggar in på intranätet i genomsnitt 2 gånger. Vidare kvarstår frågan om 
huruvida stort behovet av samarbete mellan förvaltningarna är.  
 
66 procent av respondenterna anser att förståelsen för Malmö stads verksamhet har 
blivit delvis eller mycket bättre efter införandet av intranätet Komin. Eftersom endast 
ca 7 900 av de 20 000 heltidsanställda har tillgång eller använder sig utav en dator i sitt 
dagliga arbete är det inte alla inom Malmö stad som kan ta del av denna nytta. Det är 
även en ganska hög procentsats om man jämför med vad andra resultat utvisat. 
 
För att förändringar med sociala medier ska fungera är det viktigt att nya ledarskapssätt 
uppstår, Chui et al. (2009) menar då att seniora användare agerar förebilder eller super 
users, detta kan vara ett bra sätt att få oerfarna anställda att bli interaktiva. De seniora 
personerna ska agera väldigt drivande och leda de andra genom information och 
kommunikationskanaler för att bana väg till deras eget användande (Chui et al, 2009). 
Bylund anser att just detta saknas inom organisationen vilket har lett till den tröghet 
och omognaden som känns av inför de sociala funktionerna. Bylund nämner att en 
collaboration manager skulle anses behövas för att Malmö stad ska börja se resultat 
från införandet av de sociala arbetsverktygen på Komin. 
 
Enligt Chui et al. (2009) måste förändringar inom en organisation börja nerifrån och 
sedan stiga uppåt eftersom det ger stöd för ledningen. Bylund påstår emellertid även att 
en orsak till detta kan vara att chefer kanske inte hänger med lika bra i denna del av 
förändringen och istället är det de anställda som sitter på erfarenheten och förmågan att 
använda sociala funktioner.  Därför anser Bylund att det är väldigt viktigt att inte 
cheferna hamnar i bakvatten utan istället att kunskapen inför sociala verktyg lärs ut och 
på så sett eliminerar rädslan för förändringar som exempelvis skulle kunna vara att 
klyftan mellan chef och anställd. Hills (1997) framhäver att en viss rädsla hos chefer 
kan uppstå när det gäller att dela med sig av information eftersom en viss okunskap 
finns. Det leder till att rädslan för att inte korrekt kunna leda sin personal om känslig 
information delas med personalen.  
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Däremot anser Esse att en positiv reaktion från de anställda är att klyftan minskar och 
hierarkiska rollerna luckras upp efter införandet av Komin.  Malmö stad har en ganska 
stark organisationsstruktur och därför anser Esse att det kommer kräva mer än sociala 
funktioner på ett intranät innan dessa strukturer suddas ut. 
 
Resultaten från enkätundersökningen visar att det råder delade meningar om huruvida 
klyftan mellan anställda och chefer har minskat eller ej. 46 procent anser att klyftan 
inte har minskat och 54 procent anser att den har det. Rörande frågan om hierarkiska 
nivåskillnader och upplevd påverkan är resultatet slående likt, 54 procent säger sig 
uppleva skillnaden som mycket liten eller obefintlig. Anledningen till att det är så 
jämnt beror troligen på att organisationen inte hunnit uppfatta någon skillnad ännu. 
Esse påvisar en upplevd tröghet kring användandet av sociala funktioner. Denna 
tröghet leder i sin tur till en långsammare utveckling av mognadsgrad, något som vi 
tidigare påvisat vara en bidragande faktor till den lågt upplevda förändringen. 
 
Enligt Cook (2008) ger Enterprise 2.0 främst organisatoriska fördelar genom 
effektivisering i tid och pengar. Genom enkätundersökningen kan man se att intranätet 
har bidragit med just det som Cook (2008) berör eftersom att 51 procent av 
respondenterna känner att deras dagliga arbete har effektiviserats efter införandet av 
det sociala intranätet.  McAfee (2009) menar emellertid att det kan ta längre tid för 
organisationer att märka fördelarna av Enterprise 2.0. Bylund betonar igenom hela 
intervjun att om användarna ges tid att mogna framkommer positiva resultat för 
organisationen. Vidare ger han även ett konkret exempel på hur organisationen kan 
spara in pengar genom att enbart göra de dagliga och små arbetsuppgifterna enklare 
och mindre tidskrävande. Om intranätet kan spara en minut per anställd är det värt 40 
heltidsanställda per år. Detta konkreta resultat blir på så sätt ett starkt incitament för 
ledningen att bli mer engagerad. Eftersom dessa resultat visar på vad funktioner i ett 
socialt intranät kan medföra och vilka ekonomiska fördelar som kan vinnas.  
 

5.4 Sammanfattning av diskussion och analys 
 
Att påvisa hur personalen kan gynnas i sitt dagliga arbete är viktigt för att skapa 
intresse kring användandet. Med hjälp av utbildning kring de sociala arbetsverktygen 
kan intresse skapas och på så sätt ökar den allmänna acceptansen. Tillåtelse för 
personalen att i viss mån privat använda sig av sociala medier på arbetet kan gynna 
verksamheten. Detta eftersom ett användande av sociala funktioner blir etablerat privat 
och på så vis kan integreras i arbetslivet. Att skapa motivation för ledning och personal 
att använda sociala funktionerna på intranätet är något som på sikt kan eliminera 
rädslan för informationspublicering, något som är relaterat till upplevd okunnighet. 
Organisationers varierande mognadsgrad är en ytterligare aspekt som måste tas i 
beaktning. Mognaden inför sociala arbetsverktyg är något som sker över lång tid, 
speciellt för organisationer med rotade hierarkiska strukturer.  
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Användning av arbetsverktyg med sociala funktioner kan resultera i: 
  

• Minskad informationsförlust. 
• Allmänt ökad medvetenhet kring organisationen. 
• Bättre förståelse för organisationens verksamhet. 
• Bevaring av informell information samt idéer och tankar. 
• Ökad kommunikationsfrekvens samt friare kommunikation. 
• Formella positioner inte längre lika viktiga till följd av ökad vertikal 

kommunikation.  
• Hierarkiska klyftor reduceras. 
• Bättre nyhetsspridning inom organisationen. 
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6 Slutsats 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras undersökningens slutgiltiga resultat samt den 
slutsats som nåtts. 
 
I det avslutande kapitlet återkopplas resultaten från diskussionen och analysen till 
forskningsfrågan: Vilka effekter har Enterprise 2.0 på kommunikation och 
informationsutbyte inom organisationer? 
 
För att den påvisade positiva utvecklingen inom Malmö stad ska behållas är det viktigt 
att låta ledningen vara delaktiga i vad, var och hur de sociala arbetsverktygen kan 
skapa förändring. Denna aspekt anser vi vara bristfälligt inom Malmö stad. Om 
ledningen är aktiv och använder sociala arbetsverktyg kan mognaden inom 
organisationen påskyndas, detta eftersom personal ofta känner att chefer eller personer 
från ledningen framstår som förebilder. Ledningen bör emellertid anstifta regler och 
normer inom organisationen kring användandet av sociala funktioner. Likt all 
förändring krävs det att någon tar första steget och sätter hjulet i rullning, så fort 
resultaten börjar synas fångas intresse från andra parter att delta i användandet av 
samma funktioner. 
 
Eftersom hälften av intranätsanvändarna inom Malmö stad anser att e-post är att 
föredra framför de andra sociala verktyg kan det lätt ses som att det sociala intranätet 
inte främjar kommunikation- och informationsutbytet. Emellertid är en av de större 
orsakerna till detta att mognaden inom organisationen inte var tillräckligt hög vid 
införandet av intranätet och att det ännu inte hunnit nå en högre mognadsgrad.  
 
Det råder emellertid skilda åsikter över synen på nyttan av sociala verktyg som 
arbetsverktyg kan ge. Något som kan ses genom att intranät med sociala funktioner 
inte främjar effektiviteten inom Malmö stad. Resultaten kring detta var inte riktigt som 
vi väntat oss då teorier betonar ökad effektivitet som en grundpelare i förväntade 
positiva effekter. Som Bylund nämner har användarna dock ansett att effektiviteten har 
höjts med 20 procent varje år som gått sedan införandet, något som förmodligen gör att 
den upplevda effektiviteten så småningom kommer förbättras. 
 
Eftersom användning av det sociala intranätet är frivilligt kräver det därför att 
användarna själva engagerar sig och självständigt är aktiva för att organisationen ska 
kunna dra nytta av ett mer effektivt kommunikation- och informationsutbyte. Då det 
fortfarande råder en viss omognad används det sociala intranätet i dagsläget som ett 
komplement till andra kommunikation och informationskanaler, och intranätets sociala 
kanaler ekar tomma. 
 
En bild som våra intervjupersoner gav oss var att sociala funktioner inom ett intranät 
kan frambringa stor nytta till organisationen som helhet, förutsatt att det fungerar och 
används. Intranätet är ett bra komplement för att nå ut till övriga kollegor inom andra 
förvaltningar, men på grund av att organisationens storlek har Malmö stad ännu inte 
sett några större förändringar. Däremot kan detta förändras i takt med att mognaden 
inom organisationen växer fram. 
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Om användarna privat är aktiva på något socialt nätverk tenderar acceptansen gällande 
förändringen vara högre och en viss mognad tenderar att spridas inom organisationen. 
Intranät med sociala verktyg kan användas för att effektivisera 
informationshanteringen i och mellan avdelningar. Dock har Malmö stad endast haft 
vissa funktioner i bruk i mindre än ett år, vilket är en av orsakerna till 
enkätundersökningens spridda resultat gällande användningen av dessa verktyg. 
Samtidigt som fler börjar anamma de sociala verktygen för delning av sin kunskap och 
av sina erfarenheter kommer säkerligen även uppfattningen om att ett ökat samarbete 
och förhöjd effektivt uppstå. 
 
Bylunds åsikt om byte av benämningen sociala medier inom organisationer är en 
intressant aspekt att lyfta fram. Rädsla uppstår vid förändring, och viss eliminering kan 
med hjälp av annan benämning ske. Acceptansen till användande av funktionerna torde 
enligt Bylund bli högre som man väljer att benämna det samordningsverktyg. Vi är 
ense om detta och anser att det borde leda till att fler vågar använda funktionerna i sitt 
dagliga arbete och på så sätt får inblick i vilka effektiviseringsmöjligheter användandet 
kan ge både för den enskilde individen och organisationen i helhet. 
 
För att öka överskådligheten har vi valt att sammanställa analysen från 
undersökningen. Eftersom studiens tre undersökningsområden angränsat till varandra 
finner vi det svårt att utskilja specifika resultat för varje enskilt område. Slutsatser som 
kan dras presenteras nedan: 
 

• Möjlighet till förbättrad informationshantering finns, detta är dock inget som 
utifrån enkätundersökningen märkts av ännu. 

• Malmö stads traditionella organisationsstruktur gör förändringsprocessen 
långsammare. 

• Organisationen måste inneha viss mognad för att uppnå större användande av 
de sociala arbetsverktygen. 

• Organisationers tålamod inför förändring kring nya arbetssätt är viktig för att 
uppnå de önskade effekterna. 

 
Med utgångspunkt från de teorier vi studerat och den empiri vi samlat in kan vi dra 
slutsatsen att det är viktigt att ha någon som är ansvarig för att lära ut de nya 
funktionerna till användarna. Ledningen bör även involveras så de inte riskerar att 
känna sig utanför. Om ledningen utesluts riskerar en omogenhet likt den inom Malmö 
stad uppkomma. Vi anser att det viktigt att användarna snabbt får en positiv upplevelse 
av verktygen eftersom detta leder till att användandet ökar. 
 
Vi tror att intranätet Komin i viss mån erbjuder mer än vad användarna mäktar ta in. 
Intranätet är späckat med sociala funktioner, samt uppmuntring rörande ökad social 
närvaro från ledningen är god. Organisationen är dock traditionell i den bemärkelsen 
att ledning och chefer följer strikta organisationsscheman, mognadsgraden för Malmö 
stad avseende acceptans av sociala intranät är därför liten. Vi hävdar dock att 
mognaden har god potential att snabbt utvecklas eftersom att fler av den yngre 
generationen träder in, detta leder till att de framträder som förebild och motivation till 
den äldre generationen att anamma de sociala funktionerna på intranätet.  
 
Vill vi poängtera att det sociala intranätet Komin i dagsläget endast fungerar som ett 
komplement till de traditionella kommunikation- och informationsverktyg som finns 
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inom Malmö stad. E-post och fysiska kontakter är fortfarande dominerande inom 
organisationen, och detta är något som kommer kvarstå en tid framöver. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det sociala intranätet Komin inte har någon 
dokumenterad effekt på att minska klyftan mellan chefer och anställda eller sudda ut de 
hierarkiska nivåerna. Emellertid finns potential för förändring, men precis som 
intervjupersonerna påvisar är detta en process som sker över lång tid.  
 
Slutsatsen är i vår mening att mognadsgraden är den avgörande faktorn, eftersom 
kommunikation, informationsutbyte och organisationsförändring påverkas av 
mognaden inför förändring och sociala arbetsverktyg. I kombination med avsaknaden 
av chefernas motivation hämmas mognadsgraden. Om cheferna istället uppmuntrade 
användandet av socialt nätverk och intranät skulle detta frambringa en positiv 
användningsnorm.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide. 
 
Bakgrundsfrågor 
Akademisk bakgrund? 
 
Arbetslivserfarenhet inom relevant område? 
 
Anställningstid och befattning på företaget? 

- Berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter 
 
Vad är din allmänna uppfattning kring sociala medier? 
 
Är du aktiv på något socialt medium?  

A) Om JA, vilket? 
 
Kommunikation och information 
Hur anser du att kommunikationen inom er organisationen fungerar i dagsläget? 
 
Vilka kommunikationsverktyg använder ni er av idag? 

a. Varför? 

Hur upplever du att det sociala intranätet hanterar företagets interna kommunikation? 
 
Hur anser du att kommunikationsfrekvensen inom organisationen påverkats sedan 
införandet av det sociala intranätet? 
 
Hur upplever du att det sociala intranätet hanterar kommunikation och 
informationsutbyte? 
 
Vad är er åsikt om kommunikation och informationsutbyte över intranätet istället för 
fysiskt utbyte? 
 
På vilket sätt får ni användarna att kommunicera och dela information på intranätet? 
 
Sociala intranät 
Hur skiljer sig det sociala intranätet från er förra intranät? 
 
Vilka verktyg använder ni för informationshantering? 
 
Används intranätet till något annat än arbetsrelaterade aktiviteter? 
 
På vilket sätt anser ni att sociala medier och intranät kan integreras? 
 
Hur anser du att ett socialt intranät bör fungera? 
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Organisation 
Hur anser du att det sociala intranätet påverkar samarbetet mellan avdelningar inom 
organisationen? 
 
Hur anser du att det sociala intranätet påverkat användarnas syn på organisationens 
verksamhet? 
 
Hur upplever ni att klyftan mellan anställda och chefer påverkats efter införandet av 
det sociala intranätet? 
 
Vad är företagets policy kring informationshantering inom organisationen? 
 
Vad är din uppfattning om dessa informationshanteringsverktyg? 
 
Vad är företagets allmänna åsikt om användandet av sociala medier? 
 
Hur anser ni att medarbetarnas allmänna uppfattning av sociala medier är? 
 
Vad är företagets policy kring privat användande av sociala medier på arbetsplatsen? 
 
Effekter 
För att summera, vilka effekter anser ni att det sociala intranätet ger inom er 
organisation? 
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Bilaga 2 - Transkribering av intervju 1 
 
Organisation: Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret 
Intervjuperson: Stefanie Esse 
 
V: står för intervjuare Viktor Wihl 
S: Står för Intervjuperson Steffanie Esse 
 
Bakgrundsfrågor 
V: Akademisk bakgrund? 
S: Jag har läst journalistutbildning på högskolan. 
 
V: Arbetslivserfarenhet inom relevant område? 
S: Ja, jag har jobbat som informatör på andra ställen också, då har det inte bara varit 
inriktat bara mot webben utan då har jag haft bredare arbetsuppgifter. 
 
V: Hur länge har du gjort det? 
S: Ungefär 5-6 år sammanlagt. 
 
V: Anställningstid och befattning på företaget? 
S: I snart två år.  
 
V: Berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter? 
S: Jag jobbar som informatör med huvudansvar för webben både den externa webben 
malmö.se och för intranätet Komin  
 
V: Vad är din allmänna uppfattning kring sociala medier? 
S: Att det är ett bra komplement för förlängning av den fysiska verkligheten som inte 
är beroende av tid och rum. Och att de aldrig ersätter direkt fysiska möten och 
verkliga relationer men de kan underlätta tidsbrist och fysiska avstånd och sådär. Jag 
är väldigt positivt inställd till sociala medier.  
 
V: Är du aktiv på något socialt medium? 
 S: Ja, på Facebook. 
 
Kommunikation och information 
V: Hur anser du att interna kommunikationen inom er organisationen fungerar i 
dagsläget? 
S: Det handlar mycket om information som ledningen anser är viktig trycks ut via 
intranätet och då tänker jag på vår förvaltning här. Det finns sociala funktioner på vårt 
intranät men vi använder dem inte i så hög utsträckning på denna förvaltning. 
 
V: Vilka kommunikationsverktyg använder ni er av idag? 
S: Det finns bloggar, vi har forum, vi har möjlighet att kommentera på nyhetsartiklar 
de är nyligen precis infört sedan två veckor tillbaka. Blogg inlägg och nyheter kan 
man sätta etiketter på. 
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V: Hur anser du att kommunikationsfrekvensen inom organisationen påverkats sedan 
införandet av det sociala intranätet? 
S: Nu får jag svara med Malmö stads perspektiv för vi är egentligen inte riktigt igång 
på den här förvaltningen. Jag tror man kommunicerar mer för att de är enklare helt 
enkelt. Det är kanske större chans att man får svar om man postar en fråga på ett 
forum än att man mailar en person som har skit mycket och göra så tar det en vecka 
innan någon svarar men då kan någon annan svara. Man når ut till fler och kan bidra 
till svar. Det är väl de som är det viktiga eller så är det så att man själv inte har hittat 
det svaret och det kanske finns på intranätet, hur man gör en viss sak eller så är det en 
fråga som fler tycker är viktiga, typ de här undrar vi med, och då kanske de får 
komma ut någon kommunikés centralt och som liksom talar om hur de här ska göras. 
Att man kan få stöd i både sitt frågande men även kan få svar. 
 
V: Hur upplever du att det sociala intranätet hanterar kommunikation och 
informationsutbyte? 
S: Jättebra, det ger ju en möjlighet till en tvär kommunikation mellan förvaltningarna, 
där det finns många vinster med det man kan få mycket större förståelse för 
verksamheten i andra förvaltningar, i andra projekt, i andra vittskilda verksamheter. 
Man kan också inse att man jobbar med liknande saker, inte helt samma saker men 
väldigt liknande som man inte hade en aning om att de sysslade med det med eller att 
Malmö stad överhuvudtaget sysslade med detta. Kan ta ett exempel, Malmö stad har 
tydligen ett kontor i Bryssel och där sitter en man och han bloggar nu på intranätet 
och jag hade inte ens aning om att någon fanns i Bryssel så det är ju intressant. Jag 
tror också att om man fortsätter med dessa funktioner så kommer det var ohört 
intressant om ex 10 år och gå tillbaka och se vad man skrev om händelser som hände i 
omvärlden i Malmöstad och så. 
 
V: Vad är er åsikt om kommunikation och informationsutbyte över intranätet istället 
för fysiskt utbyte? 
S: Jag ser inte att det ena utesluter det andra utan snarare att de förstärker varandra. 
De fysiska mötena är ju de bästa tycker jag, oftast blir det ju så, man kan va ganska så 
effektiv och man kan reda ut missförstånd och sådär men samtidigt så kan inte ses 
alltid och hela tiden och då är det bra att de digitala verktygen finns som en sorts 
förlängning.  
 
Sociala intranät 
V: Har ni några mer sociala funktioner på intranätet, då tänker vi oss mer Twitter 
liknande verktyg? 
 S: Ja, inofficiellt så använder många i Malmö, eller jag vet inte hur många det 
egentligen är men en hel del använder Yammer men det är inte officiellt för Malmö 
stad, men däremot de som bestämmer i de här frågorna använder ju detta frekvent, de 
är med och postar inlägg och svarar på saker samt tycker till på saker så inofficiellt 
kan man ju säga att de har godkänt det eftersom de deltar i det.  
 
V: Hur länge har det funnits övergripande? 
S: Första förvaltningen införde det precis innan jul sedan är vi tre stycken som har 
gått igång i april. 
 
V: Kan man gilla saker? Så som like funktionen på Facebook? 
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S: Ja, artiklar och blogginlägg kan man gilla. 
 
V: Hur används det sedan för att spridas? 
 S: Ja det finns en topplista på bloggen, mest gillade och mest kommenterade. 
 
V: Vet du varför ni har valt ju dem verktygen? 
 S: Nej, jag antar att man vill få det till en mer dubbelinriktad kommunikation och att 
det inte bara handlar om att informera tjänstemän alltså ledningsinformation som ska 
ut utan att det ska kunna bli ett stöd för en dialog helt enkelt mellan arbetsgrupper 
men även mellan ledning och tjänstemän och att de ska, för det är ju så att denna 
förvaltning är ju väldigt samlad, vi sitter ju alla ihop här i stadshuset och man kan 
väldigt lätt gå och prata med en kollega men på andra ställen så är man utspridda, man 
har inte samma arbetstider och man kanske inte har en egen dator heller och då kan 
det ju vara ett stöd för att kunna föra en dialog även om man inte ses rent fysiskt. 
 
V: Har du någon uppfattning om hur det förra intranätet fungerade? 
S: Nej, ingen alls. Jag jobbade inte här då så tyvärr.  
 
V: Vilka verktyg använder ni för informationshantering? 
S: De jag tänker närmast på är då bloggen.  
 
V: Ingen form av Wiki? 
S: Nej. 
 
V: Har ni någon form av direkt chat? 
S: Nej, det har vi inte.  
 
V: Någon form av FAQ? 
S: Det finns en form på olika ställen men de finns ju ingen såhär central för Malmö 
stad utan de kan vara någon i webbpubliceringen, de enskilda verksamheterna kan ha 
det.  
 
V: Vad är företagets policy kring informationshantering inom organisationen? 
S: Ja, det finns det ju, den är inte så detaljerad utan mer på ett övergripande plan, att 
man ska stödja dialog och lite sådant.  
 
V: Vad är din uppfattning om dessa informationshanteringsverktyg? 
S: Ja, samma som kommunikation. Dokumenthantering och har vi inte utan då är det 
ett separat system som har hand om det, alla handlingar som Malmö stad tar hand om 
och det använder jag aldrig. 
 
V: Används intranätet till något annat än arbetsrelaterade aktiviteter? 
S: Nej, tyvärr skulle jag vilja säga, för där tror jag också att man skulle kunna, för jag 
vet att i det gamla intranätet hade man köp och sälj vilket skulle vara en bra början, 
man skulle kanske våga posta ett inlägg där men sen bestämde stadsdirektören att de 
inte fick finnas något sådant som inte hade med arbetet att göra och gå rensades allt 
sådant bort.  
 
V: På vilket sätt anser ni att sociala medier och intranät kan integreras? 
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S: Jag tänker mer på medborgare, det är ju att Malmö stad finns ju till för malmöborna 
och de handlar om service och de handlar om beslut som bara vi kan fatta med 
myndigutövning och då ska vi också vara tillgängliga på ett bra sätt. Och det kanske 
innebär att man ska finnas inte bara mellan kl 9-15 i kunddisken utan det kanske 
innebär att man ska kunna chatta med någon, det kanske innebär att man ska kunna 
ställa en fråga på Facebook för det är där man är, ja allt möjligt. Att folk förväntar sig 
också idag att man ska finnas där, alltså finns man inte på sociala medier så undrar 
man vad det är för fel liksom, man kan till och med chatta med försäkringskassan på 
Facebook. Så det är klart att Malmö stad också ska kunna erbjuda den servicen. Men 
sedan är det ju såklart allt de där med juridiken måste också följa och se till så att 
integritet bevaras så att inga sekretessbelagda uppgifter kan komma ut men finns det 
ju också föregångare som exempelvis försäkringskassan som verkligen behandlar 
känsliga ämnen och ta del av deras lösningar etc.  
 
V: Hur anser du att ett socialt intranät bör fungera? 
S: Jag anser att de bör finnas möjligheter att utnyttja de och sen blir det som ett 
smörgårdsbord liksom, att de verksamheter som har behov av vissa saker kan man 
hämta det där, men det passar inte alla. Alla sociala funktioner passar inte i alla 
organisationer. Det behövs inte heller i alla verksamheter utan de får bli på något 
smörgårdsbord och så får man ha kraftfulla marknadsförare som berättar om de här 
funktionerna så att verksamhets människor kan se att de kan vinna på det. Genom att 
exempelvis inte behöva trumma ihop till ett möte varje gång utan vi kan kanske chatta 
istället eller vi kan posta våra protokoll så att dem som inte var där kan läsa de, 
ganska enkla saker. 
 
Organisation 
V: Hur anser du att det sociala intranätet påverkar samarbetet mellan avdelningar 
inom organisationen? 
S: Jag tror de har bidragit till ökat samarbete. 
 
V: Är det bara samarbetet som har ökat eller kan man säga att förståelsen för de 
olika förvaltningarna har ökat? 
S: Ja, jag tror de går hand i hand faktiskt. För det är ju lite grann att man är i en egen 
värld på sin förvaltning. Jag tillhör ju ett arbetsfält med kommunikatörer och vi finns 
ju inte så många här, vi är sju stycken men det finns totalt 80 i Malmö stad så jag kan 
ju få hjälp, stöd och förståelse för deras verksamhet via detta, deras vardag. För här är 
man ju ganska inriktad på sitt och på de förutsättningar vi har. 
 
V: Hur anser du att det sociala intranätet påverkat användarnas syn på 
organisationens verksamhet? 
S: Jag vet inte riktigt, jag upplever att det finns en viss tröghet här i att använda de här 
sociala verktygen, det kanske också är för att vi sitter tillsammans rent fysiskt så det 
är ju lättare att gå över till en kollega och fråga än att skriva något i ett forum man 
kanske känner en viss skepsis, att ställa en fråga man är ju att blotta sig också att man 
har lite kunskap om någonting och de kanske man inte känner att man har lust att gör 
inför 20 000 anställda som man inbillar sig läser detta då. Så jag tror inte de har 
påverkat så jättemycket här än, jag tror kanske att vi kan göra det men vi är verkligen 
i start fasen. 
 
V: Men det är för att ni fortfarande är i start skedet? 
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S: Ja men precis och så tror jag att vi har börjat på en svår nivå alltså vi håller på med 
organisationsförändringar här på stadsbyggnadskontoret och det är ju en känslig fråga, 
många känner sig oroliga man vet inte vad som kommer hända riktigt, vad vill 
ledningen? Vad innebär det för mig? Ska jag byta avdelning? Får jag en ny chef? Och 
då har vi börjat med att ledningen kommunicerar via blogginlägg och via små 
videosnuttar och sedan har vi uppmanat folk att tycka till om detta och de är ju en 
ganska hög nivå att våga tycka till i driftig form på ett intranät om något som man inte 
vet hur de kommer bli, hade man haft mer så här: ja vi ska ha afterwork vad ska vi 
hitta på, rösta här, då hade man kanske inte tyckt det var så svårt att tycka någonting i 
den frågan, man blir inte så bortgjord liksom. Nu tror jag att det är en het potatis och 
då tassar man lite runt den trots att vi har uppmanat så är det ingen som har tyckt till 
eller någonting om detta och jag är inte förvånad men ledningen är lite besviken men 
de känns egentligen inte så himla konstigt man ska nog göra det lite lättare för sig och 
börja med små ofarliga saker så att man inser att man inte blir halshuggen för att man 
hade en avvikande åsikt än chefen. 
 
V: Hur upplever ni att klyftan mellan anställda och chefer påverkats efter införandet 
av det sociala intranätet? 
S: Jag får svara från utgångspunkt från mitt arbetsfält, där tror jag egentligen att det 
kan minska, där är vi liksom igång, där ställer man frågor och så där. Där tror jag att 
det är positivt och att klyftan kan minska där och att man inte behöver falla in i 
traditionella roller med chefer, anställd och sådär, att man kan våga ifråga sätta och 
så. Men eftersom de inte riktigt har kommit igång här, på den här förvaltningen så har 
jag svårt att säga vad jag tror. 
 
V: Du har ingen övergripande åsikt om hur du upplever hur det skulle kunna ske? 
S: Alltså, jag vet inte riktigt, jag hoppas att det kan bli positivt men 
stadsbyggnadskontoret är en ganska traditionell organisation med organisationsboxar 
som sitter i ordning. Sociala funktioner på ett intranät löser inte en sådan 
organisationsstruktur då handlar det om mer grundläggande saker som, hur 
ledarskapet utövas.  
 
V: Vad är företagets allmänna åsikt om användandet av sociala medier? 
S: Ja vi har ju en, jag vet inte om det är en policy men det är en handledning till 
sociala medier, den är ju mer inriktad till vi som verksamhet ska använda sociala 
medier men jag tror att de finns. För det är ju såhär om man till exempel använder 
Facebook är man ju trots allt en privat person där och sen man kanske går in och gör 
arbetsrelaterade saker och de finns nog någon passage där om hur det ska gå till.  
 
V: Vad är företagets policy kring privat användande av sociala medier på 
arbetsplatsen? 
S: Vi har det nedskrivet i en folder, jag kan maila den till er så kan ni själva läsa 
igenom den för jag har inte allt i huvudet just nu. 
 
Effekter 
V: För att summera, vilka effekter anser ni att det sociala intranätet ger inom er 
organisation? 
S: Ökad samarbete, ökad förståelse, ökad effektivitet. 
 
V: Har du upplevt något negativt med att använda sig av sociala intranät? 
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S: Nej, inte här i Malmö stad, här är de väldigt kontrollerat. Det finns inga kontroller 
direkt utan här kan man börja blogga direkt utan att behöva bli godkänd eller något 
liknande. Nu har den varit igång i över ett år och det har inte hänt något otrevligt som 
måste raderas, det är ingen som har gått bananas och skrivit en massa skit om sin chef 
eller så. Jag tror man ser det på ett seriöst sätt, det är ett arbetsverktyg. 
 
V: Finns det något som du anser kan vara ett potentiellt hot som kan påverka 
verksamheten? 
 S: Jag har jobbat på andra ställen där det har gått bananas, det har spårat ur helt 
enkelt. Alltså så här är det, om man släpper lösa funktioner där användarna kan skriva 
vad de tycker och diskutera saker då måste man också som ledare vara beredd att ta 
diskussionerna i forumet. Gör man inte de utan man tycker att det är personalens 
fikarum och att jag som ledare inte behöver gå in och styra upp de här då tror jag att 
man kan spåra ur och då som chef stänger ner för att man inte fattar att de egentligen 
inte är någon annan verklighet, det är ju precis samma verklighet som här och då 
måste man vara närvarande där. Jag tror ju inte att någon skulle ställa sig upp på ett 
möte och skrika jävla idiot till sin chef men om han inte är medverkande i det här 
digitala forumet så kanske man vågar de även om man måste stå med sitt namn. Jag 
tror man ska tänka efter innan man inför funktionerna och jag tror ledningen ska vara 
medveten om vad det innebär och vara beredda att, okej jag finns även i digital form 
på intranätet och det är viktigt att jag upprätthåller samma värderingar som jag gör i 
min fysiska person när jag möter mina anställda. Det tror jag man ska överväga först 
och sedan tror jag egentligen inte att det är några större problem i så fall få man bara 
ha rutiner för det. Om någon uppför sig illa i det fysiska livet så finns det ju åtgärder 
som man vidtar och det får vara samma sak på intranätet. Närvaro på båda planen och 
att regler gäller både fysiskt och digital. Det kan nog vara viktigt att coacha cheferna 
för att inse att de kan vara ett bra verktyg.  
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6.1  

Bilaga 3 - Transkribering av intervju 2 
 
Organisation: Malmö stad, Stadskontoret 
Intervjuperson: Jesper Bylund 
 
V: står för intervjuare Viktor Wihl 
J: Står för intervjuperson Jesper Bylund 
 
Bakgrundsfrågor 
V: Akademisk bakgrund? 
J: Fil.kand. i Media och kommunikation. 
 
V: Arbetslivserfarenhet inom relevant område? 
J: Innan 2003 jobbade jag inte med intranät, från 1996-2003 så jobbade jag på tidning 
och redigerade nyheter.  
 
V: Anställningstid och befattning på företaget? 
J: Arbetat här sedan 2003. Är intranät ansvarig och på engelska heter det Intranet 
manager men jag är inte chef på något sätt, jag har inga under mig. 
 
V: Berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter. 
J: Mitt ansvar är att se till att intranätet fungerar på bästa möjliga sätt. Jag ska även se 
till att de som behövs göras ser till att det blir gjort. Det är allt mellan jättestora 
projekt och små skit grejer som dyker upp varje dag. Jag är inte ensam, vi är några 
stycken som jobbar med det här, jag har en kollega som håller på med sök och 
statistik, en annan kollega som kollar mailadress och tar lite små enkla saker typ 
beställa kodadresser och forum och sedan har vi en utvecklare som vi hyr in alltså en 
konsult som hackar kod så jag hackar ingen kod. 
 
V: Vad är din allmänna uppfattning kring sociala medier? 
J: Jättebra, jätteviktigt. Den sociala medarbetaren är mycket mer värdefull och då 
menar jag att den medarbetar som är social, som agerar delande, kunskapsdelande och 
kunskaps kommenterande tror jag är väldigt mycket mer värdefull för en organisation 
än den anställde som bara gör exakt de han eller hon ska. De hr handlar ju egentligen 
om kunskapsöverföring från de att vi hade anställda som jobbade på samma 
arbetsplats hela livet så jobbar man nu exempelvis 8 år sedan sticker man vidare eller 
ännu kortare. Varje gång jag skriver något i ett forum eller skriver ett blogginlägg om 
intranät så har jag tankat ut mig kunskap om intranätet, den kommer finnas kvar även 
om jag sticker till ett annat jobb om jag inte är social på något sätt, elektroniskt social 
så försvinner all kunskap med mig och de här är något som man måste göra hela tiden 
och varje dag under sitt arbetsliv för att de ska fungera. Vi hade en som hette Henry, 
som gick i pension för två år sedanpå systeravdelningen och han hade någon som gick 
bredvid med honom ett kvartal, en ny anställd och han försökte ju överföra allt vad 
han kunde av de han kan men det var säkert bara 1 procent av det han kunde och 
resten försvann när hans hårddisk raderades som när han slutade, det var redan kört 
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för Henry men om det hade funnits ett socialt intranät och han under 40 år hade gjort 
forum inlägg och blogg inlägg så hade vi haft kvar allt han kunde. 
 
 
 
V: Är du aktiv på något socialt medium? 
 J: Jag det är jag.  
 
Kommunikation och information 
V: Hur anser du att kommunikationen inom er organisationen fungerar i dagsläget? 
J: Ja den fungerar väl okej, men som alltid i en jätteorganisation, vi är 20 000 
anställda eller 25 000 men 20 000 om man räknar om de till heltidare, men som alltid 
i en stor organisation så fungerar de olika bra i olika delar av organisationen. Vissa 
förvaltningar, det är splittrat i 22 olika förvaltningar den minsta förvaltningen har 7 
anställda och den största förvaltningen har kanske 3500 anställda så det är väldigt 
skillnad där. Vissa förvaltningar där fungerar de jättebra för att man har bra chefer 
som är kommunikativa och i andra förvaltningar fungerar de sämre. Det är mycket 
upp till en chef hur det fungerar. 
 
V: Vilka kommunikationsverktyg använder ni er av idag? 
J: Ja skulle du säga att APT möte är ett verktyg på en arbetsplats. I vanlig linje 
kommunikation, typ att chefen mailar en anställd och att anställda mailar andra 
anställda men den där icke organiserade kommunikationen kanske man lämnar här 
men mer formaliserad kommunikation så är det APT möte och andra möten för att 
driva projekt och aktiviteter framåt. Med elektroniska stödverktyg så är det mail, folk 
sms till varandra säkert, folk ringer till varandra. Det finns en forum del på Komin 
och det finns en blogg del på vårt intranät. Sedan har vi nyhetsflöden på intranätet 
också för att sprida nyheter inom en förvaltning exempelvis.  
 
V: Hur upplever du att det sociala intranätet hanterar företagets interna 
kommunikation? 
J: Jag skulle säga att intranätet är mest inriktat på masskommunikation, alltså inte ett i 
ett mellan två olika personer utan till större grupper och ju större grupp desto 
effektivare och enklare att använda intranätet som kanal för de där.  
 
V: Hur upplever du att det sociala intranätet hanterar kommunikation och 
informationsutbyte? 
J: okej, när det gäller grundläggande planer, procedurer och regler, det finns på 
intranätet och det finns för att ladda hem. Så här tillexempel inom vård och omsorg så 
här behandlar vi lik så, det finns något sådan manual för de men att dela en fil mellan 
två personer, det stödjer den inte.  
 
V: Vad är er åsikt om kommunikation och informationsutbyte över intranätet istället 
för fysiskt utbyte? 
J: Jag tror att man kan växla bort mer än hälften av alla IRL möten med elektroniska 
möten istället. Jag är väl kanske lite extrem men jag skulle nog säga att ju färre 
fysiska möten desto bättre. Man ska inte kapa ner dem helt men man kanske inte alltid 
behöver ha fysiska möten, då de är jättedyra. En anställd kostar väl en kanske 300 kr 
per timme, 10 personer i möte i två timmar och så två timmars resa, det blir jättedyrt. 
Det kanske är lättare och ha ett elektroniskt möte eller en diskussion i ett forum som 
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är tidsatt så att man kan svara när man har tid och man slipper resa. Det funkar kanske 
inte med ett första möte men jag menar om man har haft två möten och lärt känna 
varandra eller det är en grupp redan känner varandra så kör man lite i forumet och så 
har man ett möte igen och sedan så kör man lite i forumet.  
 
Sociala intranät 
V: Hur skiljer sig det sociala intranätet från er förra intranät? 
J: Nytt utseende, ny struktur, fler verktyg som bidrar till att generera upp intranätet 
och samarbetsdelar håller vi på att införa nu. Bloggdel, forumdel, ny nyhetsdel precis 
nu så att man ska kunna kommentera nyheter och lika nyheter. Vad vi kan se 
framöver är väl en projektrumsdel, dashboard, alltså en informationspanel där man får 
upp det viktigaste och arbetsrum för avdelningar. 
 
V: Hade ni några sociala funktioner på det förra? 
J: Nej, det är helt nytt här. 
 
V: Finns de några funktioner för informationshantering och utbyte på intranätet? 
J: Det finns en forum del för att kunna ställa frågor och få svar på ett helt icke 
formaliserat sett. Det finns en blogg för att tycka saker och få kommentarer på dem. 
Wiki har vi inte, vi gjorde ett pilot test på de för tre år sedan och då kände vi där att 
det var svårt att hitta en riktigt bra tillämpning för det där. Hur man skulle nyttja de 
därför att de här liksom skriv vad som helst så hamnar det i en gröt det är svårt för 
folk att förstå. Wiki har ingen vänster navigering vilket gör folk lite förvirrade, 
producenterna framför allt. Det kräver en bra sökmotor för att man ska hitta fram till 
materialet och sedan kan man ju klumpa ihop de här till små menyer inuti Wikin men 
vi ser nog mera att det vi är riktigt bra på är formaliserat, så fungerar semester och så 
finns det på en position i en hierarki, i ett träd. Bloggen är likadan, nyast hamnar 
längst upp och forum är en trädstruktur med olika forum som heter olika saker. Wikin 
får vi se, kanske närmaste är att vi skulle använda sådan för någon slags manual eller 
handbok, typ som en FAQ eller att man bryter ner liksom en ekonomihandbok. För 
där hoppar man kanske fram och tillbaks och behöver länka emellan. Men vi är inte 
där än. Det måste uppfylla en funktion, ett behov för att folk ska använda det. Vi har 
startat upp ett test med Yammer som är som Twitter men det fungerar på insidan och 
det där är inte officiellt sanktionerat men de får köra igång med det i alla fall och 
prova lite grann. Det där kommer ju lyckas i framtiden när man har behov av ett slags 
chatt funktion eller snabb dialog funktion på något sätt men om man inte har behov av 
de så kommer de vara ganska dött där inne så det är när man kan lösa behov, när man 
kan lösa det uppenbara mycket enklare och smidigare än de löses idag som verktyg 
lyckas annars har man en trögare väg och sjösätta saker. 
Vårt huvudsakliga mål med intranätet är inte att sälja varumärket internt utan vårt 
huvudmål ge stöd och skapa förhöjd effektivitet och visst vi ska liksom se till att folk 
är stolta över att jobba i Malmö stad och att man känner sig med i en organisation och 
att alla är med på tåget och simmar åt samma håll men vi har faktiskt ingen 
centralredaktion som producerar nyheter för att stödja de. Ska man verkligen börja 
använda det som ett sådant verktyg för att föra ihop företagskultur så att säga så krävs 
det en centralredaktion och det har vi inte.  
 
V: Vad är din uppfattning om funktionen på dessa informationshanteringsverktyg? 
J: Ja de uppfyller sin funktion bättre och bättre men jag säger som många andra 
organisationer att det är inte bara att införa en blogg och sedan kommer alla att börja 
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blogga utan det krävs en mognad i organisationen. Det står i våra dokument, 
kommunikationspolicy, personalpolicy att vi vill ha engagerade och delaktiga 
medarbetare som bidrar med sin kunskap. Det där skulle ju kunna låta som att man 
skulle bidra med sin kunskap men det gör inte folk frivilligt. Det måste till en ganska 
stark kultur av att det är okej att bidra, okej att tycka och det där är olika för 
förvaltning till förvaltning. Vissa förvaltningar har inte alls den där bidragande 
kulturen och andra har det lite bättre. Bloggen har funnits ett år och vi är väl uppe i en 
60-70 bloggare, och det kan väl låta mycket men med 20 000 så är det ganska lite, jag 
skulle ju vilja ha 200 bloggare som är min första etapp mål och det är 1procent av 
organisationen som bloggar eller har bloggat och gjort ett blogg inlägg då har vi väl 
en delande kultur bland eliten av delare i alla fall, kunskapsdelare men sen ska man ju 
vidare så att fler vågar bidra på något sätt men det tar lång tid och det kräver, jag då 
som intranet manger tror jag vi behöver en collaboration manager alltså en 
trädgårdsmästare i de sociala verktygen internt som hjälper folk, som försöker 
uppmuntra på olika sätt, ge förslag, ge råd och ge tips på liksom du kan använda 
bloggen till de här och så kan du använda bloggen till de här eller så kan du när du har 
behov att nå utåt och då kan du göra såhär och sådan behöver vi jättemycket mer av 
och det är jag just nu men det är liksom två timmar per vecka jag har tid med det. 
 
V: Vi har förstått att ni använder er av etiketter, en form av tagging hur tycker du 
detta fungerar? 
J: Det fungerar bra, det finns en del som glömmer det, det här är bloggen och 
nyhetstjänsten, vi använder bara det bara för blogginlägg och nyhetsinlägg. Det 
fungerar bra för att det måste användas annars kommer nyheten inte ut någonstans 
eller blogginlägget. Så vi styr publiceringen med hjälp av kategorier och etiketter, det 
finns en del som glömmer bort det och publicerar men det är som med all metadata, 
det finns alltid någon som glömmer fylla i metadata men fördelen är att har man 
publicerat och ser att de saknas metadata så finns det redigering knapp direkt på front-
end sidan så man kan backa tillbaka och komplettera med det där. Det är absolut 
nödvändigt för att vi ska kunna se saker och kategori går på det här håller (Jesper 
pekar neråt) enligt organisationen som vi har 22 förvaltningar alltså har vi 22 
kategorier en för varje förvaltning, etiketter går på det där håller (han visar 
horisontellt) i vilket inlägg som helst så kan man skriva, el bussar, vindkraft eller 
någonting sådant där om alla är bra på att skriva etiketter om vad nyheten handlar om 
så får vi en sådan tvär navigering också. 
 
V: Används intranätet till något annat än arbetsrelaterade aktiviteter? 
J: Nej, det gör det nog inte. Visst det kan finnas förvaltningar som ibland kör någon 
nyhet med bilder ifrån festen i förra veckan liksom, förvaltningsfesten eller 
avdelningsfesten förra veckan och på så sätt så skvalpar de in lite privat/socialt men vi 
har inget köp och sälj på intranätet och det finns inga externa målgrupper på 
intranätet. 
 
V: På vilket sätt anser ni att sociala medier och intranät kan integreras? 
J: Precis som bokstaven E framför e-tjänster, alltså vad betyder det egentligen, ja det 
är ju egentligen tjänster. Sociala medier är också ett sådant där buss word så jag 
hoppas social försvinner därför att det inte fungerar så bra i organisationer. Social det 
är något som man är fredagskväll när man bjuder kompisar på middag. Så ordet social 
går hem dåligt så jag säger aldrig de internt, jag säger att vi har ett intranät som 
stödjer samarbete för att det är de det handlar om det är inte socialt intranät det är ett 
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intranät med samarbetsdelar för att ge stöd och höja effektiviteten, så hela tiden 
sådana uttryck för att det ska gå hem hos ledningen som inte förstår kommunikation 
men de behövs absolut för att de är en av de fyra viktiga tårtbitarna på ett intranät, vi 
har bas information, nyheter, tjänster och samarbetsytor det är de som finns på ett 
intranät. Samarbetsytorna behövs annars är inte ett intranät komplett, annars är det 
bara enkel inriktad information. Ska man knyta ihop intranätet med externa grejer 
externa sociala medier, man ska åtminstone visa någon slags heads up om vad som 
försiggår där ute, just nu håller vi på att bygga en dashboard alltså en personlig 
startsida för den anställde och där så kan man lägga in och bevaka RSS feed som helst 
eller vilket Twitter flöde som helst eller vilken Twitter person som helst därför att det 
behövs på din dashboard för att du ska få en bra start på dagen. Jag behöver se vad 
som sägs i Twitter taggen intranät och på så sätt ska man integrera ihop de här, alltså 
feedar flöden, activity strings från olika håll. Intranät är kanske en bra landnings yta 
för kontent från en himla massa håll även utifrån. 
 
V: Hur anser du att ett socialt intranät bör fungera? 
J: Smärtfritt och enkelt, alltså så här om vi har 20 000 anställda och så har jag påstått 
att vi har flera 100 proffs och vi har flera 1000 som nog skulle klassa sig som rädda 
för datorer, man kanske har valt att jobba i en kommun för att man vill jobba med 
människor och inte med burkar. Hela spannet här alltså av anställda och mogenhet, 
intranätet måste vara så enkelt så att det inte är omöjligt för en datorrädd att använda 
samtidigt som de ska vara uppskalningsbart, alltså typ om du vågar klicka lite här till 
höger så får du tillgång till fler saker för de här proffsen, dem som kräver rätt mycket 
mer kompetent intranät. Så man måste stödja alla målgrupper där i mogenhet, ett 
intranät ska också vara till för dig, du ska se det själv och det ska inte upplevas som 
att det är högste ledarens förlängda arm på något sätt. Intranät från början är väldigt 
mycket så top-down och jag tror de håller på att vända det upp och ner så att det du 
behöver mest under arbetstid når du enklast och de här liksom corperate 
organisationen perspektivet är bara en inte jättecentral del på intranätet. För vad 
behöver jag? Jag behöver lyckas flexa in på dagen, jag behöver hitta filer, jag behöver 
kunna boka rum osv. Jag behöver inte ha en ytterligare nyhet om att en del i Malmö 
stad har de bestämt någonting och så är det något som är bestämt som inte påverkar 
mig under arbetsdagen. Ibland behöver man veta de men inte så himla ofta. 
 
Organisation 
V: Hur anser du att det sociala intranätet påverkar samarbetet mellan avdelningar 
inom organisationen? 
J: Intranätet ska ge stöd och höja effektiviteten i Malmö stad, det är målet för 
intranätet och det finns area på intranätet för varje förvaltning så att dem har sitt hem 
så att säga. Det finns ännu inte något riktigt bra area för varje avdelning så att de har 
sitt hem men förvaltningsnivå, arbetsfält som vi pratar om så här tvärs igenom, alla 
informatörer i staden har ett arbetsfält tillsammans och det spelar ingen roll vilken 
förvaltning de arbetar i, där så blir det samarbete också för man får en gemensam bild 
av vad informatören ska jobba med och ge gemensamma stöd.  
 
V: Hur anser du att det sociala intranätet påverkat användarnas syn på 
organisationens verksamhet? 
J: Jag tror att de upplever att dem har lite mer insatta och jag vet att de upplever att 
dem får bättre stöd och blir mer effektiva och det där mäter vi hela tiden. Så det 
senaste året så har de upplevt stöd och upplevt effektivitet bland intranät användarna 
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har gått upp en 20 procent. Detta är något som vi kontinuerligt kör hela tiden, vi har 
flera olika mätningar, en månadsmätning 100 stycken frågar vi som vi plockar från e-
post listan med 14 000 e-post adresser och så mailar vi ut 150, länk till 150 personer 
och skriver svara här så har du chans att vinna en biobiljett. Så frågar vi, tycker du att 
intranätet ger dig stöd? Tycker du att du blir effektivare tack vare intranätet? Och det 
där har då gått upp 20 procent vilket är väldigt trevligt. 
 
V: Hur upplever ni att klyftan mellan anställda och chefer påverkats efter införandet 
av det sociala intranätet? 
J: Jag har ingen aning, de vet jag inte. Man skulle ju vilja säga att klyftan har blivit 
mindre men det där kan jag inte bevisa. Vad jag nog kan påstå är att inte alla anställda 
men en ganska stor grupp anställda blir mer och mer mogna p.g.a. av omvärlden, 
alltså Facebook, smarta mobiler osv. Där skulle jag väl kunna säga att chefen kanske 
inte hänger med lika bra så att ibland eller ganska ofta så tror jag vanliga anställda har 
bättre förmåga att använda sociala funktioner på internet och intranätet än vad chefer 
har. Chefer kommer lite i bakvatten och det där får man väl kanske försöka hjälpa 
dem så att dem inte slår bakut och tycker att det är intranätets fel. 
 
Effekter 
V: Ser du att det skulle vara några risker att gå över från fysiska möten till att bara 
ha dem över intranätet? 
J: Om man nu skulle ta parallellen till globalt företag, typ det är dåliga tider vi går 
back, slut rest minsann, då får man ju ha möten mellan olika världsdelar med sådan 
här konferensrum med kamera. Det går ju inte fram lika bra, vad man säger och vad 
man har för ansiktsuttryck och så vidare. Hettar de till så ska man väl ha riktiga möten 
i sådana, jag tror de här är en övergångs problem så att säga. Jag tror att medel 
Svensson fortfarande även ifall vi blir allt vanare framför Facebook så tror jag att vi är 
lite ovana vid det här mediet men som på 20-talet så är det säkert folk som skrek i 
telefonen för att man måste prata riktigt högt om det är så långt samtal, alltså ända 
upp till Norrland, det är väl ungefär samma omogenhet här idag men vi har ett gäng 
kanske flera 1000 som är jättevana, som lever på internet.  
 
V: Tror du att de kan bero på om man har använt sig mycket av sociala medier privat. 
J: ja absolut, vi kan inte göra personerna erfarna men vi måste inte liksom flytta hela 
skeppet själva utan det börjar finnas en förkunskap hos åtminstone nyanställda i 
gruppen, sen ska man inte säga att ju äldre desto sämre kunskap det finns sådan som 
har jättemycket kunskap där också. Men jag skulle nog säga att jag tycker det är bra ju 
fler anställda vi har som befinner sig på Facebook för då får de en erfarenhet utav de 
här, då har de en helt annan förmåga att förstå vad ett socialt intranät handlar om. 
 
V: Vad är företagets allmänna åsikt eller policy om användandet av sociala medier 
på arbetstid? 
J: Nja, policyn är att på arbetet så är du på arbetet och då jobbar du så du ringer inte 
privata samtal på din telefon och du skickar inte privata sms på din mobil, du är inte 
ute på snackar privat på Facebook under arbetstid men låt oss säga att det inte är bara 
privat användning, de här flyter ju ihop för många. Exempelvis för mig, jag har 
intranät kompisar alltså andra intranätsansvariga i andra städer som jag prata med 
över Facebook och jag följer Twitter taggen Intranät och Intranet och det är ju att jag 
yrkes bevakar så de här flyter ju ihop och man kan inte liksom förbjuda Facebook på 
jobbet därför Facebook används i jobbrelaterade frågor. 
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V: Finns det någon policy kring det, hur man kan använda det, hur man kan integrera 
sociala medier och arbetslivet? 
J: Nej, det finns kanske ingen handledning för det utan det är väl fortfarande upp till 
pilotfolk liksom som kan sätta gränsen här. Men det går inte för en arbetsgivare att ha 
en skarp gräns, nu är det här lite mer av min personliga åsikt. Om du frågar någon 
chef där ute så kanske du får en annan åsikt men åtminstone sådana som sitter vid 
skrivbord som har liksom pappersarbetes uppgifter och behöver ha kolla på hur 
samhället eller målgrupper i samhället resonerar kring saker då måste man finnas där i 
Twitter, i Facebook och kolla och det är där de riktigt intressanta diskussionerna finns 
om man tittar på, jag är med i massa olika intranät forum och dem på LinkedIn är 
oftast skapade av företag, konsultbyråer som vill sälja och det är inte något speciellt 
stort kliv där men för 6-8 veckor sedan var det någon som starta ett forum på 
Facebook som är uppe i 150 eller 180 medlemmar i Sverige, det är de störa 
diskussionsforum för Intranät som jag någonsin sett i Sverige. Och det är jätte mycket 
liv där och aktivitet, det är klart jag måste bevaka de, det är klar jag ska skriva där på 
jobbet därför det flyter in i mina arbetsuppgifter och det är gratis man kan ju också de 
så här om jag får vara på Facebook två timmar per vecka och bevaka det forumet så är 
det inte riktigt lika nödvändigt för mig att åka på konferens varje termin som kostar 
30 000 så det finns ju en sådan vinst också. Det elektroniska mötet i sig istället för 
fysisk konferens.  
 
V: För att summera, vilka effekter anser ni att det sociala intranätet ger inom er 
organisation? 
J: Höjd stöd och höjd effektivitet. Det är dem viktigaste effekterna för oss och sen 
förhoppningsvis så finns det en del bonus effekter, som svetsa samman 
organisationen, får alla att simma åt samma håll och de här med stöd och effektivitet 
där kommer det in också att intranätet kan se till att samma rutiner kan användas över 
allt och att man kan göra på samma sätt. Kanske också, jag skulle väl kanske våga 
påstå att vi är där men i framtiden här om 3 år så kanske vi kan påstå att intranätet är 
kunskapsplatsen nummer 1 också. Jag skulle vilja kunna påstå det. Vi kan redan se i 
vårt forum del så har vi t.ex. en användare grupp för ett verksamhetssystem och 
tidigare fanns det två stycken super användare som tog emot buggar per mail och per 
telefon, nu går det inte att klicka här på knappen när jag försöker göra det säger en 
användare då till den här super användargruppen och så fick dem tillbaks på mail då, 
nä men om du klickar där och där istället så bombar inte systemet. Nu har de gjort så 
istället att när någon upplever problem så skriver dem in det i ett forum, forumet för 
användargruppen som är super användare och allt oftare så är det inte super 
användarna som svarar först utan det är en kollega, en annan användare som svarar 
först, så man får snabbar svar, det finns fler än super användarna som kan de här så 
det blir inte lika personberoende och det blir bättre kvalité på svaren och det är fler 
som får veta det än om man bara skulle prata i telefon eller maila den som ställer 
frågan så att kunskapen om att det är farligt att klicka där uppe i vänstra hörnet är ju 
mycket mera tillgänglig i ett forum än om det bara hade skett i konversation via mail, 
det där är ett ganska tydligt exempel på hur sociala funktioner på intranätet är bra. 
Mindre personberoende, alla som kan hjälpa till kan svara, man får fler svar och högre 
kvalité eftersom svaret granskas ju också av alla som läser det, hittar man då något fel 
där så skriver man ett inlägg till i forumet och till slut så kokar man ihop till ett rätt 
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svar. Så en forumdel som FAQ är nog inte så dumt faktiskt och där har vi den 
konkreta användningen, vi har inte bara ett forum för att kom igång och prata lite i 
största allmänhet utan för att lösa andra frågor kring verksamhetssystem eller för att 
diskutera just den här frågan eller något sådant där.  
 
J: Allt fler organisationer börjar se att det är viktigt. Jag brukar säga såhär, intranätet 
finns de enorma potential till effektiviserings vinster och få kuggarna att snurra ihop 
bättre i en organisation. 20 000 anställda och så räknar man på en standard lön för 120 
000 per år kostar varje anställda för Malmö stad inklusive sociala avgifter, det är de 
pengarna som går ut, en anställd ser inte alla dem pengarna för de går till skatter osv. 
Om man räknar på det här så tittar man på möjligheten, liksom 
effektiviseringsmöjligheterna så visar de sig att om mitt intranät kan spara 1 min per 
anställd så är det faktiskt värt 40 stycken heltidare per år, 17 500 000 miljon kronor 
för en minut per anställd. Det är bara att titta, vad den vanligaste funktionen, var gör 
folk skit ofta, det är 5000 personer som flexare två gånger per dag, varje flexning tar 
30 sekunder, kan jag kapa de till 1 sekund så är det värt 10 000 000 kronor så en liten 
ruta direkt på start sidan 
”Hej Jesper” och en knapp med att flexa in om den kostar 500 000 kronor att bygga så 
är den insparad på två veckor och när man börjar prata om vilka pengar som finns i 
det här, om man börjar erkänna att varje minut kostar pengar. Genom att minska 
knapptryck och effektivisera tiden finns det pengar att spara in, man kanske inte får in 
pengarna i börsen igen men det går att frigöra tid som istället kan användas att 
förskolelärare är ute på avdelningen och tar hand om barnen mer istället för att de 
måste sitta två timmar och redovisa i ett system som är dåligt byggt osv. 
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Bilaga 4 - Enkätfrågor. 
Allmänna frågor   

A. Ålder  18‐
30 år 

31‐40 år  41‐
50 år 

51‐65 år  över 
65 år 

 

B.  Tid  inom  Malmö 
Stad 

1‐3 år  4‐10 år  11‐
15 år 

16‐25 år  över 
25 år 

 

C. Är du aktiv på något 
socialt medium 
utanför arbetslivet? 

JA  NEJ   

D.  Vilka  digitala 
kommunikationsverkt
yg använder du dig av i 
ditt  jobb  inom Malmö 
Stad?  
(Markera  gärna  flera 
alternativ) 

E‐ mail  Direktme
ddelande
n 

Blog
gar 

Diskussi
onsforu
m 

Wiki  Etiketter 
(Taggnin
g) 

Annat 

 

Sociala intranät   

Markera  det  svarsalternativ  du 
anser passa bäst 

1.  
Stämmer  
ej 

2.  
Stämme
r  
delvis ej 

3.  
Stämme
r  
delvis 

4. 
Stäm
mer  
helt 

5.  
Känner  ej 
till  
begreppet 
"Etiketter" 

1. Att använda "Etiketter" (Taggning) 
gör  att  informationen  lättare  kan 
sorteras efter önskad relevansnivå 

1  2  3  4  5 

2.  Den  interna  kommunikationen  i 
Malmö  stad  fungerar  bättre  med 
hjälp  av  de  sociala  verktygen  på 
intranätet Komin 

1  2  3  4  ‐ 

3. De sociala verktygen på intranätet 
Komin minskar klyftan mellan chefer  

1  2  3  4  ‐ 

4. De sociala verktygen på intranätet 
Komin  ökar  min  förståelse  för 
Malmö stads verksamhet 

1  2  3  4  ‐ 

5. De sociala verktygen på intranätet 
Komin  gör  att  hierarkiska 
nivåskillnader  inom  Malmö  stad 
minskar 

1  2  3  4  ‐ 

6. De sociala verktygen på intranätet 
Komin  gör  att  jag  lättare  kan  delge 
kollegor information 

1  2  3  4  ‐ 

7. De sociala verktygen på intranätet 
Komin  gör  att  nyheter  om  Malmö 
stad  sprids  bättre  inom 
organisationen 

1  2  3  4  ‐ 

8. De sociala verktygen på intranätet 
Komin bidrar  till ett bättre underlag 
för beslutsfattande 

1  2  3  4  ‐ 

9. De sociala verktygen på intranätet 
Komin effektiviserar mitt arbete 

1  2  3  4  ‐ 

10. Jag anser att traditionella e‐mail 
är  att  föredra  framför  de  sociala 
verktygen på intranätet Komin 

1  2  3  4  ‐ 

11.  De  sociala  verktygen  på 
intranätet  Komin  gör  att  jag  lättare 
hittar  den  information  jag  söker 
efter 

1  2  3  4  ‐ 

12. Det sociala intranätet Komin har 
gjort  att  arbetet  mellan 
förvaltningar  inom  Malmö  stad  har 
förbättrats 

1  2  3  4  ‐ 



 

 64 

 
 



 

 65 

 

Bilaga 5 - Sammanfattning svarsfrekvenser 
enkät-undersökning 

 
Fråga:  Medelvärde  Median  Typvärde  

(% av svaren) 
A. Ålder  ‐  ‐  18‐30  år 

(33%) 
B. Tid inom Malmö Stad  ‐  ‐  1‐3 år (45%) 
C.  Är  du  aktiv  på  något  socialt medium  utanför 
arbetslivet? 

‐  ‐  JA (80%) 

D.  Vilka  digitala  kommunikationsverktyg 
använder du dig av i ditt jobb inom Malmö Stad?  
(Markera gärna flera alternativ) 

‐  ‐  E‐mail (99%) 
Diskussionsf
orum (27%) 
Bloggar 
(25%) 

1.  Att  använda  "Etiketter"  (Taggning)  gör  att 
informationen  lättare  kan  sorteras  efter  önskad 
relevansnivå 

3,94  4  5 (48 %) 
 

2.  Den  interna  kommunikationen  i  Malmö  stad 
fungerar  bättre  med  hjälp  av  de  sociala 
verktygen på intranätet Komin 

2,65  3  3 (45 %) 

3.  De  sociala  verktygen  på  intranätet  Komin 
minskar klyftan mellan chefer och anställda inom 
Malmö Stad 

2,38  2  3 (48 %) 

4. De sociala verktygen på intranätet Komin ökar 
min förståelse för Malmö stads verksamhet 

2,90  2  3 (47 %) 

5. De  sociala  verktygen på  intranätet  Komin  gör 
att  hierarkiska  nivåskillnader  inom  Malmö  stad 
minskar 

2,24  2  3 (42 %) 

6. De  sociala  verktygen på  intranätet  Komin  gör 
att jag lättare kan delge kollegor information 

2,74  3  3 (52 %) 

7. De  sociala  verktygen på  intranätet  Komin  gör 
att  nyheter  om Malmö  stad  sprids  bättre  inom 
organisationen 

2,98  3  3 (50 %) 

8.  De  sociala  verktygen  på  intranätet  Komin 
bidrar till ett bättre underlag för beslutsfattande 

2,03  2  2 (40 %) 

9.  De  sociala  verktygen  på  intranätet  Komin 
effektiviserar mitt arbete 

2,27  3  3 (47 %) 

10.  Jag  anser  att  traditionella  e‐mail  är  att 
föredra  framför  de  sociala  verktygen  på 
intranätet Komin 

2,88  3  3 (51 %) 

11. De sociala verktygen på intranätet Komin gör 
att  jag  lättare  hittar  den  information  jag  söker 
efter 

2,51  3  3 (48 %) 

12.  Det  sociala  intranätet  Komin  har  gjort  att 
arbetet  mellan  förvaltningar  inom  Malmö  stad 
har förbättrats 

2,37  2  3 (43 %) 
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Bilaga 6 - Sammanfattning enkätundersökning 
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