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Förord 

Arbetet med denna uppsats har officiellt pågått i nio veckor under våren 2012, men i 

verkligheten började arbetet flera veckor tidigare. Studierna har bedrivits vid Högskolan i 

Borås. Kontakterna har varit både nationella och internationella; Nederländerna, Finland, 

Indien, och utspridda över Sveriges tre största städer. Det har varit en väldigt lärorik 

process, och på frågan om vi känner oss färdiga tvekar vi inte att svara: blir man 

någonsin färdig? 

Vi vill framförallt tacka Magnus Malmström på Capgemini, som varit ett enormt stöd 

under arbetets gång med både idéer och feedback, och inte minst uppmuntrande ord 

längs vägen! 

Tack till våra respondenter som låtit oss utnyttja deras värdefulla arbetstid! 

Förhoppningsvis kommer detta arbete även komma era respektive företag till fördel i 

framtiden. Return on investment. 

Adam vill passa på att tacka Malin Susanna, 

och Björn vill passa på att tacka Malin Susanna, 

för stöd och fördelaktigt genomförd korrekturläsning! 

Ni vet vilka ni är. 

 

Borås, juni 2012 

Adam Ederlöv och Björn Fredberg 
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Abstrakt: 

En massa människor vet vad sociala medier kan göra, det är nu dags 

att börja arbeta. 

- Rick Mans, Social Media Lead Capgemini 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur sociala media kan bidra till att effektivisera 

företags internkommunikation, genom att undersöka vilka problem som upplevs finnas i 

dagsläget, vilka möjligheter sociala media erbjuder och om dessa möjligheter kan 

appliceras på problemen för att förbättra internkommunikationen. Studien är baserad på 

kvalitativ insamling av data genom sju djupintervjuer med experter inom området. Under 

studien har problematik med internkommunikation tagits fram och ställts mot experters 

syn på sociala medias egenskaper. Resultatet är att sociala media erbjuder både positiv 

och negativ påverkan på internkommunikationen. De positiva effekterna inkluderar bland 

annat en informell tvåvägskommunikation, relationsbyggande, informationsspridning, 

sökbarhet, möjligheter att prioritera information och möjligheter att efterfråga information 

direkt från kunskapskällan. De negativa aspekterna beror främst på att sociala media 

som område är ungt vilket ger en omogen syn på ämnet samt en tydlig problematik kring 

säkerhet. Studien är främst riktad till de som är intresserade av att studera och utveckla 

internkommunikation genom att använda sig av sociala media. Sammanställningen av 

slutsatserna kan förslagsvis ligga till underlag för en större kvantitativ studie inom 

området. 
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Abstract: 

A lot of people know what social media can do, it is now time to do 

business. 

- Rick mans, Social Media Lead, Capgemini. 

The purpose of this thesis is to clarify how social media can help to make organizational 

communication more efficient. By examining perceived issues, as well as social media 

characteristics, and comparing them to see if the characteristics can be applied to the 

problems in order to improve internal communications. The study is based on a 

qualitative research method and data collection is made through seven in-depth 

interviews with Subject Matter Experts. In the study, problems with internal 

communication has been examined and compared to the experts views on social 

media’s properties. The results are that social media offers both positive and negative 

impact on internal communication. The positive effects include; an informal two-way 

communication, building relationships, information sharing, searchability, ability to 

prioritize information and opportunities to request information directly from the source. 

The negative aspects are primarily due to social media as a subject being young, 

resulting in an immature understanding of the subject and concerns regarding safety. 

The study is primarily aimed toward those interested in studying and developing internal 

communication through the use of social media. The summary of the findings can be 

viewed as a basis for a more large scale quantitative research of the subject. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet går vi igenom den bakgrundsinformation som vi ser som nödvändig för att 

skapa rätt förståelse för ämnet. Vi lägger sedan fram en diskussion kring ämnet och den 

problematik som är relevant för studien, vilket sedan leder fram till en problemformulering där vår 

forskningsfråga samt delfrågor presenteras. I kapitlet presenterar vi även uppsatsens syfte, 

avgränsningar och målgrupp. Kapitlet avslutas därefter med en kort genomgång av uppsatsens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

För 15 år sedan spåddes Internet vara en fluga. Idag spås samma sak om sociala media (Haden, 

2012). Vi kan tryggt konstatera att det första fallet visade sig vara falskt, men när det gäller 

sociala media är det ännu inte avgjort (Crandell, 2012). Det är inte oproblematiskt att diskutera 

sociala medias vara eller inte vara, och det är inte heller avgjort vilket medium (om något) som är 

det optimala för internkommunikation eftersom olika typer av sociala media-verktyg erbjuder olika 

egenskaper för att täcka olika användarbehov (Selg, 2010). 

Utvecklingstakten och konkurrensen är i dagsläget väldigt stor. Olika sociala media täcker olika 

användares behov, och täcker dem olika väl. När ett verktyg inte längre anses kunna täcka 

behovet avtar också mediet, det vill säga det byts ut. Keneally skriver att 50% av internets sociala 

media ”dör av”, och av de 50% som lever vidare bedömer han att det är bara en bråkdel som 

fortsätter vara faktiskt värdeskapande (Keneally, 2011). När väl behovet av mediet försvunnit eller 

täcks av ett annat alternativ sker förändringen eller avtagandet i en allt snabbare takt. Ett 

exempel på den snabba utvecklingstakten som finns inom området är att domänen MySpace 

köptes 2005 för 580 miljoner dollar för att sedan fyra år senare säljas för 35 miljoner (Lowensohn, 

2011).  

Synen på professionell användning av sociala media 

Sociala media som kommunikationskanal började i den privata sfären, till skillnad mot enklare 

kommunikationssätt som exempelvis email som utvecklades inom företagsväsendet innan det 

blev tillgängligt för allmänheten. Det finns en risk att detta påverkar synen på sociala media åt 

hållet att ses som oseriöst eller irrelevant för professionell användning (Selg, 2010). Det finns 

samtidigt ingen klar eller samstämmig definition av sociala media. Forskare som Nielsen och 

Kaplan har börjat närma sig en tydligare definition när de säger att sociala media byggs upp 

av ”social interaktion i interaktiv dialog mellan verksamheter, grupperingar och individer”. 

Relevansen av att definiera sociala media som studieområde handlar om att det bestämmer 

(medvetet och omedvetet) hur ämnet diskuteras, och inte minst sätter det begränsningar för vilka 

tänkbara användningsområden som ses. Till problematiken faller också att det finns en naturlig 

blandning av den privata och den professionella sfären när det gäller sociala media. Detta kan 

ses som ett problem inte minst när det kommer till frågan om sekretess (Selg, 2010). Det finns 

här en stor kunskapslucka i vad som (bör) definieras som professionell användning, om det då 

finns en skillnad mellan företags användning och deras anställdas användning som 

privatpersoner. Det är idag oklart om företags användning endast ska ses som marknadsföring till 

potentiella kunder, eller om det finns skäl för företag att använda sig av sociala medier i andra 

värdeskapande syften. 

Ett alternativt synsätt angående professionell användning av sociala media som framvuxit på 

senare tid handlar om att se företags aktivitet som social affärsverksamhet. Enligt Karin 
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Lindström handlar Social business om att öka dynamiken i företaget och få fart på idéer och 

affärer. Denna ökning bör involvera alla anställda på företagen genom att dela med sig och ta del 

av information (Lindström, 2012). 

Brist på forskning inom internkommunikation 

Det finns i dagsläget väldigt lite forskning både om internkommunikation i sig, och om än mindre 

om kopplingen mellan internkommunikation och sociala media. Hargie och Tourish (2009, s 419) 

säger att det finns ett behov av att vidare studera ämnet eftersom internkommunikation har 

påpekats vara ett viktigt område inom kommunikation i stort, och fortsätter att växa i betydelse för 

hur effektivt verksamheter fungerar: 

[Internal communication is] increasingly recognized as a crucial variable in 

determining organizational success, and as a vital issue requiring further 

research. 

Utifrån den vetenskapliga forskning som bedrivits kring sociala media är det lätt att få en 

uppfattning om att användningen till övervägande del är kopplad till marknadsföring snarare än till 

kommunikation. Mer precist, forskningen kretsar kring hur man med direkta medel har möjlighet 

att använda sociala media för att göra ekonomiska vinster. Efter sökning med hjälp av funktionen 

Summon, från Högskolan i Borås, går det att finna ca 23 700 resultat kopplade till 

marknadsföring
1
, medan endast cirka 400 resultat går att hitta angående sociala media kopplat till 

internkommunikation
2
. Med marknadsföring menas i mångt och mycket exponering, branding, 

och broadcasting av meddelanden med målet att nå slutkunder. Det finns här också en naturlig 

koppling till dagens behov av att finansiellt kunna motivera verksamhetsprocesser, där ROI, 

Return-On-Investment, ses som den viktigaste aspekten för investeringar. ROI tas lättast fram 

genom att använda hårda statistiksiffor (Powell et al., 2011), vilket är svårare att ta fram för 

internkommunikation som bygger på “mjuka värden” som till exempel intern effektivitet. När 

sociala media nämns får det därmed en direkt anknytning till marknadsföring, och de flesta andra 

perspektiv läggs åt sidan. Synsättet riskerar därmed att begränsa möjligheterna att se andra sätt 

att utveckla värdeskapande områden. 

Brist på strategi 

Enligt en undersökning gjord av Folkbildningsrådet 2010 använder organisationer inom 

folkbildning sociala media främst för marknadsföring (Af Trolle, Perby & Grønhovd, 2010). 

Samtidigt uppger mer än en tredjedel att de inte har en strategi för sitt användande, vilket väcker 

frågan om de använder medierna på ett ineffektivt sätt, och detta av den enkla anledningen att de 

inte medvetet reflekterat över hur de använder medierna. Av den tredjedel av utfrågade 

verksamheter som uppgav att de inte använder sociala medier uppgav 75% samtidigt att det inte 

bygger på ett medvetet beslut (ibid.). Gold skriver om en studie som gjordes 2009 av Challenger, 

Gray & Christmas Inc. som pekar på en brist i strategisk fokus hos företag. I undersökningen 

                                                      

1
 Sökning på Summon med sökorden ” +’social media’ +marketing”. Tillgänglig 2012-06-01: 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=%2B%22social+media%22+-marketing 

2
 Sökning på Summon med sökorden "social media" "internal communication". Tillgänglig 2012-

06-01: http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-

SE/search?s.q=%22social+media%22+%22internal+communication%22 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=%2B%22social+media%22+-marketing
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=%22social+media%22+%22internal+communication%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=%22social+media%22+%22internal+communication%22
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utfrågades 200 HR-experter och slutsatsen blev att endast 41% av företagen hade en definierad 

strategi för användningen av sociala nätverkssajter på arbetet (Gold, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Sociala media påverkar gränserna mellan privat och professionell sfär, vilket i vissa fall kan ses 

som ett problem då företagsvärlden inte är van att arbeta med ett arbetssätt som bygger på social 

interaktion. Det är också osäkert vilket värde som sociala media kan skapa, då området är ungt 

och diskussionen ofta präglas av ett synsätt som bygger på att sociala media är oseriöst och 

oprofessionellt. 

Sociala medias potential för användning för internkommunikation är i dagsläget till stor grad 

okänd. Det är också okänt vilka problem som upplevs finnas med företags internkommunikation, 

och outforskat hur sociala media skulle kunna bidra till att effektivisera kommunikationen. 

Bidragande till problematiken är också otydligheter i hur användningen bör strukturerad utifrån 

fördefinierade strategier och mål. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har studiens huvudfrågeställning utformats som följer: 

Hur kan sociala media effektivisera företags internkommunikation?  

För att svara på frågan har den delats upp i tre delfrågor: 

● DF1: Vilka problem finns med internkommunikation idag? 

● DF2: Vilka egenskaper har sociala media? 

● DF3: Vilka egenskaper hos sociala media kan appliceras på problematiken med 

internkommunikation? 

1.4 Syfte 

Denna studie har som huvudsyfte att skapa förståelse för hur sociala media kan användas för att 

effektivisera företags internkommunikation. Detta genom att undersöka vilka problem med 

kommunikationen som upplevs finnas i dagsläget, vilka egenskaper sociala media har och vilka 

möjligheter som erbjuds när egenskaperna appliceras på problematiken. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka större företag (med detta menar vi flera tusen 

anställda). Vi har alltså inte sett till mindre eller medelstora företag, då vår uppdragsgivare endast 

arbetar med större företag och därför endast haft möjlighet att bidra med sådana kontakter.  

Studien berör två väldigt breda kunskapsområden, sociala media och internkommunikation, vilket 

medfört att vi inte haft möjligheten att gå ned på djupet. Vi har därför avgränsat oss till mer 

generella begrepp, utan att närmare se till tekniska detaljer för hur sociala media i detalj påverkar 

internkommunikation. Vi har också främst fokuserat på sociala media, och ej i samma 

utsträckning teori kring internkommunikation. 
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen görs som ett examensarbete på uppdrag av IT-konsultföretaget Capgemini. 

Målgruppen är därmed tvådelad i det att det finns ett intresse både för vetenskapen och för 

uppdragsgivaren. Forskningsvärlden har ett intresse i det faktum att uppsatsen skrivs för att 

studera ett relativt outforskat ämnesområde, och uppdragsgivarens intresse ligger i att bättre 

förstå sina kundföretags behov av verksamhetsutveckling.  

De som främst kan dra nytta av denna studie är de som är intresserade av att studera och 

utveckla internkommunikation genom att använda sig av sociala media. Målgruppen kan även 

innefatta studenter, lärare eller forskare, främst inom områdena informatik. Studiens syfte är inte 

att se till extern kommunikation via sociala media och är därför inte av intresse för den grupp som 

i dagsläget definieras arbeta med sociala media inom företagsvärlden: främst marknadsförare 

och PR. 

1.7 Tidigare forskning 

Håkan Selg beskriver i sin rapport från 2010 att valet av kommunikationskanaler beror på syftet 

för kontakten, tillgängligheten, hänsyn för motparten och hur akut ärendet är. Snabbheten och 

behovet av närhet (det vill säga hur personlig kontakten är) är också viktiga aspekter (Selg, 2010, 

s. 9). Det finns dock en genomträngande skepsis mot sociala media som oseriösa eller olämpliga 

inom yrkessfären. 

Kommunikationskanalerna som diskuteras är telefon (fast, mobil och IP), SMS/MMS, chatt, 

Facebook, LinkedIn, intranät (Selg slår ihop det med wikier), bloggar, Twitter, e-post samt 

kanalintegration (beskrivs som verktyg som kan sammanföra flera kanaler, exempelvis skicka 

samma meddelande på både Facebook och Twitter). Kanalerna diskuteras dels utifrån hur de 

används privat kontra i arbetet och dels utifrån hur de indelas efter antalet mottagare (en, ett 

fåtal, många utvalda, många ej utvalda) (ibid.). Sammantaget studeras hur sociala media 

används inom den professionella sfären. 

Användare tenderar att välja olika kommunikationsverktyg beroende på hur formell eller informell 

kontakten är. Selg uttrycker dock att man inte automatiskt ska dra ett likhetstecken mellan 

yrkesmässig och formell och mellan privat och informell eftersom det ofta blandas. Han föreslår 

därför istället att man ska definiera kommunikationen utifrån arbetsliv kontra privatliv. Inom 

privatlivet premieras synkrona kanaler framför asynkrona samt kanaler där dokumentation inte är 

lika viktigt. Selg påpekar dock att gränserna mellan privatliv och arbetsliv luckras upp (ibid., s. 

46), men att det verkar vara privatlivets användarmönster som är det rådande (ibid., s. 47). Detta 

får sin följd också i företags organisationsstrukturer. Kommunikation sker på ett mer jämlikt plan 

och kunskapen finns utspridd istället för samlad hos en elit, vilket kan skapa en avvaktande 

attityd till att implementera sociala medier inom organisationen (ibid., s. 60). 

Valet av dialogform eller vilken interaktion som önskas med mottagaren görs utifrån syftet med 

kontakten, det vill säga vilket mål som man vill uppnå. Tillgängligheten handlar lika mycket om 

teknisk tillgänglighet som enkelhet och ekonomiska faktorer. Hänsyn för motparten beskrivs som 

förutsättningen att båda parter har tillgång till kanalen, exempelvis konto på ett forum eller är villig 

att dela med sig av ett mobilnummer. Akuta ärenden tenderar att påverka valet av kanal genom 

att korta meddelanden till få utvalda mottagare premieras (exempelvis SMS) framför kanaler som 

erbjuder längre textmöjligheter. 
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Selg skriver att sociala media får störst effekt med “vänner och bekanta” det vill säga människor 

som man har en svag relation till, men ingen daglig kontakt med. Man kommer även lättare i 

kontakt med gruppen “bekantas bekanta” som tidigare varit helt okänd, och effekten blir att man 

kan hålla en ytlig social kontakt med en avsevärt större skara människor. Liksom Castells (2001) 

skriver om kretsar av relationer påpekar Selg att nätverket av kopplingar är en stor källa till 

information, eftersom det inkluderar människor som rör sig utanför de sociala grupperingar man 

själv rör sig i. Dessa personer har därmed tillgång till information som skiljer sig från sin egen. 

Skiftet från det traditionella industrisamhällets organisation med en tydlig skillnad mellan 

arbetstid/fritid och arbetsplats/bostad byts successivt ut mot decentraliserat ansvar och flexibilitet. 

Detta till trots styrs valet av kanal bland annat av relationens karaktär, exempelvis om den är i 

yrkessfären eller privatsfären. Den styrande aspekten verkar dock vara hur brådskande ärendet 

är, kopplat till vilka kommunikationsmedel som motparten har tillgång till. Skepticism mot sociala 

medier består paradoxalt av närheten i medierna eftersom de skapar ett socialt beteende som 

skiljer sig mot den bild vi har av oss själva som professionella yrkesarbetande. Den traditionella 

arbetsrollen präglas av “nyttoorientering, rationalitet och lojalitet med uppgiften” medan sociala 

media inkluderar mycket personlighet, informell ton och eget tyckande (ibid.). Användandet 

hamnar därmed på tvärs med rutiner och regelverk som skrevs för tidigare rådande 

arbetssituationer eller andra tekniska kommunikationslösningar. Selg uttrycker att företag står 

inför två stora utmaningar: att utnyttja den potential till ökad effektivitet som de nya kanalerna 

erbjuder och samtidigt hantera förändrade maktförhållanden. Tillgänglighet av 

kommunikationskanaler påverkas också av vilken attityd som råder på arbetsplatsen, exempelvis 

om anställda tillåts, uppmuntras eller förbjuds använda chatt för att kommunicera med 

varandra.(ibid.) 

Ytterligare en anledning till skepsis är synen på sociala media, att det skulle vara något 

oprofessionellt eller att det endast har med den privata sfären att göra. Distinktionen mellan vem 

“jag” som privatperson är och vem “jag” som anställd på ett företag är blir svår, och problematisk 

när det kommer till att försöka definiera om jaget talar som privatperson eller som representant 

för organisationen. Selg menar att “jag” kan ses som kombinationen av dessa två. Alla företag ser 

heller det affärsmässiga värdet med sociala media och ser kommunikationen som ett nöje 

snarare än något som gagnar verksamheten. Selg skriver samtidigt att detta eventuella missbruk 

av arbetstiden inte handlar om kommunikationskanalerna utan är en ledningsfråga (ibid.). 

1.8 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I inledningen gå vi igenom syftet med denna uppsats samt ger en kortare bakgrund till 

problematiken med användning av sociala media för intern kommunikation. Här redovisas också 

våra forskningsfrågor, avgränsningar samt målgrupp. 

Kapitel 2 Forskningsansats 

I kapitlet kommer vi beröra vårt vetenskapliga perspektiv, forskningsstrategi, urval av 

respondenter, insamlingsmetod, analysmetod samt presentationsmetod. Kapitlet beskriver hur vi 

gått tillväga för att genomföra tre expertintervjuer, fyra kundintervjuer samt litteraturstudie. 
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Kapitel 3 Teori 

I teoriavsnittet redogör vi för relevant litteratur angående social affärsverksamhet samt 

problematik med kommunikation. Kapitlet inleds med en kortare begreppslista. 

Kapitel 4 Empiri 

I kapitlet diskuteras resultatet från den empiriska studien, där djupintervjuer används som metod 

för datainsamling. Resultatet presenteras utifrån respektive respondent och styckeindelat i 

följande tre rubriker: Behov av internkommunikation, Social affärsverksamhet och synen på 

sociala media samt Användande av sociala media. 

Kapitel 5 Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet och jämförs med teorin. Analysen ska utifrån 

problemformuleringen svara på de två första delfrågorna. Empiri från kundintervjuerna har svarat 

på Vilka problem finns med internkommunikation idag. Empiri från expertintervjuerna och teori 

från litteraturstudie besvarar delfrågan Vilka egenskaper sociala media har. 

Kapitel 6 Resultatdiskussion 

I kapitlet diskuterar vi resultatet vi dragit under analysen kring hur sociala media påverkar de olika 

problemområdena inom internkommunikation. Detta gör vi genom att gå igenom den uppfattade 

problematiken kring internkommunikation och sedan koppla samman problematiken med en eller 

flera aspekter av sociala media som kan tänkas påverka. 

Kapitel 7 Slutsatser 

I kapitlet sammanfattar vi diskussionen kring resultaten i ett antal slutsatser. 

Kapitel 8 Utvärdering 

I detta kapitel redogör vi för hur vi säkerställer studiens kvalitet utifrån utvärderingskategorierna 

validitet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

Referenslista 

Här redovisar vi de tryckta och elektroniska källor som vi använt i studien. 

Bilagor 

Avslutningsvis bifogar vi den bilaga vi använt intervjufrågor för expert- och kundintervjuerna. 
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2 Forskningsansats 

I detta kapitel kommer vi beröra vårt vetenskapliga perspektiv, forskningsstrategi, urval av 

respondenter, insamlingsmetod samt analysmetod. Kapitlet beskriver hur vi gått tillväga för att 

genomföra tre expertintervjuer, fyra kundintervjuer samt litteraturstudie. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Studien syfte är att skapa en förståelse för hur social media kan effektivisera 

internkommunikation. Forskningen utgår därmed från en hermeneutisk metod, vilket innebär att 

forskaren försöker att fånga den subjektiva innebörden av sociala handlingar genom att tolka 

fenomenen (Bryman, 2011, s 16). I vårt fall handlar det om den sociala interaktion som bygger 

upp sociala media och vilken problematik som uppfattas kring internkommunikation. 

Inom hermeneutiska studier används ofta en kvalitativ metod för att genom tolkning förmedla en 

djupare förstålse för ämnet som forskningen berör (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning bygger på 

att det finns information som en forskare inte kan uppfatta om man inte ser området utifrån 

studieobjektets perspektiv. Studien utgår från att studera fenomenet inifrån och har som 

utgångspunkt att skapa en god uppfattning för området som studeras (Holme och Solvang, 

1986). Studien ämnar alltså fånga respondenternas uppfattning angående problematik med 

internkommunikation, och sociala medias egenskaper, snarare än bekräfta tidigare teorier. 

2.2 Forskningsstrategi 

Studien inleddes med en kortare litteraturstudie för att skapa en bred uppfattning om området och 

för att utgöra en bas för de inledande expertintervjuerna. Inför varje intervju genomfördes en 

kortare förstudie av respondenten och respektive företag för att kunna sätta deras uttalanden i en 

tydligare kontext. Intervjuerna genomfördes i två etapper; först expertintervjuer med öppnare 

intervjufrågor följt av mer semistrukturerade kundintervjuer. Expertintervjuerna genomfördes för 

att ytterligare bygga på förståelsen för ämnet utifrån litteraturstudien. Efter respektive 

expertintervju bearbetades materialet för att kunna användas till att formulera intervjufrågor till 

nästa etapp. Kundintervjuerna genomfördes med respondenter från uppdraggivarens 

kundföretag. Vid samtliga intervjuer där det väcktes ett behov av förtydligande eller nya 

frågeställningar gjordes det uppföljning i form av e-post för att ge möjlighet att ställa följdfrågor 

och säkerställa materialet. 

Efter att samtliga intervjuer sammanställts genomfördes analysen där experternas utlåtanden låg 

till grund för ytterligare litteraturstudier. Detta för att validera deras perspektiv på området mot 

tidigare forskning. Det gjordes även en analys av kundutlåtandena där dessa sammanställdes för 

att ge en tydligare bild av det kunderna upplevde som mest problematiskt. 

Analysen av kundintervjuerna jämfördes sedan mot materialet från expertanalysen för att dra 

slutsatser kring sociala medias förmåga att påverka den upplevda problematiken med 

internkommunikation. 

Att arbeta från empirin för att ta fram ny teori kallas induktiv metod. Denna metod används 

framförallt som en del av kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 386 samt Holme & Solvang, 1986, 

s. 51). Valet av en induktiv ansats är även grundat i den brist på teoretiskt underlag som finns 

inom det relativt outforskade ämnesområdet; sociala medias påverkan på internkommunikation. 

Det är inte möjligt att ha en fullständigt induktiv ansats. Detta då vissa jämföranden behöver 
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göras mot den forskning som faktiskt existerar om sociala medias påverkan på exempelvis 

kommunikation i allmänhet och relationsbyggande i synnerhet, se exempelvis Bryman (Bryman, 

2011, s 10). 

2.3 Urval 

Inom kvalitativ forskning använder man sig oftast av ett så kallat icke-slumpmässigt urval. Holme 

och Solvang skriver att eftersom kvalitativa studier syftar till att ge en djupare förståelse och öka 

informationsvärdet siktar man på att göra ett “systematiskt urval utifrån medvetet formulerade 

kriterier” snarare än statistiska eller tillfälliga urval (Holme och Solvang, 1986). Urvalet inriktas 

istället på att få en så stor variationsbredd som möjligt och leta efter vad som kallas de “extrema” 

värdena, det vill säga man letar inte efter genomsnittet eller mittfåran utan vill ha ytterligheter för 

att kunna peka på olikheter. Det är också av värde att göra ett urval av intervjupersoner som har 

stor kunskap om ämnesområdet. Holme och Solvang beskriver dem som personer som är “mer 

medvetna eller som brukar reflektera över sin situation” (ibid.). Bryman och Bell skriver att 

anledningen till att göra ett icke-slumpmässigt urval är för att skapa en generell bild av företagens 

verksamhet och inte samtliga individuella anställdas syn på ämnet (Bryman, 2011, s. 489-492). 

Urvalet av respondenter har varit delvis styrt utifrån det kontaktnät som uppdraggivaren kunnat 

ge oss tillgång till. Det har alltså inte varit en slumpmässig process utan ett medvetet val av 

respondenter. Antal respondenter har varit relativt lågt, sju stycken, men relevans bedöms vara 

hög då det endast rör sig om personer som är ledande röster inom utveckling av intern 

kommunikation eller sociala media på respektive företag. Antalet expertintervjuerna som 

genomförts har varit tre, och kundintervjuerna fyra. Respondenterna har bestått dels av experter 

från uppdragsgivaren själv, dels av representanter från kundföretagen med expertis inom den 

egna verksamheten. Urvalet syftar alltså inte till att belysa den större massan anställda, men 

representerar istället en aggregerad kunskap för företagets verksamhet hos respektive 

respondent. 

Holme och Solvang skriver att man skiljer mellan informanter och respondenter, där informanter 

berättar om något som står utanför dem själva eller som de inte är del av medan respondenter 

berättar om sig själva eller sin specifika situation (Holme och Solvang, 1986). 

För denna studie har vi valt att konsekvent kalla alla intervjupersoner för respondenter. Däremot 

skiljer vi mellan de som är anställda på kundföretagen, som kallas för kundrespondenter eller 

kundföretag, och de som arbetar för uppdragsgivaren som benämns expertrespondenter eller 

experter. Anledningen till detta är att både experterna och kundrespondenterna både jobbar 

själva via sociala media och arbetar för att utveckla dessa tjänster inom respektive företag. 

Anledningen till att vi valt att kalla samtliga intervjupersoner för respondenter är eftersom de både 

berättar om sin egen situation (är inom gruppen då de är anställda på företaget) och samtidigt är 

de experter på sitt område och talar om företaget generellt (är utanför gruppen).  

Holme och Solvang skriver angående diskretion att det alltid kommer finnas information som 

respondenterna inte vill att andra ska ha tillgång till. Forskaren måste därför lova att behandla 

information med anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt (ibid.), vilket har blivit ännu viktigare 

i och med utvecklingen av datateknik och dess konflikter med personskydd. Selg skriver att 

respondenterna ska beredas möjlighet diskutera omständigheter som upplevs som 

kontroversiella eller konfliktladdade “off the record”, det vill säga anonymt om så önskas (Selg, 

2011). Selg skriver också att “just i studier som berör tillämpningar av ny teknik är kollisioner med 
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etablerade strukturer och regelverk särskilt intressanta eftersom de ofta utgör tidiga signaler på 

förestående strukturförändringar” (ibid.). 

Under denna studie har endast en respondent uttryckligen bett om att få vara anonym. Alla har 

dock erbjudits möjligheten i början av respektive intervju. Av hänsyn för denna enskilda 

respondent har vi därför valt att göra samtliga respondenter anonyma för att hålla studien 

konsekvent, men vi ger en kortare presentation av vilken typ av företag de arbetar på för att ge 

deras åsikter kontext. Det ska dock påpekas att för själva studien är varken vilka personerna är 

eller företagen som sådana av avgörande vikt. 

2.4 Insamlingsmetod 

I detta avsnitt diskuterar vi de metoder vi använt för att samla in relevant empiri. 

2.4.1 Förstudie av respondenter 

Holme och Solvang uttrycker att kvalitativ metod bygger på en “närhet till forskningsobjektet”. Det 

finns en subjektrelation mellan forskare och respondent som är nödvändig för att förstå den 

situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i (Holme & Solvang, 1986). 

Förstudien har bestått av en kortare, översiktlig undersökning av respektive respondents 

anknytning till ämnet samt den arbetssituation denne befinner sig i, för att garantera att 

respondenten innehar relevant kunskap inom forskningsområdet. Målet har varit att uppnå en 

acceptabel validitet i forskningen. Relevant information för förstudien innefattar vilken position 

respondenten har för tillfället på sin arbetsplats, på vilket sätt respondenten har en anknytning till 

utveckling av sociala media, hur länge respondenten har arbetat med ämnet samt vilka olika 

medier som han/hon är aktiv på. Ett inledande mail skickades även till respondenterna för att 

förtydliga intervjuns inriktning samt ge exempel på intervjufrågor och upplägg för att ge 

respondenten en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. 

For instance, researchers using CQR [Consensual Qualitative Research] 

usually send potential participants a copy of the interview protocol before the 

interview takes place so they know what they will be asked and, ideally, can 

reflect on their experiences and be prepared to discuss those experiences 

as they relate to the topic of investigation (Hill et al., 2005). 

2.4.2 Intervju 

Bryman skriver att kvalitativa intervjuer är inriktade på en mer öppen diskussion, där 

respondenten uppmanas att tala fritt om ämnet då det ger en insikt i vad han/hon anser vara 

relevant eller viktigt (Bryman, 2011, s. 466). Med kvalitativa intervjuer uppnås en högre flexibilitet 

då frågeformuleringar kan varieras eller diskuteras under intervjuerna för att komma fram till så 

detaljrika och målande svar som möjligt. Inledande ostrukturerade intervjuformer ger en möjlighet 

att fånga ämnesuppfattningen ur intervjuobjektets synvinkel (ibid., s. 472) för att sedan följa upp 

med semi-strukturerade intervjuer för att låta fler respondenter uttrycka sina åsikter utifrån 

samma frågeställning. 

Studiens huvudsakliga empiriinsamling har skett genom intervjuer, dels med experter inom 

området som står för en form av teoretisk grund till studien och dels representanter för 

kundföretagen som får stå för verklighetsanknytningen. Intervjufrågorna har utformats som en 

nedbrytning av uppsatsens frågeställning för att underlätta tolkning av respondenternas 
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uttalanden. Målet har varit att jämföra experternas svar, tillsammans med litteraturstudien, mot 

kundrespondenternas uppfattning om problematik. 

Intervjuerna har genomförts på framförallt två olika sätt; personliga möten eller telefon/Skype. 

Intervjuerna har spelats in vid de tillfällen då detta godkänts av respondenten, i övrigt har 

anteckningar gjorts för hand eller på dator under intervjun. Inspelningarna har sedan 

transkriberats för att underlätta sökning i materialet samt för att kontrollera att vi uppfattat 

respondenternas utsagor rätt. 

Öppnare djupintervjuer med experter  

Expertintervjuerna har haft en diskussionsinriktning då vi varit fler än en intervjuare. Detta har 

varit för att förenkla, och öka chanser till en så god uppfattning om ämnet som möjligt (Bryman 

2011, s. 482). Syftet har varit att upptäcka relevanta begrepp och väsentliga egenskaper hos 

sociala media för att sedan kunna jämföra detta mot kundföretagens uppfattning. 

Expertintervjuerna har varit inriktade på sociala media som begrepp; definition av professionell 

användning, påverkan av blandningen av privat och professionell, vilka kommunikationsbehov 

sociala media kan fylla för företagen, syfte och strategi med användningen samt nya möjliga 

användningsområden för sociala media. 

Intervjufrågor för expertintervjuerna har varit öppet ställda för att fånga experternas egna 

perspektiv på ämnet (ibid., s. 248). Det har funnits ett behov att konkretisera ämnet för oss själva 

genom de inledande expertintervjuerna då det vetenskapliga underlaget är så pass tunt inom 

inriktningen: sociala media för internkommunikation. För samtliga expertintervjuer togs samma 

diskussionsfrågor upp för att se eventuella skillnader i synsätten. Målet var att bilda en bredare 

förståelse för hur experter inom området ser på sociala media och deras egenskaper. 

Fokuserade djupintervjuer med kundföretag 

Utifrån det underlag som vi fått fram från expertutlåtandena så togs intervjufrågor fram för att 

kunna jämföra deras perspektiv mot kundernas utlåtanden om upplevd problematik med 

internkommunikation. Kundintervjuerna fick ett semi-strukturerat angreppsätt, genom att vi 

använde samma frågemall för samtliga kundföretag, bland annat för att kunna jämföra deras 

utlåtanden. Kundintervjuernas inriktning skiljer sig från experternas frågor angående sociala 

media och behandlar istället problematik med den interna kommunikationen och hur sociala 

medier används i dagsläget. 

2.4.3 Litteraturstudie 

Nyckelbegreppen för litteraturstudien togs dels fram under förstudien och dels utifrån de 

nyckelbegrepp som framkommit under expertintervjuerna. Vi har använt oss av Högskolan i 

Borås biblioteks sökfunktion Summon
3
 samt Google Scholar 

4
 för att hitta relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Mycket av den tidigare forskning som vi funnit har varit i elektroniska 

format, exempelvis databaser och e-böcker. En majoritet av det relevanta materialet angående 

sociala media finns också skrivet på sociala medier exempelvis bloggar. Angående 

internkommunikation över sociala medier finns det i princip ingen vetenskaplig litteratur.  

                                                      

3
 Hb.se Summon, http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/advanced , Tillgänglig: 20-06-01.  

4
 Google Scholar, http://scholar.google.se/, Tillgänglig 2012-06-01.  

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/advanced
http://scholar.google.se/
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2.5 Analysmetod 

I detta avsnitt diskuterar vi vårt tillvägagångssätt för att analysera insamlat material. 

2.5.1 Textanalys 

Holme och Solvang skriver att det inte finns några standardiserade metoder för att analysera 

kvalitativt material (Holme & Solvang, 1986). Det blev därför nödvändigt att utarbeta en egen 

metodstruktur för analys av intervjumaterialet. 

Det empiriska materialet analyserades utifrån följande analyssteg: transkribering, helhetsanalys, 

delanalys, jämförelse. 

Då godkännande gavs från respondenten spelades konversationen in och därefter 

transkriberades. Transkriberingen ska spegla klimatet och tonen i intervjun, man bör därför 

exempelvis inte ändra talspråk till skriftspråk utan försöka behålla de muntliga särdragen (Holme 

& Solvang, 1986). 

Helhetsanalys beskrivs av Holme och Solvang som en metod för att analysera kvalitativ data som 

text, även när den kommer från transkriberade ljudinspelningar från intervjuer (Holme & Solvang, 

1986). Helhetsanalysen består av tre faser:  

 Tematisering  

 Formulera frågeställningar  

 Systematisk analys 

Tematisering består av att välja övergripande problemområden, teman, vilket i vårt fall delade in 

materialet i tre grupper utifrån studiens frågeställning; behov av internkommunikation, social 

affärsverksamhet och synen på sociala media samt användande av sociala media. 

Formulera frågeställningar består av att konkritisera valda teman till problemområden. I vårt fall 

delade vi upp teman till problem med internkommunikation för kundintervjuerna och egenskaper 

för sociala media för expertintervjuerna. 

Systematisk analys, handlar om att för respektive funnet problem från föregående steg gå igenom 

materialet och leta efter bekräftelse att respondenten har berört ämnet genom att exempelvis 

notera citat. 

Delanalys innebär att man skapar kategorier för vilka problemområden som finns i texten och 

sedan räknar antalet förekomster för att göra en bedömning av relevansen av respektive kategori 

(Holme & Solvang, 1986). För kundintervjuerna gjorde vi en bedömning av de olika 

problemområdena i hur många av respondenterna som berörde dessa. Utifrån bedömningen 

kategoriserade vi problemområdena i tre olika kategorier: samtliga kundrespondenter, flertal av 

kundrespondenterna och enstaka kundrespondenter. Syftet har inte varit att värdera relevansen i 

nämnda problemområden, utan används endast för att ge en uppfattning om hur relevanta 

kundrespondenterna ansåg att problemen var.  

För att ta fram studiens slutsatser gjorde vi en jämförelse mellan kundernas upplevda problematik 

med internkommunikation och experternas åsikter om sociala medias egenskaper för att kunna 

se vilka egenskaper som påverkar problemen i positiv eller negativ riktning. 



Högskolan i Borås Kandidatuppsats 15p  2012-05-30 

Social affärsverksamhet - hur företag använder sociala media för intern kommunikation 

Adam Ederlöv, Björn Fredberg 

  12 (73) 

2.6 Presentationsmetod 

Presentationsmetoden har en betydande roll i hur studien kommer uppfattas och för vilka den är 

riktad till. Goldkuhl (2011) uttrycker att valet av presentationsform styrs av den målgrupp som 

man riktar sig till. Syftet med studien är bland annat att kunna användas som underlag till vidare 

forskning inom området. 

Då studien rör sig över ett större kunskapsområde försöker vi att möjligöra enklare förståelse 

genom att visualisera resultatet genom egenutvecklade figurer. De teoretiska och empiriska 

studier som genomförts sammanställs textuellt och genom tabeller i analyskapitlet. Detta ligger 

sedan till grund för studiens resultatdiskussion som läggs fram med hjälp av figurer, och till sist 

slutsatserna som presenteras textuellt.  
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3 Teori 

I detta kapitel redogör vi för relevant teori som tagits fram genom en litteraturstudie. Litteraturen 

och de vetenskapliga artiklar vi funnit angående social media samt problematik med 

kommunikation syftar till att ge fler perspektiv till vår beskrivning av forskningsfrågorna. Urvalet av 

teori bygger på växelverkan mellan litteraturstudie och återkoppling från expertintervjuer där det 

framkommit ytterligare teoriområden som ansetts relevanta för studien. Kapitlet inleds med en 

kortare begreppslista för att förklara relevanta begrepp som används i studien. 

3.1 Begreppslista 

Asynkron 

kommunikation 

Med asynkron kommunikation menas sådan som sker med viss 

tidsförskjutning mellan meddelanden. Mottagaren måste vänta på att 

avsändarens överföring har blivit klar innan mottagaren kan skicka ett 

svar. Detta till skillnad mot synkron kommunikation som sker i realtid, det 

vill säga båda parter i kommunikationen kan samtidigt vara sändare och 

mottagare. 

Chattprogram är ett typiskt exempel på synkron kommunikation där 

båda parter kan skicka meddelanden oberoende av varandra, och e-

post på asynkron kommunikation (Kleinman, 2011). 

Bloggar Bloggar är hemsidor för att presentera kronologiska inlägg av olika 

karaktär. De har populariserats genom olika tjänster som erbjuder 

användare en möjlighet att publicera online utan att betala för den 

tekniska tjänsten på egen hand. Bloggar fungerar som en krönika i det 

att innehållet handlar om aktuella händelser eller inlägg i en debatt, men 

visar oftast inläggen i en omvänd kronologisk ordning så det senaste 

inlägget hamnar överst och därmed hamnar i det direkta blickfånget hos 

läsaren. Se mer under kapitlet Aktörer. 

Intranät Internt, ofta helägt, tekniskt stöd för kommunikation. Moderna intranät 

fungerar ofta som webbsidor där ledningen eller andra avdelningar kan 

presentera information. Av säkerhetsskäl är intranäten ofta endast 

tillgängliga från företagets lokala nät eftersom de kan innehåll känslig 

information som exempelvis information om kunder eller 

affärsuppgörelser. 

Kommunikationskanal Ett mycket brett begrepp som inkluderar dels traditionella mediekanaler 

(såsom telefoni, television, radio, tidningar och film) samt nya 

mediekanaler (framförallt de som tillkommit efter internets framkomst, 

exempelvis e-post, sociala media, SMS, chattfunktioner) (Kleinman, 

2011). Generellt används begreppet för att beteckna ett system för 

överföring av meddelanden eller information mellan avsändare och 

mottagare (Selg, 2010). 
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Mikroblogg Mikrobloggen fungerar som en typ av blogg, där innehållet avsiktligt 

begränsats för att göra meddelandena korta, koncisa och därmed 

snabba (Kleinman, 2011). 

Sociala media Samlande begrepp för kommunikationskanaler och verktyg som 

kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. 

Begreppet har kopplingar till konceptet Web 2.0. Till sociala media 

räknas bland annat sociala nätverkstjänster, bloggar, mikrobloggar, 

wikier och nätgemenskaper (eng. communities) (Selg, 2010). Kleinman 

definierar det ytterligare bredare genom att säga att det handlar om alla 

media som uppmuntrar användare att interagera med varandra, till 

skillnad mot traditionella media som tenderar att vara 

envägskommunikation (Kleinman, 2011). 

Socialt nätverk Sociala nätverk byggs upp av kontakter människor mellan. Sociala 

nätverk har funnits länge historiskt och har byggt upp människans 

samhällen, men begreppet har aktualiserats i och med utvecklandet av 

Web 2.0, samt i sambands med sociala medias drastiska populäritet 

(Kleinman, 2011). 

Sociala 

nätverkstjänster 

Sociala nätverkstjänster (eng. social network sites) är verktyg för socialt 

nätverkande, ofta utifrån premissen att användarna har gemensamma 

intressen. 

Selg definierar dem som att vara webbaserade tjänster som låter 

användarna skapa profilsidor med uppgifter om sig själva och bidra med 

material såsom foton. Sociala funktioner innebär att profilen även 

kopplas ihop med personens kontakter, och det då går att nå andra 

användares profiler och därmed ta del av material som dessa bidragit 

med (Selg, 2010). 

Inom nätverken kan användarna diskutera, bidra med innehåll och hitta 

nya kontakter. Wahlström skriver att det finns sex olika typer av nätverk 

som alla bygger på någon form av intresse, övertygelse eller ekonomisk 

nytta (Wahlström, 2007): 

● Nätverk för gemensamma intresseområden, till exempel bilar, 

musik, fotografi 

● Nätverk för recensioner och rekommendationer av  produkter 

● Nätverk för kontaktskapande, ex. dating 

● Exkluderande nätverk, som kräver någon form av personlig 

inbjudan 

● Övertygelsenätverk, ex. socialt ansvarstagande eller 

biståndsarbete 
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● Affärsnätverk, för att skapa yrkesmässiga kontakter 

Synkron 

kommunikation 

Se asynkron kommunikation. 

Web 2.0 I ”webbens” begynnelse (World Wide Web) bestod hemsidor av 

enkelriktad kommunikationen, oftast endast för att presentera 

information. Med utvecklingen av vad som kom att kallas Web 2.0 fick 

den ursprungliga webben smeknamnet Web 1.0. Införandet av Web 2.0 

medförde en uppsjö av nya möjligheter för användare att interagera med 

hemsideinnehållet och varandra. Inte minst förbättrades möjligheterna 

att bidra med innehåll, istället för att som tidigare endast vara mottagare 

(Kleinman, 2011).  

Wiki En sammanställning av användargenererat innehåll som produceras i 

öppna och samverkande miljöer av specialister såväl som icke-

specialister. Wikipedia som kollektivt skriven och redigeradbar 

encyklopedi är ett bra exempel. Vem som helst med en 

internetuppkoppling kan redigera eller lägga till information (Kleinman, 

2011). 

3.2 Kommunikation 

3.2.1 Perspektiv och modeller för kommunikation 

Jens Allwood, professor inom lingvistik på Göteborgs universitet, väljer att dela upp 

kommunikation i fem olika perspektiv; fysiskt, biologiskt, psykologiskt, sociokulturellt och 

systemiskt perspektiv. Allwoods forskning är relevant för denna studie eftersom den ger en god 

överblick på det breda ämnet kommunikation vilket till grund för förståelse av ämnet. De 

perspektiv som är relevanta för denna studie är de psykologiska och sociokulturella perspektiven. 

Psykologiska perspektivet behandlar det vaga begreppet mänsklig kommunikation, det vill säga 

hur vi som människor överför information från en person till en annan eller en person till flera, 

vilket kan ske medvetet eller omedvetet. Vi förmedlar, uppfattar och tolkar budskap, samt 

påverkas av hur information bearbetas eller emotionella faktorer (Allwood, 1986). 

Sociokulturella perspektivet innefattar, liknande det psykologiska perspektivet, hur 

kommunikation påverkar människan, Skillnaden är att det inte är individen utan gruppen som 

individen ingår i som är i fokus. Kommunikation påverkar gruppen och dess förmåga att bland 

annat samarbeta, vilket kan ge en mer effektiv produktion, men skapa restriktioner för individer 

som inte är del av gruppen. Jens Allwood nämner även hur olika former av kommunikation 

påverkar uppfattningen av budskap. Bland annat kan skriven text i vissa fall ses som mer legitim 

eller tyngre vägande än till exempel talad kommunikation (ibid.). 
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Det tre övriga perspektiven, fysiskt, biologiskt och systemiskt, är viktiga för ämnet kommunikation 

men berörs i mindre skala i denna studie. Det fysiska perspektivet fokuserar bland annat på 

kommunikationssignalernas fysiska kvaliteter, energi som flyttas från en plats och tid till en annan 

och ljus och ljudvågors egenskaper. Biologiskt studeras huruvida människan med sin kropp kan 

uppfatta och förmedla information. Till exempel att människan kan höra ljudvågor mellan omkring 

20-20 000 hertz. Det systemiska perspektivet beskriver hur människan har kombinerat olika 

egenskaper av kommunikation och kommit fram till välordnade system som kunnat utnyttjas av 

olika människor oberoende av varandra eller tidsepok. Detta inkluderar bland annat 

kroppsrörelse, ljudstruktur, grammatik och ordförråd (ibid.). 

Philip Clampitt beskriver i ytterligare detalj hur individer förmedlar information, liknande hur Jens 

Allwood beskriver det psykologiska perspektivet. Philip Clampitt redogör för att kommunikation 

kan tolkas med tre olika modeller  beroende på vilket synsätt som värderas som effektiv 

kommunikation, och vad den kommunikationen grundas i (Clampitt, 2009). 

Pilmodellen bygger i korthet på att så korrekt sätt som möjligt kunna förmedla tankar till språk, 

vilket Clampitt liknar med att välja, sikta och sedan avfyra en pil (informationen) mot ett mål 

(mottagaren). Den kommunikativa förmågan utgår framförallt på avsändaren. Mottagaren ses 

som en passiv part som reagerar i förhållande till hur väl man lyckades att “träffa målet”. Därefter 

finns det litet, om inget, behov av gensvar eller feedback. Problematik uppstår då informationen 

inte når fram på grund av olika felaktiga antaganden; exempelvis att vad som är tydligt för 

avsändaren är lika tydligt för alla tänkbara mottagare, att kommunikation framförallt är en 

envägskanal, och att hela ansvaret för att mottagaren kan korrekt uppfatta informationen ligger 

hos avsändaren. 

Kopplingsmodellen lägger hela sitt fokus på att förmedla fullständig förståelse mellan parterna. 

Clampitt hävdar dock att detta bygger på den felaktiga grundprincipen att förståelse skulle vara 

samma sak som enighet. Modellen säger därmed att brister i kommunikationen hänvisas till de 

situationer där människor har liknande behov, det vill säga vill uppnå liknande mål, men är oeniga 

i hur man bör gå tillväga för att uppnå målen. Orsaken uppges vara att parterna har svårigheter 

att förstå varandra, men fallet kan helt enkelt vara att de inte håller med varandra (ibid.). 

Dansmodellen är en blandning mellan de båda ovanstående modellerna, men har inte samma 

mål. Målet är inte att förmedla full förståelse utan endast se till sammanhanget i det som önskas 

förmedlas till mottagaren. Sändaren och mottagaren kommer aldrig fullständigt att förstå 

varandra, men Clampitt skriver att detta är en del av kommunikationen. Modellen utgår från att 

kommunikation bygger på att ge och ta information. Avsändaren får även svar genom 

mottagarens reaktion på informationsförmedlingen. Dans används här som en liknelse för att visa 

på vikten av att ge och ta i kommunikationen (ibid.). 

3.2.2 Shannon-Weavers kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers modell ses som den traditionella kommunikationsmodellen som ligger till 

grund för majoriteten av alla kommunikationsstudier. Förståelse för modellen ligger till grund för 

förståelse för kommunikation i allmänhet, och är relevant att diskuteras ytterligare i senare avsnitt 

om kommunikationsmodeller då det finns tecken på att modellen behöver utvecklas. 

Modellen skapades av Shannon och Weaver redan 1948 och består av en avsändare som 

skickar ett meddelande över ett kommunikationsmedel (medium) till en mottagare. Mediet kan 

påverkas av brus eller störningar som kan ändra eller (oftast) försämra överföringen av 
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meddelandet. Modellen beskriver endast enkelriktad kommunikation även om rollerna kan bytas 

och beskrivs vanligtvis som ”top-down” eller ”vertikal” kommunikation i att den endast flödar åt ett 

håll (högre upp i en hierarki och ner till lägre nivåer), och avsändaren har därmed kontroll över 

vilka meddelanden som skickas (Shannon, 1963). 

Avsändare MottagareMedium

Meddelande

Störning

 

Figur 3.2.2.1: Shannon-Weavers kommunikationsmodell 

3.2.3 The Multidirectional Communication Model 

Som kontrast till Shannon och Weavers modell beskriver Thackeray och Neiger en utökad modell 

som de anser bättre beskriver hur kommunikation har utvecklats till att kunna flöda inte enbart 

uppifrån och ner utan även i motsatt riktning och horisontellt. Utifrån expertintervjuerna har denna 

modell bedömts vara mest relevant för att förklara sociala medias påverkan på kommunikation. 

Thackeray och Neiger (2009) menar 

att sättet vi sänder och tar emot 

information har ändrats dramatiskt de 

senaste 25 åren. De skriver att deras 

studier talar för att internet i 

allmänhet, och Web 2.0 i synnerhet, 

har ändrat inte bara hur människor 

kommunicerar utan även i vilken 

utsträckning kommunikationen sker. 

Informationsspridningen styrdes 

tidigare ovanifrån av redaktörer och 

var till stor grad enriktad. Detta ändrar 

sig mer och mer mot en modell som 

är multiriktad, där de som tidigare 

sågs som enbart konsumenter av 

information numera även är aktiva 

deltagare som skapar, eftersöker och 

delar med sig av information  

 

 

Figur 3.2.3.1 Multiriktade kommunikationsmodellen 
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(Thackeray & Neiger, 2009). Framväxten av Web 2.0 har gett individuella internetanvändare stora 

möjligheter att skapa och publicera information och därmed bidra till kommunikationsprocessen. 

Thackerays modell vill ändra denna bild genom att även innefatta horisontell- och bottom-up- 

förutom den vertikala top-down-kommunikationen. Horisontell kommunikation beskrivs som när 

mottagaren delar med sig av information till andra mottagare på samma nivå utan att behöva gå 

via en kommunikatör högre upp i hierarkin. Modellen inkluderar även att mottagaren aktivt 

eftersöker information på egen hand (ibid.). Detta kan också liknas vid den modell som Solomon 

presenterar (2011, s. 300), där kommunikationsmedlet överför meddelanden dels från olika 

informationsproducenter (som kontrollerar informationsflödet) till informationskonsumenter och 

dels direkt mellan olika informationskonsumenter. Modellen vill visa på ett dynamiskt tvåvägsflöde 

mellan sändare och mottagare. 

Eftersom informationskonsumenten utgör en avsändare av meddelanden tvingas de som i den 

traditionella modellen endast var avsändare att även bli mottagare. Detta kräver en större 

medvetenhet om vilka meddelanden som skickas såväl som en vakenhet för meddelanden som 

kan tänkas mottas och vad detta får för resultat, exempelvis behov av förändringar inom 

organisationen. Thackeray skriver även att informationskonsumenten inte längre väntar på att bli 

serverad information utan aktivt kommer söka upp den (Thackeray & Neiger, 2009). 

3.2.4 Internkommunikation  

Internkommunikation handlar om kommunikation inom organisationer, till skillnad mot extern 

kommunikation som behandlar hur verksamheter interagerar med externa aktörer utanför den 

egna organisationen. För att bättre kunna förstå problematik kring internkommunikation behövs 

en uppfattning om hur ämnet definieras. Internkommunikation har påpekats vara ett viktigt 

område för kommunikation och växer i betydelse. Behovet av vidare forskning inom området 

uttrycks av Hargie och Tourish (2009, s. 419.) som hävdar att den interna kommunikationen är: 

 ‘Increasingly recognized as a crucial variable in determining organizational 

success, and as a vital issue requiring further research.’ 

Formen och typerna av internkommunikation är många; allt från informellt skvaller på kontoret till 

mer formell företagsinformation från ledningsgruppen till alla anställda. Mellan dessa ytterligheter 

finns en rad informella och formella former av kommunikation: mellan enskilda anställda, mellan 

medarbetare och verksamhetsanvariga med mera. Att vara tydlig angående synen på 

internkommunikation är en vital del för att kunna arbeta effektivt uttrycker Mary Welch (2012) i sin 

forskning angående anställdas perspektiv på internkommunikation. 

I den kvantitativa studien Internal communication: Definition, parameters, and the future, gjord av 

Verčiča, Verčičb och Srirameshc (2011), diskuteras begreppet internkommunikation utifrån flera 

olika perspektiv. De ser internkommunikation som ett forskningsområde som fortfarande är 

väldigt ungt, vilket de baserar på vad de beskriver som en brist på utbildning och praxis inom 

verksamheter. I samband med teknisk utveckling och att företag blir mer globala bör 

internkommunikation göras till en allt viktigare del av verksamheten. Området står inför flera olika 

svårigheter, bland annat brist på möjligheter till utbildning och professionell utveckling. Detta 

skapar en uppfattning att internkommunikation inte är ett professionellt arbetsområde (ibid.). 

Internkommunikation ses inte som ett eget forskningsfält utan snarare som en del av andra 

områden eller avdelningar. Verčiča, Verčičb och Srirameshc har med hjälp av kvantitativa 

forskningsmetoder undersökt var internkommunikation anses höra hemma inom en verksamhet: 
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som en del av kommunikationsavdelningen, personalavdelningen, marknadsföringsavdelningen 

eller som hemmahörande i en helt egen avdelning. Det vanligaste svaret var att det hellre 

kombinerades med kommunikationsavdelningen eller marknadsföringsavdelningen framför att 

ses som en egen avdelning (ibid.). 

3.3 Social affärsverksamhet 

Sociala affärsverksamhet handlar om att låta verksamheten kretsa runt social interaktion och 

kontaktnätverkande med hjälp av digitala verktyg. Valda ämnesområden bygger på 

litteraturstudien samt respons från expertintervjuerna. Avsnittet har delats upp i ett antal rubriker 

för att dels täcka den förkunskap som krävs för att förstå analys och diskussion och dels för att 

validera experternas uttalanden. 

3.3.1 Sociala media 

Ne.se definition av social medier innefattar
5
: 

Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, 

bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier i den bemärkelsen 

att de senare i traditionell mening utgörs av envägskommunikation: […] 

Varje enskild mottagare av ett meddelande kan också sända på samma 

villkor och genom samma kanaler. 

Sociala media definieras enligt Andreas Kaplan and Michael Haenlein (2010) som: 

En grupp internetbaserade applikationer som bygger på det ideologiska och 

teknologiska grunderna som utgör Web 2.0, och som medger skapande och 

utbyte av användargenererat innehåll (författarnas översättning). 

Grunden för sociala media är det användargenererade materialet, som utbyts och ansamlas och 

som i sin tur därmed utgör själva medierna. Brit Stakston (2011) nämner att sociala media är ett 

verktyg utan egenvärde och kopplar vikten av det användargenererade materialet till en 

jämförelse med en kniv. Att sociala media i sig själv inte kan utföra något, utan är helt beroende 

på användarna och användningssituationen, ur vilket perspektiv och mål verktyget kommer att 

användas.  

Stakston har en väldigt positiv syn på sociala media; att sociala media medför lösningar till flera 

kommunikationsproblem bland annat genom att ge verktyg för att öka dialog, transparens samt 

att det kommer att påverka gränsen för vad vi ser som privat och professionellt. 

För idébundna organisationer är social media en potentiell guldgruva. Allt 

som engagerar, upprör, behöver berättas, förändras eller påverkas går att 

göra via nätet också. 

                                                      

5
 (Nationalencyklopedin, 2012) 
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Det finns dock inte en ensidigt positiv syn på området. Vår efterforskning visar på ett någorlunda 

jämlikt positivt och negativt synsätt på sociala media. Vid sökning efter vetenskapligt skrivna 

artiklar genereras cirka 2,7 miljoner positiva
6
 och ungefär 2,14 miljoner negativa resultat

7
. 

En vanligt förekommande skillnad i synsätt är huruvida sociala media har (enkom) med 

marknadsföring att göra. Blackshaw & Nazzaro (se Mangold & Faulds, 2009) ser en tydlig 

marknadsföringskoppling: 

[It] describes a variety of new sources of online information that are created, 

initiated, circulated and used by consumer’s intent on educating each other 

about products, brands, services, personalities, and issues. 

Andra forskare, bland annat Blanchard (2011), ser inte sociala media som marknadsförings-

verktyg, utan snarare en förstärkning i funktionalitet till andra kommunikationsverktyg som 

används för att underlätta mänsklig interaktion. 

A fully deployed social media program is a completely integrated 

communications mechanism that amplifies the impact of every function 

within an organization by leveraging the power of human networks via social 

networking platforms. 

Blanchard menar alltså att det är ett komplement till andra former av strategisk kommunikation, 

inte en ersättning för någon av dem. Han gör jämförelsen med militära termer där sociala medier 

skulle ses som en effektförstärkare. (ibid.)  

“force-multiplier – a tactical element that makes a given force significantly 

more effective than it would be without it”. 

3.3.2 Blandning mellan privat och professionell sfär 

Tidigare forskning pekar på att sociala media påverkar gränserna mellan privat och professionell 

sfär vilket företag ser som ett problem, inte minst då privatliv och arbetsliv blandas. Det är en 

relevant del av studien då forskningen och experternas utlåtanden skiljer sig, samt att 

problematiken kring blandningen utgör en stor del av sociala media. 

Brown och Deguid refererar till Mark Granovetter som säger att det handlar om en distinktion 

mellan det formella (yrket) och det informella (personen), en diskussion som är “en av de äldsta 

inom litteraturen” (Brown & Deguid, 2000). Brown och Deguid argumenterar för att det formella 

står för det strukturerade, vilket de kallar process-seendet (“the process view”), som står i skarp 

kontrast med det informella som beskrivs som de improviserade handlingar som egentligen är det 

som driver en verksamhet framåt (ibid.). Många försök har gjorts att få bort det informella och 

                                                      

6
 Sökning på vetenskapliga artiklar på Google Scholar. Tillgänglig 2012-05-31: 

http://scholar.google.se/scholar?q=positive+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&a

s_vis=1 

7
 Sökning på vetenskapliga artiklar på Google Scholar. Tillgänglig 2012-05-31: 

http://scholar.google.se/scholar?q=negative+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&a

s_vis=1 

http://scholar.google.se/scholar?q=positive+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1
http://scholar.google.se/scholar?q=positive+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1
http://scholar.google.se/scholar?q=negative+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1
http://scholar.google.se/scholar?q=negative+effects+of+social+media&btnG=&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1


Högskolan i Borås Kandidatuppsats 15p  2012-05-30 

Social affärsverksamhet - hur företag använder sociala media för intern kommunikation 

Adam Ederlöv, Björn Fredberg 

  21 (73) 

improviserade, eller arbeta in det informella i det strukturerade arbetssättet. Bland annat nämner 

Brown och Deguid att Taylor försökte arbeta bort osäkerheter genom att noggrant koreografera 

fabriksarbetarnas arbete. Chester Barnard, nestor inom organisationsstudier vid Brown och 

Deguids egna Harward Business School beskrev det informella som “avvikande beteende” som 

skulle “stampas ut”. Det informella ses som något “icke värdeskapande” och därför något suspekt 

(ibid.). Det är därför förståeligt att det finns en nedärvd tveksamhet eller negativ inställning till 

sociala media, som är en kategori av kommunikationsmedel som hade sin början i den privata 

sfären för att sedan långsamt arbetas in i företagsvärlden. Detta till skillnad från exempelvis e-

post som hade motsatt bana. 

Problematiken med blandningen består ofta av ett kontrollbehov från företagets sida att övervaka 

att anställdas arbetstid ger värde för företaget. Faltin och Nygren (2010) skriver att övervakningen 

bygger både på kontroll och omsorg. De refererar till Lyon som forskat kring övervakningen som 

en säkerhetsaspekt, men också som kontrollfunktion för att se till att anställda gör det de ska. I 

dagens mer och mer individualiserade arbetsmiljö förväntas arbetskraften vara flexibel när det 

kommer till både var arbetet utförs och när. Övervakningen inkräktar därmed på den privata 

sfären när den även inkluderar arbete som möjligtvis utförs från hemmet eller utanför schemalagd 

arbetstid. Faltin och Nygren beskriver därefter Foucaults modell om övervakningsstrategi, 

Panoptikon, som beskriver hur självdisciplin kommer från de övervakade själva när de är 

medvetna om att de kanske är iakttagna (ibid.). En liknande situation uppstår på arbetsplatser 

som använder sociala media då de förutsätter att de anställda själva håller koll på att deras 

användning bidrar till företagets verksamhet. 

3.3.3 Digital säkerhet 

Ytterligare en aspekt av sociala media som upplevs vara en relevant problematik att diskutera är 

hur det sociala beteendet online ändrats vilket har fått till följd att brister i informationssäkerhet 

har uppstått vilket gör ämnet intressant att belysa inom studien. Rosenberg (2010) redogör för 

hur det finns stora säkerhetsrisker med att ha flöden av information över digitala 

kommunikationsmedel. Främst innebär det synnerliga problem när det kommer till molntjänster 

eller andra digitala nätverk som inte är ägda av företaget självt. Många företag tvekar därför inför 

att placera information utanför den traditionella informations-infrastrukturen eftersom det i vissa 

fall innebär att informationen som läggs upp inte längre ägs av företaget utan av den som 

erbjuder tjänsten. Ytterligare en risk för informationssäkerheten ligger i att låta information delas 

över landsgränser. I en globalt sammankopplad verksamhet kan lagstiftning eller andra 

regelsystem orsaka problem för företagens känsliga eller hemliga data, såsom kunddata eller 

copyrightmaterial.  

3.3.4 Socialt nätverkande 

Michael Peacock beskriver (2010) att sociala nätverk är en av de vanligaste applikationerna som 

används på webben i dagsläget, och har framförallt fått sitt uppsving de senaste åren. Många 

privatpersoner använder socialt nätverkande för att knyta nya kontakter och marknadsföra sig 

själva, men även företag och verksamheter använder sociala nätverksverktyg flitigt. Socialt 

nätverkande bygger på att utöka sitt kontaktnätverk via digitala nätverkstjänster. Nya kontakter 

rekommenderar andra möjliga kopplingar, vänners vänner som i sin tur kan fortsätta att utöka 

nätverket. 
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Figur 3.3.4.1: Ditt utökade nätverk 

Sociala nätverk tjänar i allmänhet två primära funktioner, de tillåter användarna att bygga upp ett 

kontaktnät och bidrar även med att förse användaren med en gemenskap med andra människor 

som kan ses som potentiella kunskapsdatabaser. (ibid.) Vikten av vänners vänner och hur dessa 

relationer fungerar beskrivs ytterligare i bland annat kapitel 3.3.8 (Strength of Weak Ties).  

Vad som definieras som nätverkstjänster beskrivs av Boyd och Ellison (2007) som web-baserade 

tjänster som kan erbjuda:  

1. Skapandet av en publik eller halvoffentlig profil inom ett avgränsat system 

2. Skapandet av en lista över andra användare som de är anslutna till  

3. Att gå igenom sin egen kontaktlista och korsreferera mot andra inom systemet 

Todd Kelsey (2010) utrycker att socialt nätverkande är ett värdefullt sätt att dela med sig av 

bilder, tankar och historier, men att nätverkandet inte är helt problem- eller riskfritt. Han 

rekommenderar att användare bör vara skeptiska mot företag som erbjuder sociala 

nätverkstjänster, utifrån hur viktigt ditt digitala liv är, då det medför risker genom exempelvis 

konkurs av sociala media-tjänsten eller spridning av felaktig information. 

3.3.5 Social närvaro och engagemang 

Denna studie har som syfte att förmedla hur företag kan använda sig av social media för att 

effektivisera kommunikation. Till stor del består detta av en lärandeprocess, där användare lär av 

varandra vilket kräver ett engagemang både hos avsändaren och hos mottagaren. Lärande är i 

hög grad en social process, och sociala grupper står för de resurser som behövs för att individen 

ska lära sig. Precis som en grupp lär individer nya kunskaper, måste individerna lära sig vara en 

del av gruppen, vilket förutsätter ett aktivt deltagande och bidragande av information. Brown och 

Duguid beskriver perspektivet på lärande som att handla om att utveckla en social identitet. 

Eftersom detta bygger på en efterfrågan efter kunskap och görs genom sociala aktiviteter, är det 

lätt att se hur lärandesituationer fungerar genom att binda folk samman (Brown & Duguid, 2000). 

Människor med liknande vanor och likande intressen tenderar att utveckla liknande identiteter. 
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Aktivt deltagande i kommunikationskanaler kan ge tillgång till människor med kunskaper som gör 

att lärandet går snabbare och kunskapen tillgodogörs tidigare (ibid.). För att lärandet ska bli 

effektivt kräver det dock ett engagemang från individen. 

3.3.6 Sociala stödfunktioner 

En för studien relevant aspekt som sociala media erbjuder är att ge andra användare stöd. Detta 

kan vara i form av information eller gemenskap, även till personer som ligger utanför den direkta 

kontaktkretsen, vilket tidigare inte var möjligt. Barry Wellman skriver bland annat om detta i 

artikeln Netsurfers don’t ride alone och talar då om att en stor anledning till att söka nya kontakter 

eller grupperingar är det sociala stöd som dessa ger (Wellman & Gulia, 1997). Andra användare 

delar med sig av kunskap, insikt i företaget eller kunder och hjälper till att förklara 

tillvägagångssätt (best practices). Närvaron i sociala nätverk ger tillgång till dessa användare och 

till grupper av likasinnade som diskuterar liknande intresseområden (Brown & Duguid, 2000). 

Brown och Duguid skriver även att närvaron och aktiviteten på de sociala nätverken gör 

kommunikation, diskussion och arbete inseparabelt. Diskussionerna ger mening till arbetet, och 

arbetet gör diskussionerna meningsfulla. Genom att delta i diskussionsforum skapas en 

gemenskap på en arbetsplats och en förståelse för arbetet samtidigt som gemenskapen fungerar 

som en stödfunktion för att dela med sig av kunskap till varandra (ibid.). Stödet består också i att 

dels komma i kontakt med “de bästa inom området”, experterna, men lika mycket med att komma 

i kontakt med andra användare på samma nivå. Tillsammans bildar användare en gemensam 

mening och diskuterar sig fram till ett kollektivt synsätt, som för inte endast de individuella 

medlemmarna utan hela gruppen framåt (ibid., s. 222). 

Hur sociala stödfunktioner fungerar bygger till stor del på vilka relationer vi anser vara viktiga för 

oss, och vilka olika typer av relationer som motiverar till engagemang. Redan år 1887 beskrev 

den tyska forskaren Ferdinand Tönnies två inom sociologin sammankopplade typer, eller snarare 

kategorier, av mänskligt beteende för hur vi skapar sociala grupper (Tönnies, 2002). 

Gemeinschaft och Gesellschaft, till engelska oftast översatt som “community” och “society”, på 

svenska möjligtvis “gemenskap” och “sällskap”, handlar om två kontrasterande syner på 

samhörighet. Gemeinschaft och Gesellschaft behandlar vilken “vilja”, snarare motivation, 

individen har för att ingå i ett kollektiv och aktivt bidra till detta. 

Gemeinschaft är en gruppering där individerna strävar efter att arbeta för kollektivets väl snarare 

än att se till sina egna behov. Motivationen handlar här om att relationen till gruppen i sig anses 

värdefull, snarare att sätta ett värde i det som man kan gagna från att vara del av den. 

Gruppmedlemmarnas beteende styrs av (ofta outtalade) normer och är självreglerande på ett sätt 

genom att samhörighetskänslan kommer från ett gemensamt ansvar för gruppen. Tönnies såg 

familjen eller byn som det perfekta exemplet på Gemeinschaft, men såg även hur begreppet 

kunde appliceras på till och med globalt utspridda grupper som uppnådde samma nivå av 

samhörighet. Gemeinschaft karaktäriseras av status (nedärvda personliga egenskaper som 

underförstått räknas in i karaktären), starka familjeband eller nära relationer. I grupperingar av 

den här typen används sällan någon form av extern social kontrollapparat utan detta styrs av 

individens lojalitet mot kollektivet (ibid.). 

Gesellschaft däremot karaktäriseras av svagare relationer och kopplingar mellan individer och ett 

mer uttalat självintresse i att ingå i grupperingen. Gesellschaft exemplifieras bäst med ett modernt 

företag, där anställda, chefer och ägare inte har en närmare relation, inte måste dela åsikter, 

möjligtvis inte känner en närhet till varandra annat än i ett självintresse av att arbeta tillsammans 

för att tjäna sitt uppehälle. Om Gemeinschaft präglas av nedärvd status handlar Gesellschaft 
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istället om uppnådd status genom utbildning eller arbete. Gesellschaft betonar vikten av 

sekundära relationer snarare än personliga, och det handlar mer om nyttan av relationerna än 

lojalitet till kollektivet (ibid.) och riskerar därför oftare att präglas av konflikter och behov av 

externa kontrollmetoder. Hobsbawm argumenterar även för att globaliseringen gör hela jorden till 

en arena för en utökad form av Gesellschaft, och att många mänskliga grupperingar arbetar för 

att motverka detta genom att skapa artificiella grupptillhörigheter (Hobsbawm, 2007, s. 93), 

exempelvis att inom ett företag vilja skapa en känsla av samhörighet av lojalitet genom att se alla 

anställda som del av en familj. 

3.3.7 Strength of Weak Ties 

Relevant att diskutera när det kommer till sociala media och kommunikation över digitala medel 

är att kunna behålla ett större kontaktnät på en skala som tidigare inte var möjligt. För att skapa 

en bättre förståelse hur kontaktskapandet har förändrats är det viktigt att förstå hur svaga 

relationer är avgörande för sociala media och kontaktnätets effektivitet. Granovetter (1973) 

skriver att styrkan hos en relation eller koppling definieras som en kombination av ett flertal 

faktorer. För en stark relation är det viktigt att mängden nedlagd tid på relationen är hög, att 

relationen är på något sätt känslomässigt intensiv, att relationen är intim (med detta menas att 

exempel ömsesidigt anförtro information) och att det finns en karaktär av ömsesidigt utbyte av 

tjänster. Dessa aspekter är dock mer eller mindre självständiga, men närvaron av dessa fyra 

element (nedlagd tid, intensitet, intimitet och 

ömsesidigt utbyte) ger basen för om en koppling är 

stark, svag eller frånvarande (ibid.). 

Överlappandet mellan olika personers 

kopplingar/relationer ger att två personer (B och C) 

kan ha en andrahandsrelation till varandra via en 

tredje person (A). Personer med starkare relationer 

tenderar att vara mer lika varandra, och det kan därför 

antas att de också har liknande intressen, rör sig i 

samma sociala kretsar etc. Ju starkare relationen 

mellan A och B, respektive A och C, desto starkare 

kommer också relationen B och C att vara. Av detta 

följer också att ju större nätverket av relationer är 

desto fler kopplingar kommer individerna att ha, och 

desto fler andrahandsrelationer är möjliga. Styrkan i svaga kopplingar ligger därför i att ju fler 

kopplingar som varje individ har desto kortare väg kommer ett meddelande mellan två individer 

att behöva förflytta sig då antalet steg blir färre (ibid.). 

Figur 3.4.7.1 Förbjudna triaden 
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Figur 3.4.7.2 Jämförelse av kopplingars betydelse 

Då en individ försvinner från nätverket påverkas antalet kopplingar och förändrar därmed vilken 

väg (det vill säg antal steg) meddelanden behöver ta. Granovetter påvisar att skadan som 

uppstår i ett nätverk är större när svaga kopplingar försvinner eftersom det påverkar mer fjärran 

delar av nätverket. När starka kopplingar försvinner är det däremot stor trolighet att meddelandet 

når fram via någon av individens andra starka kopplingar eftersom starkare kopplingar tenderar 

att ha flera gemensamma kopplingar. I exemplet ovan utgör kopplingen A och B i den övre bilden 

en starkare koppling eftersom om kopplingen skulle brytas behöver meddelandet färdas färre 

steg för att komma mellan A och B (3 steg) än i den nedre bilden där den behöver färdas långt 

mellan A och B (13 steg). De negativa aspekterna av ett avbrott blir alltså större i figur (b) än i 

figur (a). 

3.4 Aktörer 

I detta avsnitt presenteras olika kategorier av sociala media som experterna ansett vara relevanta 

för studien och ämnesområdet. Inom sociala media-sfären finns det hundratals olika aktörer, som 

alla erbjuder olika typer av nätverkstjänster (Harris, 2009, se Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). 

Med aktörer menas företag och organisationer som erbjuder applikationer och programvara. 

Kaplan skriver att det finns sex olika typer av sociala media: kollaborativa projekt, bloggar och 

mikrobloggar, innehållsgemenskaper, sociala nätverkssiter, virtuella spelvärldar och virtuella 

sociala världar (Kaplan & Haenlein, 2010). För denna studie har vi valt att endast fokusera på 

kollaborativa projekt (wikis), bloggar och mikrobloggar, och sociala nätverkssiter eftersom dessa 

ligger närmare området internkommunikation. 

Det ska också poängteras att många applikationer kombinerar flera olika kategoriers 

funktionalitet. Exempel på detta är Facebook, LinkedIn och Yammer som alla innehåller olika 

funktionalitet som hör hemma inom såväl bloggar, mikrobloggar som socialt nätverkande. 

Många verktyg har också ett mått av mobilitet genom att erbjuda programvara för många olika 

tekniska plattformar, exempelvis både för datorer och mobiltelefoner. Syftet är att användare ska 

kunna hålla sig ajour med sina informationsflöden, oavsett plats eller tillgänglig teknik. Verktygen 

fungerar ofta inte själva utan förutsätter att användaren har konton i en eller flera sociala 

nätverkstjänster som sedan kopplas till verktyget. Applikationen/verktyget kan därefter användas 

för att läsa dessa flöden tillsammans. 
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3.4.1 Wikis 

Wikis definieras som en form av internetbaserade uppslagsverk eller hemsidor för presentation 

av information. Fördelen med wikis framför traditionella uppslagsverk är att informationen är lätt 

sökbar, består delvis av kod för att göra innehållet länkbart till annat innehåll samt inte minst 

möjligheterna för läsarna själva att redigera eller lägga till innehåll. Ändringarna publiceras 

omedelbart och behöver alltså inte invänta granskning, allt för att främja snabbhet (Encyclopædia 

Britannica, 2012). 

Genom användarnas interaktion med uppslagsverket bildas det en form av artificiell gemenskap 

skribenterna mellan. Genom profiler och andra gemenskapsfrämjande insatser arbetar man på 

att uppnå den starkare sammahållning som Tönnies talar om i Gemeinschaft und Gesellschaft 

(Tönnies, 2002). Skribenterna bidrar med innehåll för att förbättra förutsättningar för hela 

gemenskapen/läsarskaran snarare än för någon form av egen vinning. Wiki som begrepp åsyftar 

oftast forum/uppslagsverk med öppet eller fritt tillgängligt innehåll, men det kan även användas 

för miljöer där endast ett fåtal utvalda kollaborativt bidrar med information för att serva en större 

skara läsare (Wikipedia, 2012 b). Enligt Wikipedias definition anses dock en wiki med ett större 

antal skribenter som bidrar ha större trovärdighet än en med få, då det stora antalet läsare 

uppges ge en naturlig granskning, men ställer då ett högre krav på engagemang från läsarna. 

Levinson hävdar att det skapas en högre transparens på wikis eftersom alla har möjlighet att 

ändra, men alla ändringar sparas också så det går att se vem som ändrat vad (Levinson, 2009). 

3.4.2 Bloggar 

Historiskt sett en förkortning av webblogg, som i sin tur är en sammanslagning av webb + 

logg(bok). Bloggar är en publiceringsform att likställa med krönikor eller dagböcker. Inläggen 

består av egenproducerad, text och länkar gärna till mediematerial i olika digitala former. Ofta 

visas inläggen i omvänd kronologisk ordning för att presentera det mest aktuella materialet först 

(Aandalen & Ahlström, 2011). Ofta finns det en aktualitet i bloggar som överträffar andra media 

(Wahlström, 2007, s. 29) och en personlig touch som gör att i vissa lägen kan bloggen likställas 

med bloggaren själv. Isaksson och Müller sammanfattar bloggarna i tre kategorier efter hur 

mycket eget material de bidrar med i kanalen (Wahlström, 2007, s. 27): 

● Kanaliserande, inläggen används för att endast länka vidare till andra bloggar eller 

hemsidor, ofta utan egna kommentarer. 

● Analyserande, länkar vidare till annat material, men bidrar även med egna kommentarer 

till innehållet i inläggen. 

● Debatterande, är antingen kanaliserande eller analyserande, men skillnaden är att 

bloggaren även utöver sina egna inlägg deltar i de diskussioner som uppstår i inläggens 

kommentarer. 

De flesta moderna bloggar fungerar genom så kallade trackbacks och pingbacks som är tekniker 

för bloggar att länka till varandra. Trackbacks fungerar genom att bloggaren manuellt lägger in 

länkar till andra blogginlägg med relevant innehåll, pingbacks är som automatiska trackbacks, 

exempelvis genom hashtaggar. Teknikerna gör att bloggar får ett mycket snabbt genomslag och 

information därmed kan spridas till en mycket stor mängd läsare (Wahlström, 2007, s. 29). 

3.4.3 Microbloggar 

Mikrobloggar är system för att skicka ut snabba, korta och aktuella meddelanden till stora skaror. 

På samma sätt som bloggar använder skribenterna mikrobloggarna för att reflektera över aktuella 
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händelser, vad som händer just nu eller för att dela med sig av material som fångat deras 

intresse. Skillnaden är att mikrobloggarna är avsiktligt begränsade, exempelvis till endast 140 

tecken, vilket har visat sig skapa ett användningssätt där skribenten i större utsträckning måste 

tänka igenom det han eller hon skriver. Levinson skriver också att kortheten tvingar fram en mer 

personlig kommunikation (Levinson, 2009). I korthet visar sig mästaren. Främst handlar 

tjänsterna om snabbheten i att få ut meddelanden. Ellyssa Kroski skriver att målet är att hålla sig 

informerad med sekund-aktuell information vilket ger maximal effektivitet och en strömlinjeformad 

produktivitet (Kroski, 2010). 

Det finns många sätt att ta del av mikrobloggar och vanligtvis publiceras inläggen för maximal 

synbarhet genom att de är tillgängliga överallt; oavsett om man sitter vid en dator, läser dem via 

en smartphone eller genom en social nätverkstjänst. Vanligtvis är mikrobloggarna beroende av 

att människor registrerar att de vill “följa” personen som bloggar, det vill säga skriver upp sig på 

listan över mottagare.(ibid.) Olika aktörer erbjuder olika egenskaper hos sina tjänster. Mest känd 

bland mikrobloggarna är Twitter som gjort sig känd genom sitt enkla, avskalade gränssnitt och 

många möjligheter att ta del av olika skribenters “flöden” av meddelanden. Twitter är publikt 

tillgängligt det vill säga allt som skrivs på bloggen kan läsas av alla medan den mer 

företagsinriktade mikrobloggen Yammer begränsar tillgången till endast de som finns inom 

samma företagnätverk. Värt att nämna är att också Facebook och LinkedIn som 

definitionsmässigt inte hamnar inom denna kategori även innehåller aspekter och funktionalitet 

från mikrobloggarna. 

3.4.4 Sociala nätverkstjänster 

Med sociala nätverkstjänster menas verktyg som främst är inriktade på att hjälpa användarna att 

bygga ut sina kontaktnätverk. Användare strävar efter att dels utvidga sitt nätverk och dels skapa 

en personlig kontakt med de som man interagerar med. Genom att hålla sina egna profiler 

utförligt ifyllda kan användare tala om vilka de är, såväl som privatperson som i sin yrkesroll, 

vilket fungerar förtroendeskapande (Hagbrand & Petersson, 2011). Användare får på olika sätt 

uppmuntran för att de är delaktiga och bidrar med innehåll. I verktyget Facebook, som 

statistiktjänsten Alexa klassar som näst mest besökt på webben
8
, får användare uppmuntran 

genom att andra “gillar” deras inlägg, medan i verktyget LinkedIn ges uppmuntran genom att 

användare rekommenderar varandra efter att ha interagerat på något sätt. Det ska poängteras att 

det finns stort fokus på personen, inte yrkesrollen. Följare, uppskattning etcetera följer med 

personen inte yrkesrollen. När personen byter arbetsplats följer alltså dessa med denne till den 

nya arbetsplatsen vilket kan ses som en förlust för den tidigare arbetsgivaren som då mister en 

del av sitt kontaktnätverk. Som kontaktnätverk räknas inte endast de personer som man har en 

direkt kontakt med utan även kontakternas kontakter. Peacock kallar detta för ”vänners vänner”, 

det vill säga både andrahands- och tredjehandskontakter som då utgör det utvidgade nätverket 

(Peacock, 2010). Exempel på stora aktörer är Facebook och LinkedIn. Facebook används främst 

som ett forum för privatlivet och mer informellt utbyte av information. LinkedIn är en plattform för 

yrkes- och karriärsrelaterat kontaktskapande. Trots den därmed mer formella inriktningen sker 

kommunikationen i båda tjänsterna på ett informellt sätt (Selg, 2010). 

                                                      

8
 Alexa, topp 500 populära hemsidorna: http://www.alexa.com/topsites Tillgänglig 2012-05-26. 

http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
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4 Empiri 

För att få relevanta data i den empiriska studien har vi använt oss av djupintervjuer som metod 

för datainsamling. Detta har gjorts i två omgångar för att dels fånga upp kundföretagens 

uppfattade problematik med internkommunikation och dels för att genom expertintervjuer få insikt 

inom området i vilka möjligheter som sociala media erbjuder. Resultatet presenteras utifrån 

respektive respondent i tre underrubriker: behov av internkommunikation, social affärsverksamhet 

och synen på sociala media samt användande av sociala media. 

4.1 Tillvägagångsätt och urval 

Expert 

Vi har valt att utföra tre intervjuer med experter inom sociala medier och fyra intervjuer med 

uppdragsgivarens kundföretag. Urvalet av respondenter gjordes av vår kontaktperson hos 

uppdragsgivaren, som bedömde dessa personer vara relevanta för studien baserat på deras 

arbetsroll eller hur de arbetar med att driva utvecklingen av sociala media inom koncernen. Valet 

av respondenter kan ses som ett bekvämlighetsurval utifrån kontaktpersonens tidigare personliga 

kontaktnät. Det ska dock påpekas att det hade varit svårt att komma i kontakt med dessa 

respondenter och få dem att ställa upp i en så ärlig och öppen intervju utan denna personliga 

koppling till kontaktpersonen. 

Alla experter innehar relativt höga positioner inom respektive organisation och är själva mycket 

aktiva på olika sociala media. Inriktningen på intervjufrågorna för experterna var öppna för att få 

en bredare bild av ämnet och därefter kunna göra en mer specifik avsmalning av vår studie av 

kundföretagen.  

Samtliga kundrespondenter innehar positioner direkt kopplade till sociala media inom sina 

organisationer, och är själva mycket aktiva på olika sociala media. Inriktningen på 

intervjufrågorna för kundföretagen samlades av utifrån resultatet från expertintervjuerna. 

Kundrespondenterna ses som experter på sina respektive företag och därmed representanter för 

företagets syn på sociala media. De innehar alla på något sätt ansvarsposter för ämnet inom sina 

respektive företag eller har på liknande sätt en tongivande roll inom organisationen 

4.2 Expertutlåtanden 

4.2.1 Tillvägagångssätt och urval 

Vi har valt att utföra tre intervjuer med experter inom sociala medier. Urvalet av respondenter 

gjordes av vår kontaktperson hos uppdragsgivaren, som bedömde dessa personer vara relevanta 

för studien baserat på deras arbetsroll och hur de arbetar med att driva utvecklingen av sociala 

media inom koncernen. Valet av respondenter kan ses som ett bekvämlighetsurval utifrån 

kontaktpersonens tidigare personliga kontaktnät. Det ska dock påpekas att det hade varit svårt att 

komma i kontakt med dessa personer och få dem att ställa upp i en så ärlig och öppen intervju 

utan denna personliga koppling till kontaktpersonen. Alla experter innehar relativt höga positioner 

inom respektive organisation och är själva mycket aktiva på olika sociala media. Inriktningen på 

intervjufrågorna för experterna var öppna för att få en bredare bild av ämnet och därefter kunna 

göra en mer specifik avsmalning av vår studie av kundföretagen. 
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4.2.2 Sociala media-strateg 

Respondenten talar om sin arbetsroll som strateg för sociala media och arbetar dagligen med 

case för ett flertal kundföretag på Fortune 500-listan. De senaste två åren har han jobbat i en 

ledande position inom utvecklingen av sociala media, ett arbete som enligt honom själv är rollen 

som “delvis visionär, delvis strateg. Det handlar om implementation, transformation och få saker 

gjorda”. Respondenten har en tongivande roll för dels det interna arbete med sociala medier på 

konsultföretaget, samt dels för vilken inriktning deras kunders utveckling tar. Respondenten är 

inflytelserik inom företagsmässig användning av sociala media i det att han skriver artiklar, 

föreläser inom ämnet, samt att han själv är väldigt aktiv på sociala medier. 

Behov av internkommunikation 

Expertrespondenten anser att internkommunikation har två huvudmål; dels att bygga kontakter 

och dels att dela med sig av kunskap. 

In the business we are in, it’s about two things, sharing knowledge and also 

building relationships. 

Kunskapen är dock utspridd i hela nätverket av kontakter så det är viktigt att ha en god, personlig 

relation med personerna som besitter den. Han säger att ha en personlig kontakt är “vitalt”. 

Genom en tvåvägskommunikation kan fler personer ha ett kunskapsutbyte och uppnå en 

synergieffekt av när nya tankar föds genom ett utbyte av information. När fler blir delaktiga kan 

man bättre utnyttja den kunskap som folk besitter. 

We have over 20 000 people worldwide and I would say that everybody 

knows something about at least one customer. 

I framtiden förutspår han att internkommunikationen kommer präglas av en 

tvåvägskommunikation. Dagens intranät bygger på en envägskommunikation som baseras i att 

den som fattar besluten också sitter på kunskapen. 

One-way communication would assume that the one who is communicating 

knows everything and has made the right decision. 

Detta främjar dock inte en diskussion, som är nödvändig när kunskapen blir mer och mer 

decentraliserad. 

Most many cases is still a one-way communication like the local intranets 

and email is traditional one-way communication (...) It’s still not a really good 

discussion. 

En mer decentraliserad makt inom företaget, att fler kan uttrycka sin åsikt eller mer data och 

bättre insyn betyder dock inte att det blir lättare att ta bra beslut. Det behövs fortfarande struktur 

(läs: ovanifrån) för användningen i form av guidelines, policydokument, stödforum och utbildning 

för att uppnå den eftersträvade synergieffekten. 

Respondenten förespråkar att man använder sig av trial-and-error för att avgöra vilka kanaler 

som är bärkraftiga. Det finns dock inga klara rekommendationer för vilka verktyg som passar till 

olika organisationer utan vilka kanaler som är effektiva beror mycket på vilken bransch företaget 

befinner sig i. Av vikt är dock att använda sig av multipla kanaler, för att sedan ta bort de kanaler 

som inte fungerar bra eller levererar låga resultat. 
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Yes, use many channels, but they are evaluated now and then, and they say 

“kill your darlings” so if a channel is not performing then just kill it. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

Respondenten har en väldigt bred definition av vad sociala media är, som i princip involverar allt 

som kan ske över digitala kanaler: “Human interaction in a virtual world”. Han beskriver sociala 

media som ett brett samlingsbegrepp för många olika typer av media (mikrobloggar, bloggar, 

kontaktnätsskapande, diskussionsforum) samtidigt som det är ett samlingsbegrepp för en stor 

mängd verktyg inom respektive grupp av medier. Twitter, LinkedIn, Yammer är alla exempel på 

verktyg som kan beskrivas som mikrobloggar. 

Han är dock noga med att påpeka att sociala media inte har något med marknadsföring att göra, 

det är ett alltför kortsiktigt tankesätt. Sociala media handlar om att bygga relationer och 

förtroende. 

But the way I see social media, it’s not about reducing advertising spend, it’s 

about building relations with people and building trust. 

Respondentens företag använder sig idag av många olika kanaler för att sköta sin 

externkommunikation, såsom Twitter, Facebook, Slideshare med flera. Han säger att det även är 

många som aldrig används, och i stort sett är det de stora som är av värde att använda. Vilka 

verktyg som används för internkommunikation är däremot inte lika klart, men även här handlar 

det om att testa sig fram för att se vilka verktyg som fungerar. 

There are external channels such as Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube 

and Slideshare which is used for communication and also for polls and there 

are probably tons of others small channels that I never use. 

De mjuka värdena med sociala media inkluderar bland annat att upptäcka nya människor och 

därmed skapa ett större kontaktnät vilket i sin tur ger möjlighet till ny, tidigare okänd, information. 

Combining that much data somewhere on a platform and they could search 

in the structure, and that would be such a well of information, and which can 

be used for great things for our customer. 

Respondenten uttrycker att svaga kopplingar är det som utgör styrkan i kommunikationen, och 

refererar därmed till Mark Granovetter. Han håller också med forskaren Robin Dunbar när han 

säger att tidigare bestod personliga relationer med någon du mött och pratat med ansikte-till-

ansikte, oftast någon du var släkt med. Nu för tiden kan dock en relation utgöras av någon som 

du pratat med över ett socialt media i flera år, men aldrig ens träffat i verkligheten. 

Personal relations used to be with somebody you had met, probably a 

couple of times and spoken with in person. Nowadays a personal relation 

can be with somebody you have talked to on Twitter for ages but never met, 

not even ever have spoken to. 

Expertrespondenten uttrycker att kopplingar mellan människor har blivit svagare under åren som 

gått sedan utvecklingen av digitala kommunikationsmedel, men det behöver inte innebära att 

relationerna blivit det. Människor har såväl starka som svagare kopplingar. Starkare med de 
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personer som är dem nära, och förmåga att hålla igång svagare kopplingar med andra (där 

relationen är lika viktig). 

I think relationship have become weaker in a sense, though there are still the 

really strong relationships, though there are many more weak relationships 

that are also very important. 

Storleken på nätverket är det som gör det starkt. Styrkan ligger i att det inte måste bygga på 

direkta, förstahandskontakter, utan kan utgöras av andra- eller tredjehandskontakter. 

Tillsammans skapas en kunskapsbas om specifika ämnen som många gånger överträffar 

kapaciteten hos en enskild individ. 

When you search for a certain type of customer, we are 20 000 people, so I 

would say that we are nearly connected to everybody who have worked 

somewhere in the company, just because our size and the size of the 

network of people. 

Respondenten anser att sociala media bör vara en del av arbetsstrukturen snarare än utgöra 

arbetsuppgifter för en arbetsroll. Sociala media bör istället ses som kommunikationskanaler som 

alla andra, men med en inriktning framförallt mot att bygga relationer. Han exemplifierar genom 

att dra en jämförelse mellan sociala media och e-mail. 

...Social media should be a part of everybody's job and should [not] be in a 

dedicated department, or just dedicated role. Because I don't know that 

many people who has their dedicated role to do e-mail within a company. 

Relationsbyggandet är särskilt viktigt i den professionella sfären. 

I think that personal relationships are key, especially in a professional 

environment. 

Viktigt att ta i beaktande är dock att relationsbyggandet är personligt. Allting man gör online är 

personligt i bemärkelsen att det inte längre finns samma anonymitet online som tidigare, inte 

minst inom yrkesmässig kommunikation. Även om relation till en människa är genom yrket är 

alltid relationen personlig. 

For me there is nothing like building a professional relation, relationships are 

always personal, so it doesn’t matter if it’s happening in a private or 

professional compilation, it's still a personal relation to somebody and if you 

don’t build a personal relationship, you are simply faking it. 

Det är viktigt för individen (och företaget) att förstå att när man är online måste man komma ihåg 

att man ihopkopplad med andra saker, som exempelvis sitt yrke/arbetsplats. Man representerar 

inte längre enbart sig själv. 

I think still everything is personal, though one thing to keep in mind if you 

have a job and are on social media you are always acting in that company 

no matter what you do. 
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Positiva effekter med det här säger han vara att det i flera kontexter tvingar företag/anställda att 

vara transparanta och öppna. Men han ser också att det däremot inte ger samma anonymitet i de 

sammanhang när man önskar det. 

Det uppstår lätt en blandning mellan privat och professionell sfär. Respondenten hävdar dock att 

detta är en aspekt av sociala media, och han ser inget problem med det. Tidigare hade folk 

möjlighet att representera sig själva på olika sätt online, att ha olika persona. En effekt av 

användandet av olika sociala media ändrar detta till att persona för olika verktyg tvingas slås 

samman och bli ett. Man är alltså samma person på Twitter som på Facebook eller LinkedIn, 

fastän man använder dem på vitt skilda sätt. 

A person you were at work was different between the person you were in the 

pub drinking beer. 

Blandningen av privat och professionell användning kommer alltså blandas, även på 

arbetsplatsen. Vissa företag uttrycker att det här utgör ett problem eftersom det inte medför något 

värde till företaget. Han ser dock inget problem med privat användning på arbetsplatsen, 

eftersom han säger att missbruk av arbetstiden inte beror på kommunikationskanalen. Snarare 

handlar missbruk av arbetstiden av att folk är uttråkade med sina arbetsuppgifter eller 

arbetsplats, och är att likställa med att man tar extra långa fikaraster eller sitter och stirrar ut 

genom fönstret. 

I would see that it is as big of an issue as people staring out the window, 

drinking coffee or playing solitaire on their computer. 

Det är dock inte helt fritt från problematik att använda sociala media inom den yrkesmässiga 

sfären. Folk tenderar att skriva för mycket om sig själva, ofta i tron att det inte är offentligt. Det är 

svårt att styra vilken information som läggs upp, och det är svårt att styra vilka som får tillgång till 

den, både från företagets och individens perspektiv. 

For me it is a problem with all ages, people are sharing information with 

people they don't want to share with unintentionally. 

Det är viktigt att minnas att i princip all information som läggs upp online kommer att sparas 

permanent. Görs detta på fel plats, eller via fel verktyg är riskerna stora att den hamnar i fel 

händer. 

I don’t think most people see the consequences of sharing so much 

information that is being stored permanently. 

De flesta användare är heller inte medvetna om den mängd information som delas om en själv. 

Det som finns upplagt på sociala medier är inte endast vad folk själva lagt upp utan även material 

som andra i deras närhet har lagt upp och genom det sociala nätverket länkat samman med dem. 

Respondenten säger det att den sammanställda kunskapen om en person ofta långt överstiger 

det som personen själv (medvetet) lagt upp och ett nätverk kan därmed ha mycket mer kunskap 

om ens åsikter, kunskaper, intressen och inställningar än vad man har själv. 

In the end a Facebook group may know you better then anybody else, even 

yourself. 
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Det ska poängteras att individen har ett ansvar för vad som läggs upp. All användning bygger på 

en aktiv handling från personen, så i slutändan ligger ändå ansvaret hos individen. Det blir dock 

problematiskt när andra lägger upp. 

Only information we put up on Facebook is information that people 

themselves put on Facebook. 

Användande av sociala media 

Vilka personer som man väljer att arbeta med eller kontaktar i olika frågor säger han beslutas av 

vilken relation man har med personen, snarare än på rationella grunder som vilken utbildning och 

vilka erfarenheter personen har. Sociala media används för att bygga upp dessa kontakter, men 

detta behöver inte betyda att de skapar starka relationer, snarare svaga. I situationer då man 

söker kunskap eller rätt person till en tjänst kommer man välja en person som man har en svag 

relation till framför någon som det inte finns någon relation till alls. 

Inom respondentens företag finns det utbildning i hur man använder sociala media, men endast 

för de som företaget definierar ska använda sociala media professionellt. Med detta menas dels 

de som arbetar med extern kommunikation och behöver veta hur man skriver ur en 

marknadsföringssynpunkt och dels de som innehar ledande roller och som exempelvis arbetar 

med att sprida användningen av sociala media. Rörande intern användning finns det väldigt lite, 

endast cirka 5-10 minuter utbildning eller träning. Respondenten säger dock att den sociala 

aspekten av verktyget Yammer resulterat i en form av självreglering då mer erfarna användare 

hjälper nya användare. 

Det finns en viss styrning från företagets centralorganisation av användningen av sociala media. 

Den är dock väldigt generell, det vill säga den är snarare i form av ytligare råd och riktlinjer än 

faktiska regler. Företagets olika lokala avdelningar i respektive land får sedan autonomt utveckla 

mer specifika regler. 

Our main strategy is more like the Governance Model it doesn't say what 

each specific country should do, it provides guidance, many guidance 

mechanisms. The countries are really quite autonomous with the social 

media. 

Styrdokumentet kallas Social Media Guidelines, riktlinjer för sociala media. De är dock väldigt 

kortfattade och kan egentligen sammanfattas till “tänk innan du postar”. 

Basically it’s a rather short document, 2 pages. The basic premises is “Think 

before you post. 

Riktlinjerna bygger mer på att förmedla en generell förståelse för att man alltid agerar som både 

privatperson och anställd när man lägger upp saker offentligt. Han rekommenderar därför att man 

alltså ska ha i åtanke att även om man lägger upp något för företagets räkning kommer det alltid 

påverka även ens egen persona online. 

They should manage their own identity online. What they will post online will 

affect their identity in the end, that the basic premise. 

Expertrespondenten anser att det är lättare att skriva guidelines för extern kommunikation än för 

intern. Gemensamt för dem båda är dock att man måste göra sociala medier till en del av sin 
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kommunikationsstrategi, som i sin tur måste vara en del av företagets affärsmål. Det blir också 

lättare att mäta ROI, Return-On-Investment, om man kan koppla användningen tillbaka till vad 

man vill uppnå. 

Han anser därför att det inte är svårt att motivera investeringar i och användningen av sociala 

media, varken för extern eller intern användning. Det handlar om att koppla samman 

användningen med de affärsmål som man har ställt upp. 

To be honest, I would say measuring social media is rather easy. Especially 

if you start with business goals up front. Then you can calculate how much 

social media contributes to a certain distant goal. 

Han beskriver tre nivåer av att mäta affärsvärdet av sociala media. Deltagandedata, sociala 

media-analys och affärsmätning. 

Deltagandedata mäter antal följare, antal sidvisningar, antal klick etcetera vilket är mycket lätt att 

kvantifiera med hjälp av mätverktyg. Resultaten säger dock lite om det egentliga affärsvärdet som 

kan underlätta att ta beslut. Det går inte att sätta ett likhetstecken mellan antal följare och inkomst 

i kronor. 

Sociala media-analys är mer resurskrävande eftersom det går ut på att koppla samman 

deltagandedata med identifiering av trender, och undersökning av vad som kunder/användare 

talar om på de olika sociala medierna. Även här finns gott om färdiga verktyg. 

Affärsmätning är ytterligare resurskrävande eftersom det inte finns några färdiga verktyg utan 

kräver mer specialanpassade mätningsmatriser för de individuella företagen. Det ställer därmed 

högre krav på att anpassa verktyg och rapporter. 

4.2.3 Sociala media-konsult 

Respondenten jobbar som managementkonsult med sociala medier och social verksamhet som 

huvudområde. Hon är även upphovsman till en blogg som behandlar aktuella företeelser anslutet 

till sociala media. Expertrespondentens företag fokuserar på digitalisera transformation, vilket 

syftar till att digitalisera arbetsmiljön och erbjuda nya möjligheter som skapas i samband med 

övergången. Respondentföretaget levererar IT lösningar till företag och myndigheter globalt och 

har över 3 600 konsulter världen över. 

Behov av internkommunikation 

När vi frågade vad som var viktigt med internkommunikation svarade kundrespondenten att man 

enkelt kan kommunicera med människor som man tidigare inte har en personlig relation till. För 

att denna interna kommunikation ska fungera säger hon att man måste särskilja intern och extern 

hantering av kommunikation.  All extern diskussion måste hanteras annorlunda då all oenighet 

utåt kan skada företagets anseende, medan internt ”handlar det mer om effektivitet och att få 

information att löpa”. För att göra denna särskiljning så behövs bland annat policydokument för 

att uttrycka hur företaget ställer sig till frågor kring hur de olika kanalerna ska hanteras. Hon 

uttrycker att hon har hittat dokument angående detta inom organisationen, men att de endast 

behandlar vad som anses som konfidentiell information, i den formen som kan anses vara sunt 

förnuft. 
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Jag hittade några korta små grejer som ungefär sådant som alla förstår 

oberoende av, att man inte får berätta affärshemligheter och man 

representerar sin arbetsgivare när man uttalar sig i arbetsgivarens namn och 

så vidare. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

När det gäller sociala media som kommunikationskanal anser respondenten att sociala media 

är ”en kommunikationskanal som vilken annan”, att det är fel att behandla det som något nytt och 

placera det i sin egen avdelning. Hon jämför med e-post och säger att ”många företag har inte en 

e-postavdelning som ser till allas e-post”. Snarare skulle det behövas en avdelning som stödjer 

och uppmuntrar till användning. Hon säger att kommunikationskanalen är något som alla borde ta 

del och använda sig av. Hon ser en tydlig skillnad mellan persona för privat och för professionell 

användning när det gäller hennes personliga användande. Hon skiljer genom att använda olika 

kanaler för hennes privata kontra professionella persona och skilja på vilken information hon 

delar med sig av i de olika kanalerna. 

[Jag har] starkt olika användare. Jag har [respondentens namn] som är 

konsult [...] Sen har jag [respondentens namn] som privatperson [...] det är 

ganska väldefinierat för mig själv vad jag sprider i vilka kanaler. 

Hon säger att i samband med den tekniska utvecklingen kommer behovet av att skilja på arbets- 

och privat-jaget troligtvis att minska. 

Man har liksom int [sic!] arbetsliv och vanligt liv, utan man har bara liv. 

Olika aspekter som enligt kundrespondenten är positivt med att använda sociala media är en mer 

personlig kommunikation, en bättre möjlighet till två-vägskommunikation, större potential för 

kompetensutveckling och hålla sig uppdaterad. Hon säger också att det krävs en viss mängd 

engagemang för att få ut något av användningen, en ”presence”. Samtidigt att utvecklingen av 

sociala media är ganska omogen och användningen ytlig. 

Det är en mer personlig kommunikation, man kommer närmare folk “Istället för att jag jobbar på 

[företagsnamn] som är en stor är en stor global ansiktslös jätte, så vet jag vem det är som jobbar 

här”. Samtidigt som det är en mer informell kommunikationsmiljö, vilket leder till att det är enklare 

att kontakta folk utan att ha en tidigare koppling till personen. Respondenten uttrycker att det är 

ett ”enklare, mer avslappnat, personligare sätt att kontakta folk”, samt “det finns många 

människor som jag inte skulle skicka ett e-post åt men som jag lätt kan twittra åt. Att det bryter 

ned barriärer på många sätt“. Med denna personliga kommunikation byggs också relationer, då 

man enkelt kan följa vad som händer med personen och få en personlig koppling och ”ett slags 

känslomässigt förhållande till den som delar med sig”. 

Angående både intern och extern kommunikation bör envägskommunikation undvikas enligt 

kundrespondenten. Detta då mediet är en kommunikationskanal för dialog, för 

tvåvägskommunikation. “Tvåvägskommunikation, att man ska kunna skapa en dialog, istället för 

att bara tuta ut sina reklamer och sina marknadsföringsmeddelanden”. Samtidigt som det är en 

personlig två-vägskommunikation öppnar det upp för andra att följa och delta i diskussioner eller 

lösningsförslag. Problemet med äldre kommunikationskanaler är bland annat att 

kommunikationen är strikt mellan två parter, ingen kan läsa eller utnyttja den informationen som 

kommer fram ur konversationen. Hon säger att: 
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E-post läser endast du och jag, medan om jag svarar på din fråga 

någonstans i någon form av socialt nätverk […] så kan kanske någon annan 

som har samma fråga hitta mitt svar och behöver då inte använda upp din tid 

för att fråga dig igen. 

Vikten av tvåvägskommunikation i organisationen är dock beroende av verksamhetens 

affärsmiljö, i hennes bransch är tvåvägskommunikation nyckeln. Med hjälp av 

tvåvägskommunikationen får medarbetare även möjlighet att dela med sig och efterfråga 

information från andra delar av verksamheten. Hon säger att det är ett bra sätt att hålla sig 

uppdaterad, bland annat på vad organisationen som helhet sysslar med. 

[Det är] snabbt och att det är i realtid och att man hålls med, det känns som 

att man lever i nuet om man följer med sociala medier mycket. 

Det kräver större engagemang från användaren för att få en “presence” för att 

kommunikationskanalen ska bli användbar, säger respondenten. Användaren måste bygga upp 

ett nätverk eller göra ett avtryck i läsarkretsen för att få tillräckligt med uppmärksamhet och 

informationsflöde. Detta görs genom att veta vilka du försöker nå med kanalen, ha en tydlig 

definition om vad du vill få ut av kanalen och vilken typ av information du vill dela med dig av. 

Kontinuerlig aktivitet är också en viktig del. Då mediet bygger på tvåvägskommunikation räcker 

det inte med att avlyssna utan användaren måste dela med sig av information för att kunna samla 

in information och skapa sig en representation (presence). 

Hon tycker att det finns en överdriven marknadsföringsfokus inom sociala media, vilket begränsar 

användarpotentialen. 

Marknadsföring [utgör] säkert 80 % av vad som görs på sociala media, vilket 

egentligen bara motsvarar 20 % av den potential som finns [när det kommer 

till sociala medier]. 

Detta tror hon beror på vilken avdelning som får ansvaret för hanteringen av sociala media och i 

flera fall hamnar det på marknadsföringsavdelningen.  Hon säger att sociala media i sin helhet 

fortfarande är omoget, det är troligtvis en fas i utvecklingen att användningen är ytlig.  

[Många] tänker på användningen av sociala medier som en kanal för att 

göra bra marknadsföring, när det är en kanal för att göra business bättre. 

Utvecklingsmässigt för sociala media tror hon att det krävs en konkurrenssituation för att få igång 

utvecklingen eller ändra fokus.  Att någon aktör tydligt börjar tjäna pengar på det, då hon uttrycker 

att det finns en ovilja att använda nya kanaler som inte är välkända och som inte tydligt visar på 

ett sätt att skapa värde. 

Företagen lär sig så småningom. […] Konkurrenter börjar spara pengar på 

någonting, så då [blir de intresserade av att börja själva]. 

Folk tar inte seriöst på sociala medier som kommunikationskanal, vilket återspeglas i hur mycket 

tid och tankekraft de har lagt ner på det. Därför behövs det mer mätning, målstyrning och kontroll. 
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[Det är] viktigt att mäta resultatena och följa upp [...] om man inte gör det 

håller man liksom på med en massa aktiviteter som inte inbringar något 

värde överhuvudtaget. 

Användande av sociala media 

Det finns två olika sätt att arbeta med sociala medier; internt och externt anser respondenten. 

Användningen skiljer sig bland annat i vilka verktyg man använder och det är då viktigt att 

definiera skillnaderna tydligt. Detta har tidigare nämnt i kapitlet Interkommunikation. Det måste 

definieras tydligt för att förtydliga vilken typ av information man får publicera på de olika 

kanalerna. Vilka verktyg som sedan används för intern kommunikation är ofta en kostnadsfråga. 

Expertrespondenten skiljer tydligt mellan hur hon använder sociala media privat eller 

professionellt, men säger att hon inte ser någon skillnad så länge det gynnar företaget och inte 

står i vägen för att utföra sina arbetsuppgifter. Hon ser fördelar i att tillåta “privat användning” på 

jobbet, att det erbjuder möjligheter att bygga kontakt med kunder och bredda sitt nätverk. Själv 

har hon fått mycket positivt respons från sina förmän för att vara så pass aktiv även privat, och att 

det har skapat en liknande respons hos kunder. Hon påpekar att detta är väldigt beroende på 

vilken typ av företagsmiljö man arbetar i, då det är väldigt uppskattat inom konsultbranschen. 

4.2.4 Socialt verktyg-specialist 

Enligt respondenten själv är hans huvuduppgift ”kunskap och community”-hantering, med fokus 

på det sociala verktyget Yammer. Respondenten fungerar som en kontaktpunkt mellan 

respondentföretag och företaget som levererar det sociala verktyget. Yammer är ett socialt media 

utvecklat för att stödja internkommunikation för företag, liknelser vid en blandning av Facebook 

och Twitter skulle kunna göras. Upplägget liknar Facebook med möjlighet att se olika flöden, själv 

lägga till frågor eller idéer för svar, möjlighet till profil, gå med eller följa olika grupper, med 

skillnaden att man själv väljer vilka man vill följa inom företag, likt Twitter. Respondenten har 

ansvar för att reglera användningen och utvecklingen av verktyg för respondentföretagets 

räkning. 

Behov av internkommunikation 

I dagsläget används två olika typer av huvudsakliga kommunikationsverktyg inom organisationen, 

ett intranät kallat Talent, och ett mer socialt media benämnt Yammer, som beskrivs i föregående 

stycke. Expertrespondenten uttrycker att intranätet fungerar mer som en broadcasting-kanal för 

att få ut korporativ information till de anställda. Det finns en känsla av att det finns stora krav för 

att man ska erhålla rätten att svara på globala utskick. Klimatet är väldigt formellt och enligt 

respondenten är det en del i varför det är en sådan brist på diskussion. Funktionen finns med 

kommentarsfält men är för ansträngande eller avskräckande. Med andra ord så finns det mer 

eller mindre ingen tvåvägskommunikation att återfinna på intranätet. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

Respondenten värdesätter Yammer, det sociala media-verktyget, som överlägset dagens intranät 

när det kommer till diskussioner. Social affärsverksamhet erbjuder även andra positiva aspekter; 

en utökad förståelse för verksamheten, ett större informationsflöde och en jämlikhet som inte går 

att hitta i tidigare kommunikationsverktyg. Med hjälp av sociala media går det att läsa av vad 

medarbetarna vill inom organisationen, vad ”organisationen” vill och få en känsla för hur 

organisationen mår. Detta för att hitta relevanta områden att intressera medarbetare för men 

även ge möjlighet att hitta svagheter och försöka motverka dessa. Vid en mer formell och 
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reglerad kommunikationskultur sker en god informationsförmedling, men låter inte medarbetarna 

ventilera åsikter på ett effektivt sätt. I en mer avslappnad kommunikationsmiljö som stödjer 

diskussion har anställda enklare att få sin röst hörd utan att behöva gå igenom formella kanaler 

eller känna oro för att ta upp tid för ”viktiga” medarbetare. Det ökar även flödet av information 

samtidigt som man behåller en personlig anknytning och låter anställda fråga och dra nytta av 

varandras kunskap. Enligt Respondenten bygger en stor del av detta på den jämlikhet som finns 

på sociala medier idag. En programmerare har samma rätt och möjlighet att posta information 

och svara på frågor som företagets CEO. Det görs inga skillnader på vem som gör en förfrågan 

om information, vilket gör det mindre skrämmande att ställa frågor. Eftersom 

kommunikationsverktyget är globalt tillgängligt och innehållet därmed kan läsas av samtliga 

anställda samtidigt kan det ge anställda nya möjligheter till att synliggöra sitt arbete, oavsett på 

vilken position i organisationen man innehar. Det som avgör vilken spridning man får på sina 

meddelanden är hur många följare de olika användarna har lyckats ansamla, vilket i sin tur beror 

på hur aktiv man är på mediet. Utifrån dessa punkter anser respondenten att samtliga anställda 

bör använda sociala media (Yammer) dagligen, ”då det är en del av allas vardag”. 

Respondentens syn på professionell kontra privat användning skiljer sig något från de tidigare 

respondenternas. Han anser att skillnaden mellan privat och professionellt användande endast 

ligger i vilken typ av information man delar med sig av. Privat användning medför då exempelvis 

att du inte kan dela med dig av hemligstämplad information. 

Användande av sociala media 

Gällande användandet av sociala media så anser respondenten att det handlar om “knowledge 

management”, att tillgodogöra sig den information som förmedlas exempelvis mellan två kollegor 

över en fika. Sociala media är då ett effektivt verktyg för att lära sig nya saker och genom ett 

mindre formellt kommunikationsverktyg göra det enklare att erhålla information från andra delar i 

organisationen. Just med Yammer är kommunikationen mycket mer informell och anställda kan 

diskutera i stort sett vad de vill. 

När det kommer till mätning av användning erbjuder Yammer endast vecko- och månadsmässiga 

statistiska mätningar. Värdena visar exempelvis antal användare och vilka som är de mest 

populära eller aktiva användarna. Respondenten nämner dock inget om någon aktiv användning 

av resultaten. 

En nyckelpunkt med sociala media som respondenten nämnde var att bygga upp engagemang 

för att använda sociala media. Hur engagemang skulle öka för sociala medier var enligt 

respondenten att ”ta reda på vad folk vill” eller hitta de ämnen som medlemmar var intresserade 

av och försöka öka aktiviteter kring det. Ett sätt skulle vara att låta ledande personer en till två 

gånger i månaden kontinuerligt producera inlägg angående ämnet. ”Det är viktigt att ha 

passionerade människor!” 

Expertrespondenten nämner inget om träning när det gäller att använda de interna 

kommunikationsverktygen, snarare att det skulle vara ett väldigt effektivt sätt att publicera träning 

inom andra områden. Dock nämner han att det byggs upp en separat test-community som nya får 

använda för att utveckla vana för verktyget. Efter en provperiod flyttas man över till det riktiga 

nätverket. 
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4.3 Kundutlåtanden 

4.3.1 Tillvägagångssätt och urval 

Vi har valt att utföra fyra intervjuer med uppdragsgivarens kundföretag. Urvalet gjordes av vår 

kontaktperson hos uppdragsgivaren, därefter tog vi själva kontakten och bestämde datum och 

plats för genomförande. Kontaktpersonen gjorde ett val av respondenter utifrån bedömningen att 

dessa personer skulle vara relevanta för studien baserat på deras position inom respektive 

företag. Valet av respondenter kan därmed ses som ett bekvämlighetsurval utifrån 

kontaktpersonens tidigare personliga kontaktnät, men precis som med expertintervjuerna hade 

det varit svårt att få till stånd en så öppen intervju med dessa personer utan denna personliga 

relation till vår kontaktperson, och den tillit som finns till uppdragsgivaren som företag. 

Alla kundrespondenter innehar positioner direkt kopplade till sociala media inom sina 

organisationer, och är själva mycket aktiva på olika sociala media. Inriktningen på 

intervjufrågorna för kundföretagen utformades utifrån resultatet från expertintervjuerna. 

Kundrespondenterna ses som experter på sina respektive företag och därmed representanter för 

företagets syn på sociala media. De innehar alla på något sätt ansvarsposter för ämnet inom sina 

respektive företag eller har på liknande sätt en tongivande roll inom organisationen. 

4.3.2 Communitychef 

Företaget som respondenten arbetar för tillhandahåller nätanslutning och 

telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, samt angränsande regioner. 

Communitychefen har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med sociala medier för 

koncernkommunikation. Han beskriver sin arbetsroll som att leda, hjälpa, övervaka och mäta 

företagets närvaro på sociala medier, det vill säga ansvara för strategi och genomförande. Han 

bloggar även regelbundet på företagets svenska blogg, om varierande ämnen men framförallt om 

sociala media i koppling till koncernen. 

Behov av internkommunikation 

Communitychefen beskriver att i dagsläget används mest intranät för att kommunicera internt 

mellan medarbetare. Kommunikationsverktyget har viss funktionalitet för tvåvägskommunikation i 

form av kommentarsfält men användningsområdet för dessa är väldigt begränsat. Skulle man 

vilja följa en diskussion eller ett flöde av information genom endast kommentarsfält är det väldigt 

svårt, samt att det inte finns någon form av notifikationssystem. Övergripande så är det nästan 

endast envägskommunikation, framförallt på grund av funktionsbrist i kommunikationskanalen 

enligt honom. Han ser tydliga brister i dagens kommunikationsutbud, framförallt i 

informationslagring och informationsutbyte inom organisationen. Att utnyttja all den kunskap som 

verksamheten besitter är i dagsläget svårt och utifall en person slutar försvinner en stor mängd 

kunskap. Enligt Communitychefen finns det interna lösningar för detta men det verkar som att det 

inte är väl använt och/eller att samtliga behövda parter inte har tillgång till 

informationslagringsystemen; 

Det finns Wordroom på vårt intranät, och där kommer ju fler och fler åt dem 

[...] men till de som inte är med måste man ju maila. 

Ett annat problem som Communitychefen nämner är att flera av de interna 

kommunikationskanalerna som används inte används av tillräckligt många, inte är tillräckligt 

heltäckande. Istället används kommunikationsverktyg som alla är aktiva på, trots att det finns 
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säkerhetsrisker, “använda Facebook fast då är ju restriktionen där att då måste vi prata rätt 

generellt eftersom att det inte är i vår säkra IT-miljö”. Varken Intranätet eller Yammer täcker alla 

olika avdelningar av organisationen, samtidigt som mail inte täcker det diskussionsbehov som 

finns: “Vi använder inte intranätet så mycket för alla har ännu inte, alla länder har inte blivit fullt 

påkopplade ännu”, “använder Yammer fast […] vissa kommer inte med”, “Mail, det blir ju väldigt 

tungt, om man kör samma trådar fram och tillbaka, med så många personer”. Enligt 

Communicychefen så krävs det just ett heltäckande system för internkommunikation dels för att 

få hög användbarhet men framförallt kunna skapa en säker internkommunikation där konfidentiell 

information inte kan spridas. 

Men ett intranät där vi dessutom har material som inte ska komma utanför 

företaget då måste vi ha ett verktyg. 

Detta skiljer sig då från extern användning där det krävs anpassning av vilka verktyg man 

använder till externkommunikation för att passa in till marknaden. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

När vi ber honom definiera sociala media svarar han “digital kommunikation i dialogform”. En 

väldigt bred definition som innefattar all kommunikation över digitala medel. När vi ber honom att 

benämna några sociala plattformar nämner han en större lista och väljer att dela upp dem i peer-

to-peer och sociala nätverk. Communitychefen ser mediet som väldigt ungt och att det finns 

många som inte har en uppfattning om vad det faktiskt är internt. Han ser dock många positiva 

aspekter med att använda sociala media internt; att få möjlighet att integrera med kunskapskällor 

direkt och därav ha en större möjlighet till utveckling. Hitta och knyta kontakter med andra 

människor inom organisationen, och genom detta även få möjligheter att öka informationsutbytet 

inom verksamheten. Han uttrycker även att en högre nivå av transparens är något han uppfattat 

har en stor koppling till sociala media. 

På frågan om privat kontra professionell användning svarar han att han inte ser någon direkt 

skarp gräns mellan professionell och privat användning. Så länge man lyckas utföra sina 

arbetsuppgifter är det inget problem att använda arbetstiden till privat användning. I slutändan så 

är det ändå alltid personen som använder mediet i första hand, dock anser han att det är viktigt 

att det blir en blandning mellan arbetsrollen och privatpersonen. Det är inte endast personen som 

är online utan man representerar fortfarande företaget. 

Det är inte svårt att motivera användningen av sociala media, då det är såpass populärt just nu, 

men det verkar inte som att det är baserat i någon mätning eller siffor. Communitychefen 

uttrycker att problemet ligger i att det är svårt att se en tydlig direkt koppling till ROI samtidigt som 

det inte finns mycket historik, användning/forskning att grunda bedömningen på och att det är en 

del av hans arbetsuppgift att just koppla insats till resultat: 

Inte att man håller på med det på företaget, men däremot det svåra är ju att 

det är en helt ny plattform, det finns ingen historik att luta sig tillbaka på. Det 

är lite som ”hur får man fram ROI?” 

Användande av sociala media 

2009 fastslogs företagets Social Media Guidelines för att beskriva hur företaget ser på sociala 

media och framförallt visa på att företaget accepterar det som värdeskapande. Communitychefen 

uttrycker att han tror att det var det första steget som verkligen startade användandet av sociala 
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media för företaget. Riktlinjerna beskriver vad som anses som acceptabel användning, sprider 

företagets syn på kommunikationskanalen och behandlar den säkerhetsrisk som sociala media 

ses som i dagsläget. Just säkerhetsaspekten ser han som väldigt viktig:  

Att du ska känna dig trygg om vad kan och får jag göra på arbetstid 

exempelvis, men även om jag sitter hemma. 

Policydokumenten och riktlinjerna angående sociala media är dock väldigt generella och ges ut 

till alla olika avdelningar i koncernen globalt, för att sedan anpassas lokalt. Användningen av 

sociala media både internt och externt för företaget skiljer sig väldigt i olika länder, beroende på 

hur långt den tekniska utvecklingen med internetpenetration har hunnit. 

Vid global kommunikation med behov av diskussion används främst mer traditionella 

kommunikationsverktyg såsom telefon, mail och telekonferenser. Facebook används, även om 

det ses som väldigt svagt säkerhetsmässigt. 

Jag skulle aldrig kunna lägga upp ett konfidentiellt dokument på Facebook, 

det finns ju inte på den här planeten. 

Det erbjuder funktionell globalitet som inga andra kommunikationskanaler för tillfället erbjuder. 

Vid förmedling av information både internt och externt används bloggar vanligtvis, dock varierar 

populariteten av verktyget mellan de olika länderna. I vissa länder kan antalet bloggar sträcka sig 

upp till ett trettiotal medan andra länder inte har några alls.  Trots den positiva synen och 

utsträckningen av arbetet med sociala media tycker Communitychefen att användning av sociala 

media inte ska inkluderas som en del av arbetsuppgiften hos de anställda. Det är accepterat att 

det kan bidra med värde till företaget och hjälpa medarbetare att hålla sig uppdaterade med vad 

verksamheten håller på med, engagemanget ska dock vara frivilligt från den anställdes sida. 

En lösning på dagens kommunikationsproblem anser han vara ett heltäckande-egenägt-socialt 

intranät. Intranätet ska även innefatta funktion för gruppindelning eller liknande för att hantera 

mängden information som kommer fördelas och undvika att samtliga användare behöver ta del 

av all information. Systemet bör involvera samtliga globala delar av verksamheten och därav ge 

en heltäckande lösning. Utan enhetlig användning av systemet försvinner funktionen att 

samarbeta globalt på en plattform, som dagens verktyg har problem med.  Han ser tydligt 

behovet av de sociala bitarna i verktyget framförallt för diskussion som idag sker på en mindre 

säker social plattform. Systemet måste vara egenägt för att ha en så pass hög säkerhet att 

konfidentiell information ska kunna delas på kanalen. Som han uttrycker det så ska användarna 

inte konstant behöva fundera kring vad som är rätt att publicera säkerhetsmässigt, då det 

reducerar användarvänligheten med verktyget och tar bort den sociala biten. 

I dagsläget mäts användningen av sociala media till viss grad. Mätningen sker på intranätet i form 

av undersökning av hur många som läser och svarar på olika inlägg. Användningen av resultatet 

beskriver han som att “förstå vad som triggar intresse”, men han hänvisar även till att det kan ses 

som en typ av kvittens på att man har fått ut sitt budskap, att få en uppfattning om hur många 

man har nått med sitt budskap. 

När det gäller träning inom sociala media är det av stor vikt när man använder verktyget för 

extern användning och representerar företaget utåt. Det finns ingen träning eller liknande när det 

gäller interkommunikation eller av intern användning av sociala media utöver de Social Media 
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Guidelines som tidigare fastslagits. Detta på grund av som han uttrycker det ”vi har ingenting att 

hänga upp det på än” i väntan på ett nytt intranät med sociala funktionalitet. 

4.3.3 Kommunikationsdirektör  

Respondentens arbetsplats är ett svenskt företag som arbetar B2B inom hälsosektorn med att 

bland annat producera engångsprodukter för bruk inom operation och sårbehandling. Företaget 

har ca 7000 anställda utspridda på 23 kontor världen runt. Kommunikationsdirektören har jobbat 

på företaget sedan 2011. Arbetsrollens syfte består i att ge fokus till internkommunikation inom 

koncernen, och frågor som mediabild, PR, hantering av kommunikationskanaler. Hon har en 

bakgrund inom affärsvärlden och finans vilket hon själv säger är en tillgång i att förstå 

affärsspråket för de olika koncernområden hon behöver samarbeta med. 

Behov av internkommunikation 

Internkommunikation har historiskt sett varit envägskommunikation enligt 

Kommunikationsdirektören, men hon ser behov av att få fram ett arbetssätt där man har mer 

dialog. Den ensidiga kommunikationen går att återfinna i intranätet som tidigare var det enda 

kommunikationsmedlet internt. Det äldre intranätet erbjöd endast presentation av information 

utan interaktion med informationen. I dagsläget har ett nytt intranät tagits fram och det arbetas på 

ett upplägg för ett nytt socialt verktyg till det nya systemet. Funktionalitet som prioriteras är 

utökad ”diskussion och kollaborerande”. Behovet av diskussion skiljer sig i organisationen mellan 

olika grupper, bland annat projektledargrupper och forskning/utveckling som har ett större behov 

av att prata och diskutera med varandra. Medan mobilitet är en annat viktigt behov enligt 

Kommunikationsdirektören då företaget måste förse flera olika utsprida aktörer, framförallt 

säljare, med information. Samtidigt ser hon tekniska hinder med att nå många människor inom 

organisationen med det nya internsystemet. Flera avdelningar, såsom produktion, har inte 

tillgången till tekniskt stöd som behövs för att utnyttja mer sociala kommunikationssätt, såsom 

mobiltelefoner eller datorer inom produktion. Mål för internkommunikationen finns inte för tillfället 

på grund av det tidigare bristfälliga intranätet. I samband med utvecklingen av det nya intranätet 

tas även mål och policydokument fram för internkommunikationen. Detta sker i samarbete med 

HR-avdelningen och referensgrupper från olika delar av organisationen. 

Viktig funktionalitet i internsystemsystem är enligt Kommunikationsdirektören 

expansionsmöjligheter och globaltitet. Utbyggbarhet är en viktig del för expansion och det finns 

behov av att kunna lägga till funktionalitet i efterhand. Arbetet och kommunikationen på företaget 

måste ta hänsyn till tidszoner då organisationen är utspridd globalt, telefon ses som krångligt med 

tidsskillnaden och istället prioriteras textbaserad kommunikation. Hon säger att kommunikationen 

behöver vara global, helst i realtid. Exempelvis till Thailand och Australien måste alla kunna ta del 

av informationen oavsett var man befinner sig, även vid tyngre typ av information som video.  

Hon uttrycker att det inte nödvändigtvis måste finnas sociala funktioner inkluderade i intranätet, 

om det går att hitta ett sätt att integrera kommunikationen med intranätets presentation så ser 

hon det som en lösning. Intranätet kan ses som en säker ”hubb” med komplement i form av 

sociala media om det går att få in den funktionaliteten. Nackdelen i så fall är att det inte är ett ägt 

kommunikationssätt och ses därför som osäkert. Ett annat hinder för den digitala 

kommunikationen är språk, att det sker språkmässiga missförstånd i en global organisation vid 

textbaserad kommunikation. Även vid god engelska måste man räkna med att det kommer att bli 

missförstånd över digitala kommunikationskanaler och video ses därför som ett bra alternativ. 

Video har fördelar i att det ”kan förmedla medlidande exempelvis på ett bättre sätt än text”. 
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Kommunikationsdirektören anser att det är viktigt att få till en ”gemensam corporate identity” som 

beskriver ”Vilka vi är, vad vi står för” även internt då organisationen är så pass utspridd mellan 

olika länder och produktområden. Hon säger även att om olika avdelningar har annorlunda 

angreppssätt på de olika marknaderna så är det viktigt att få en intern samhörighet som sedan 

avspeglas i företaget externt. “Alla tillhör [företagsnamn], en stor, happy family”. 

Informationsspridningen är en viktig del inom organisationen, inte minst eftersom det varken är 

kostnadseffektivt eller snabbt nog att trycka upp och skicka ut informationsblad. Många 

diskussioner sker i dagsläget via email, och Kommunikationsdirektören ser behov av att flytta 

kommunikationen till en diskussionskanal där fler kan ta del av dem istället för en 

tvåpartskommunikation. Hon uttrycker en önskan om att kunna tala med en större grupp istället 

för exempel chat med enstaka mottagare via Communicator. Även medarbetare som inte jobbar 

på samma avdelning eller besitter samma expertis kan eventuellt också bidra och därmed dela 

med sig av kunskap som finns lagrad i organisationen. 

Och jag tror att även om jag inte är någon vetenskapskvinna så tror jag ändå 

att det finns saker jag kan bidra med på forskning och utvecklingssidan. 

Hon säger att det även finns behov av wikis eller andra sätt att lagra information online då hon 

tycker att det finns mycket information i huvudet på folk som försvinner när/om folk byter jobb, 

kunskapen behöver digitaliseras. 

I dagsläget sker ingen mätning av internkommunikationen, mycket på grund av att det tidigare 

intranätet saknade teknisk funktionalitet. Hon bedömer att det kommer att finnas ett större behov 

av mätbarhet i framtiden och att det kommer bli högprioriterat inom deras organisation. Mätning 

kan vara ett sätt att styra vad för funktionalitet som bör vidareutvecklas eller förbättra utbudet av 

information. 

Kommunikationsdirektören uttrycker att det är viktigt med personlig kommunikation, att få ett 

ansikte på den som talar och på ett enklare sätt bilda sig en uppfattning om vem personen är och 

vilken expertis de besitter. På så vis göra det enklare att ta kontakt med nya människor och 

samarbeta. En ny profil-funktion infördes på företaget där man var tvungen att lägga upp en bild 

och presentera sig själv. Funktionen var omdiskuterad och inte uppskattad av samtliga parter. 

Hon säger att det har visat sig att majoriteten använder funktionen och att det nu blir negativa 

reaktioner i de fallen profilen inte är ifylld. Då medarbetare har frågor angående ett ämne, men 

inte har något forum att vända sig till kan de istället vända sig till någon i organisationen som har 

uttryckt kunnande inom ämnet på profil-funktionen. Hon säger att funktionen inte direkt är sociala 

media men att hon kan se hur den här typen av personlig kommunikation kan förbättra 

kommunikationen, att man ”öppnar upp organisationen till personer som man aldrig [annars] 

skulle vetat om”. 

De tre viktigaste aspekterna med internkommunikation som Kommunikationsdirektören ser är; 

lättanvändbarhet, för att göra det lättare att komma över tröskeln för ovana användare. Snabbhet, 

både prestandamässigt och att ny information når många fort. Global kommunikation, att det når 

många, för att öka samhörigheten och gemenskapen. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

Kommunikationsdirektörens definition av sociala media innefattar: “Digitalt, men att man har en 

riktig dialog med någon. […] Det är ett utbyte av idéer och kunskap”. Det behövs en dialog för att 
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det ska räknas som sociala media, alltså inte email eller statiska webbsidor. Hon säger att sociala 

media handlar om att få tillgång till andras kunskap, dela med sig själv, knyta kontakter, få nya 

lösningar och idéer. Hon säger att email känns för opersonligt för att räknas till sociala media, 

trots att man konverserar. Problemet med email ligger delvis i att när man konverserar med flera 

mottagare tappar man bort den naturliga kronologin i meddelandeflödet. Sociala media är något 

som beror alla, och bör vara del av anställdas arbetsuppgifter och fungerar endast om en större 

mängd människor deltar aktivt, så det är viktigt att få med alla inom organisationen. Den digitala 

kommunikationen ses som ett sätt att få snabbare och mer lättanvänd kommunikation men även 

vara billigare än traditionella kommunikationskanaler: 

Jag tror man kan göra kanske med video eller bara rent digitalt, ja absolut. 

Kostnader och tid skulle sparas. 

Fördelen med sociala media är funktionaliteten, med Yammer går det att arrangera 

referensgrupper eller intressegrupper för att diskutera, särskilt för att ta reda på olika avdelningar 

eller gruppers behov av internkommunikationen. Nackdelen är att det inte är ett ägt 

kommunikationssätt och ses som osäkert. Angående säkerhet så säger hon att de inte har 

tillräckligt att grunda det på ännu men att det är en fråga för policymakarna och lagmännen. 

Användningen av sociala media är ovant i organisationen, enligt Kommunikationsdirektören 

eftersom det skiljer sig från sättet folk är vana att jobba och sköta affärskontakter på. Hon ser 

ovanan med sociala media som en generationsfråga som kommer att försvinna, men att nya 

kommunikationsätt tar tid att lära sig. Användningen måste börja hos yngre medarbetare och 

sprida sig. Hon tvivlar inte på att sociala media är nästa steg framåt kommunikationsmässigt och 

sociala media kan vara en lösning till flera av dagens kommunikationsbehov: 

Ja, vi visste ju också att vi behövde ta det här klivet, vi förändras som företag 

som blir större och större och vi måste ha de här verktygen. 

Hon ser det som högst individuellt om privat och professionell sfär behöver blandas i yrkesrollen. 

Att samhället idag går mot en vardag där det är mer acceptabelt att sfärerna blandas, men 

företagsmässigt borde det ändå finnas en gräns mellan privat och professionell användning. 

Annars finns risken för att anställda kan försöka utnyttja den privata kontakten inom 

verksamheten i professionella syften, exempelvis vid rekrytering eller befordran. Hon säger att 

hon inte ser blandningen mellan de olika sfärerna som ett problem så länge arbetstiden kretsar 

kring arbetet. Ren privat användning liknar hon vid att ”läsa tidningen i fem minuter eller sitta och 

fika”, att det inte är något problem så länge det inte står i vägen för arbetet. Privat användning 

kan även ses som något positivt enligt Kommunikationsdirektören, det kan vara en öppning för 

nya idéer och lösningar. 

Den diskussionen har vi haft. Vissa tycker att det ska man inte göra men jag 

ser inte att det är något problem, bara man sköter sitt jobb och man får gjort 

det man ska så är det inget problem. 

När vi frågade om intern användning av sociala media handlar om marknadsföring svarade 

Kommunikationsdirektören kort ja. Hon uttrycker att nästan allt ett företag gör handlar om 

marknadsföring. Att till exempel försöka förmedla en viss typ av organisationskultur är också 

marknadsföring. “Jag är kanske lite cynisk, jag tror nästan allt handlar om reklam på viss nivå. 

Man försöker ju alltid sälja in någonting” 
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Hon ser behov av utbildning för anställda och ledningsgruppen angående hur man ska skriva och 

bete sig på sociala media, men det sker ingen träning i dagsläget.  Det finns ett behov av 

utbildning för att undvika missuppfattningar med den digitala kommunikationen och ge en bättre 

representation av företaget. “om alla är perfekta på engelska så blir det fortfarande fel”. 

Kommunikationsdirektören tror att utbildningen borde börja i toppen med ledningsgruppen, för att 

sätta exempel för organisationen hur korrekt användande ser ut enligt företaget. Hon uttrycker att 

i vissa fall så har användningen av sociala kommunikationsverktyg kunnat utföras bättre på högre 

nivå. Vad denna utbildning ska innehålla är ”hur man bäst representerar företaget och vår kultur”, 

med fokus på vilken information man delar med sig av. 

Användande av sociala media 

Tidigare så fanns det 14-15 olika versioner av intranätet, några för varje marknad som sköttes 

helt själva av användarna. De var baserade på samma plattform men utan samverkan. I 

dagsläget sedan ett år tillbaka finns ett gemensamt intranät för att täcka samtliga marknader, 

men det finns inga sociala verktyg. Det finns möjlighet till interaktion genom att kommentera på 

artiklar och nyheter. Ledningsgruppen kan lägga ut statusuppdateringar i form av microblogging. 

Yammer används sedan 1,5 år tillbaka men ses som osäkert. Det finns idag inga möjligheter att 

använda internetplattformen på mobila enheter, vilket är ett behov för säljare. Det är också svårt 

att nå dem som jobbar inom produktion, eftersom de inte har datorer eller mobiltelefoner i arbetet. 

När vi frågar angående hur det är att motivera användningen av sociala media ekonomiskt så 

svarar Kommunikationsdirektören att hon inte ser det som ett problem, utan mycket byggs på 

personligt förtroende. 

Här har jag ett förslag det här tror jag på och säljer in det, och då kör man på 

det. Skiter det sig också helt så får man det ansvaret, “du lovade och kunde 

inte hålla det”, det är fine så är det. 

I dagsläget finns inga policydokument eller träning för internkommunikation men det ligger i 

framtiden att utveckla, ”det kommer som ett brev på posten”. Det finns policydokument för 

externkommunikation sedan sex månader tillbaka. När vi frågar henne om de inte kunde 

appliceras på intern kommunikation så ser hon egentligen inget hinder för det heller men att det 

inte hade kommit på fråga tidigare och att de externa verktygen känns mer utvecklade. De 

inkluderar ingen ”rocket science” utan påminner om att man ska läsa deras code of conduct och 

att det som gäller i det vanliga offentliga livet även det kan appliceras på sociala media. 

4.3.4 Social Media-specialist 

Respondentens företag är ett av världens största privata energibolag med etableringar i Europa, 

USA och Ryssland. Företaget levererar energi till omkring en miljon kunder i norden, och har ca 

4000 anställda i Sverige. Social Media-specialisten har inom området sociala medier ansvar för 

företagets interna och externa kommunikation inom Sverigekoncernen, mediaanalys och 

strategiframtagning. Hennes roll består i att hålla samman all kommunikation gällande sociala 

media och hon har inom område även det övergripande ansvaret för företagets 

strategiframtagning. Kunskap om plattformar, företagets framtidssyn, att bedöma insatser som 

lämpar sig och känna av vad som sker är alla del av hennes arbetsbeskrivning. 
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Behov av internkommunikation 

Social Media-specialisten uttrycker att det finns ett stort behov av utveckling när det kommer till 

internkommunikationen inom koncernen. Framförallt finns det stora brister när det kommer till 

kommunikation mellan avdelningarna. Organisationen är uppdelad i flera avdelningar som arbetar 

var för sig, och väldigt lite förs över mellan dem. Det är här som hon anser sociala medier kan 

göra den största insatsen; för att tillfredsställa behovet av horisontell informationsspridning eller 

ge möjligheter till sidokommunikation mellan avdelningar. Inte främst inom respektive avdelning. 

Man jobbar traditionellt med kommunikation och ser ett behov av att översätta detta till de sociala 

kommunikationskanalerna. 

Det är viktigt att tala med samma röst, och det finns därför ett behov av en sammanhållen plan för 

kommunikationen. Hon påpekar att det är något man jobbar på, för att förbättra planeringen. Det 

behövs också strategier för att säkerställa att användare faktiskt använder verktygen. Om 

användarna inte förstår syftet, om nyttan inte är väldefinierad eller de inte förstår hur de använder 

dem kommer de aldrig bry sig om att testa nya verktyg. Hon säger att det behövs någon som 

driver frågan aktivt, som för dialogen inom företaget. Främst handlar det om att det behövs någon 

som är ansvarig, eftersom folk är för upptagna för att ta egna initiativ. 

De viktigaste behoven att tillfredsställa är snabb tillgång till information samt att verktygen är 

lättanvända. Båda behoven beskriver hon beror på en relativt låg webbmognad. Tröskeln för att 

börja använda nya kommunikationskanaler är hög och behovet ligger därmed snarare i 

utbildning. Inte minst i hur man kommunicerar via sociala medier, det vill säga vilket innehåll i 

kommunikationen som är av intresse, är något som behöver förmedlas och skapas en enad syn 

för inom koncernen. 

Social Media-specialisten säger att företaget testat olika kommunikationsmodeller och till och 

med slutat använda vissa verktyg. De två främsta anledningarna har varit just brist på utbildning 

och brist på säkerhet. Anställda har inte givits utbildning i exempelvis att använda Yammer och 

har därför lagt ner sin användning därför att de inte förstått syftet med kommunikationsmedlet. 

Det fanns ingen inriktning eller styrning av syfte när företaget började använda sociala medier. 

Det sköttes bristfälligt och hon anser att det skadade varumärket. Man skapade ett Twitter-konto 

för pressansvarig, men visste inte riktigt vad Twitter var, och användarna kände sig inte riktigt 

bekväma. 

Det finns ett behov av att aktivera medarbetarna, och hon säger att hon anser att det kan göras 

med tvingande medel för att initialt säkerställa anställdas närvaro på mediet. Liknande har 

fungerat väl, exempelvis för intranätet. Bristen på säkerheten har bestått i att Yammer inte 

ansetts tillräckligt säkert för att lägga upp interna dokument.   

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

Social Media-specialisten definierar sociala media som “möjligheten för en person att påverka 

många”, och anser att det är en ren hygienfråga att använda verktygen. Sociala medier ger 

möjlighet för vem som helst att sprida budskap och information. Till en större massa och från en 

större massa. 

Sociala medier ger en så snabbt föränderlig kommunikationsmiljö att hon måste jobba operativt 

för att ha en förståelse för vilka behov som finns hos anställda inom företaget. Sociala medier är 

bra för internkommunikationen, ”om man kan få folk att använda det”. Hon gör en tydlig åtskillnad 

mellan privat och professionell användning av kommunikationskanalerna i att för den senare finns 
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det en uttalad agenda. Både privat och professionell användning präglas av en informell 

kommunikation, men användningen inom företaget ska ha ett tydligt definierat mål som ska 

uppnås. Professionell användning ska också kännetecknas av en nytta för företaget, oavsett 

informell stil eller inte. 

De viktigaste aspekterna av sociala medier är relationsbyggande, personlig kontakt, diskussion 

och tranparens. Relationsbyggande förklarar hon som förmågan att brygga mellan olika 

avdelningar inom företaget. Personlig kontakt är viktigt för att veta vem personen man talar med 

är. Diskussion är viktigt för möjligheten att kommentera och på andra sätt föra en dialog inom 

företaget eller exempelvis med anställda på andra avdelningar. Transparens handlar om att 

kunna stå till svars för det man säger eller skriver, på det sättet kan man få en ärligare dialog och 

den kan därför vara mer informell inom företaget. 

Användande av sociala media 

Företaget jobbar till i stor del traditionellt inom kommunikation, och man arbetar på att översätta 

kommunikationssättet till de nya kommunikationskanalerna som blivit tillgängliga, och få med 

detta i kommande organisationsförändringar. 

Sociala media används i dagsläget endast som envägskommunikation. Med detta räknar hon in 

det intranät som finns inom företaget, men säger det då endast används för redaktionellt, mer 

eller mindre statiskt, innehåll. Det finns inga möjligheter att kommentera innehållet eller diskutera 

frågor kring nyheter etcetera. Kommunikationen är också väldigt formell i sin ton och enligt Social 

Media-specialisten inte engagerande för medarbetarna. 

Organisationen är uppdelad i flera avdelningar som arbetar var för sig utan att behovet av 

kommunikation dem sinsemellan tillgodoses. Man använder email som främsta 

kommunikationskanal, även för diskussioner och ett verktyg som heter Workspace för 

kunskapslagring. Resultatet enligt Social Media-specialisten är dock i bästa fall en trubbig 

informationsdelning och lika trubbigt lagringssystem. Sociala medier används ineffektivt eller inte 

alls, och tidigare försök har avbrutits på grund av brist på engagemang vilket hon förklarar med 

brist på syfte och mål för kommunikationen. Ofta har anställda inte tid att prova på nya 

kommunikationskanaler och upplever ett stressmoment av att ha ytterligare arbetsuppgifter som 

läggs på. Därför går de sällan ens in för att prova, ofta inte ens på intranätet för att läsa 

koncernnyheter. I dagsläget måste anställda gå via intranätets startsida när de öppnar sin 

webbläsare. Det här var ett krav från VD:n som anser det viktigt att anställda tar del av 

koncerninformationen. Social Media-specialisten gillar inte tvingande saker, men erkänner att det 

här har fungerat väl. Hon är dock noga med att påpeka att användningen av sociala media 

bygger på egen drivkraft. 

Hon uttrycker också en brist på möjligheter att fånga upp anställdas kunskaper eftersom inga 

diskussioner digitaliseras, och därmed lättare hade kunnat kommuniceras. 

Det finns ett behov i dagsläget av att få tillgång till folks kunskaper, men det 

finns ingen teknisk lösning som kan fånga upp dem. Istället tas allting på 

fikarasterna. 

4.3.5 Affärsutvecklare 

Respondenten arbetar inom affärsutveckling och har tidigare erfarenhet av flera företag inom 

konsultbranschen. Han beskriver sig själv som ”teknik sett affärsman eller business sett 



Högskolan i Borås Kandidatuppsats 15p  2012-05-30 

Social affärsverksamhet - hur företag använder sociala media för intern kommunikation 

Adam Ederlöv, Björn Fredberg 

  48 (73) 

teknokrat” med bred erfarenhet från olika delar av komplexa satsningar inom tillverkande industri. 

Respondentens företag arbetar med ett brett spektrum inom konsultgrenen och jobbar framförallt 

med större klienter. Eftersom Affärsutvecklarens position inom företaget berör väldigt lite om 

behoven av internkommunikation har vi här valt att utelämna denna underrubrik. 

Social affärsverksamhet och synen på sociala media 

Affärsutvecklaren ser sociala media som ett bra verktyg för att lära känna sin egen organisation, 

de anställda och de i ledande roller men även vad olika delar av organisationen jobbar med. Han 

sammanfattar problemet i att när verksamheten är så pass stor och sträcker sig globalt är det en 

styrka kunna få en uppfattning om vad andra delar av organisationen håller på med runt om i 

världen och vad de prioriterar för tillfället. I en sådan stor global organisation spelar det 

avgörande roll med kommunikationsverktyg som stödjer en global diskussion. Det tycker han att 

sociala media erbjuder, inte minst med verktyget Yammer. I de flesta fallen uttrycker 

Affärsutvecklaren att han får internationella svar på de frågor han ställer på Yammer, detta ökar 

förståelsen för andra delar av organisationen men framförallt stödjer den variation av 

informationsbehov som just konsultbolag jobbar med. Vikten ligger inte i att kunna allting själv 

utan ha tillgång till rätt information när man behöver den; “När man omöjligt kan kunna allting 

själv har Yammer varit en fantastisk hjälp att hitta personen som kan guida en vidare”. Den här 

typen av informationsutbyte och samarbete hjälper också till att platta ut organisationen, säger 

han. 

Affärsutvecklaren uttrycker att sociala media skiljer sig från andra äldre media och 

kommunikationskanaler, man måste “förtjäna sin uppmärksamhet”. På äldre media är det oftast 

endast en fråga om pengarna, köper man reklamutrymme så får man det, medan sociala media 

kräver ett större, framförallt kontinuerligt, engagemang för att få uppmärksamhet och skapa värde 

med kanalen. Detta stämmer överens med den interna användningen av sociala media i det att 

det krävs ett visst engagemang för att få ut något av sociala media internt.   

Större aktivitet erbjuder större möjlighet till informationshämtning. “Ju mer aktiv du är ju mer 

personer skyndar till din hjälp när du behöver det”. Möjligheten till att få gensvar på förfrågningar 

är beroende av antalet följare du har lyckats att få, samt hur och var du ställer dina frågor. Mediet 

kräver alltså en viss arbetsinsats från användaren. Det finns dessutom alltid en kunskapströskel 

när man börjar använda en ny kanal, och för att komma över den krävs det att man är aktiv och 

engagerar sig för att få något ut av det. “Är man sällan besökare tycker man det är mest stökigt”. 

Han säger att redan efter ett par dagar borta från mediet så känner man sig lite vilse och hans 

nämner att han själv använder det varje dag. 

Användande av sociala media 

De vanligaste kommunikationskanalerna som används i dagsläget är ett intranät, ett 

kunskapshanteringsprogram och det sociala mediet Yammer, en blandning mellan Facebook och 

Twitter. 

Intranätet som används på företaget är funktionellt när det gäller broadcasting av information men 

saknar utrymme för spontanitet och diskussion. Det är en enriktad, formell information, ”sällan 

någon lägger ut spontant” utan snarare koncerninformation. Det medför enligt honom även att 

information som är negativ eller kritisk mot organisationen inte lyfts fram, vilket kan vara något 

negativt. 
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Angående utbud av sociala media som respondentföretaget levererar i dagsläget är det extern 

användning som fokuseras på, till exempel möjligheten att förbättra avlyssningen av olika kanaler 

såsom twitter eller Facebook. Internkommunikationslösningar ser han inget direkt behov av då 

det inte sker någon direkt implementation. “… som Yammer, det är något molnbaserat, det är ju 

bara att man beställer det så man kan köra”. Det finns med andra ord inte en efterfråga hos 

konsultbolagen själva att implementera internkommunikationslösningar, men görs ofta i arbetet 

hos kundföretagen. 

När det gäller att använda sociala media internt så används verktyget Yammer. Det är en väldigt 

informell miljö där det uppmuntras att så många som möjligt delar med sig av information 

oberoende av arbetsroll. Affärsutvecklaren tycker att det går hand i hand med konsultföretagens 

arbetsmiljö som bygger på en kultur att inte hålla kunskap hos sig själv, ”sharing is caring”. 

När vi frågar Affärsutvecklaren vad som var problematiskt med sociala media uttryckte han att det 

är en viss säkerhetsrisk idag. Till exempel har det varit problem med att tidigare anställda haft 

möjlighet att få tillgång till system även efter att de slutat arbeta för organisationen. I nuläget är 

säkerheten högre och man måste ha säkerhetsdosa för att logga in på intranätet om man inte 

sitter på ett internt nätverk, trots detta behandlas såväl intranätet och Yammer som osäkra. Det är 

en risk att information läcks och konfidentiell information får helt enkelt inte publiceras där.  Det 

finns ett knowledge management system där all affärsmässig information lagras men verktyget är 

väldigt ”svåranvänt”. Detta minskar värdet av systemet, då det är för svårt att använda 

regelbundet som del av arbetsrutinerna. Lösningen till det här problemet är dock att använda 

Yammer som ett användardrivet GUI lager till knowledge management systemet där anställda 

hjälper anställda till rätt information. Istället för att förmedla information direkt över Yammer, vilket 

inte är tillåtet, kan länkar eller hänvisningar förmedlas över Yammer med referenser till 

informationshanteringsystemet. Det är en av de positiva aspekterna som han trycker på, “man 

orkar använda det”. 
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5 Analys 

Under detta kapitel analyseras det empiriska materialet och jämförs med insamlad teori. 

Analysen ska utifrån problemformuleringen svara på de två första delfrågorna. Den andra 

delfrågan; vilka egenskaper har sociala media besvaras dels med den genomförda 

litteraturstudien och dels med det empiriska material som insamlats under expertintervjuerna i 

kapitel 5.1 och 5.2. Den första delfrågan; vilka problem finns med internkommunikation idag 

besvaras av det empiriska materialet insamlat från kundintervjuerna och beskriver den 

problematik som upplevs med internkommunikation idag i kapitel 5.3 och 5.4. 

5.1 Sammanställning av problematik för internkommunikation 

I nedanstående sammanställning presenterar vi de punkter som kundrespondenterna har nämnt 

som problematik. Uppdelning har vi gjort efter hur många kundrespondenter som har berört 

problematiken, för att ge en uppfattning av hur centralt problemet anses vara för respondenterna. 

5.1.1 Alla kundrespondenter 

Envägskommunikation Dels problem med en hierarkisk organisationskultur inom företaget som 

inte främjar diskussion och dels ett funktionellt problem där de tekniska 

möjligheterna begränsar diskussionen.  

Säkerhetsbrist Ett behov av att kunna behandla konfidentiell information på ett säkert 

sätt. 

5.1.2 Flertal av kundrespondenterna 

Låg kunskap om 

internkommunikation 

Anställda är ovana vid att kommunicera på andra sätt än formellt med 

traditionella kommunikationsverktyg och behöver utbildning i hur 

kommunikationen skiljer sig genom nya kanaler samt vilken nytta 

dessa nya kanaler ger till verksamheten.  

Global spridning Stora företag har ofta en organisation som är utspridd över flera 

landsgränser och behöver kunna kommunicera på ett enkelt sätt med 

hela verksamheten. 

Strukturbrist Internkommunikation har inte haft samma fokus som 

externkommunikation när det kommer till vilka syften och mål man vill 

uppnå. Därav finns ett behov av att strukturera användningen med 

policydokument, mål med mera. 

Brist på gemensam 

organisationskultur 

Det finns en brist på sammanhållning över olika organisationens delar. 
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Icke-heltäckande 

lösning 

Det finns ett behov av internkommunikation som fungerar på samma 

sätt i hela organisationen och erbjuder den funktionalitet som behövs. 

Icke-egenägd lösning Behovet av att ha en säker lagring av dokument utan att använda sig 

av tredjepartlösningar. 

Decentraliserad 

kunskap 

Problemet att kunskap finns ute hos anställda i organisationen istället 

för att vara samlad i ett mer tillgängligt media. 

Formell kommunikation Problemet att kommunikationen baseras på en formell miljö som 

hämmar en naturlig diskussion och informationsutbyte. 

5.1.3 Enstaka kundrespondenter 

Svårighet att ekonomisk 

motivera internkommunikation 

Problemet att det är svårt att motivera investeringar i 

interkommunikation. 

Hög anonymitet Svårigheten att veta vem man kommunicerar med över digitala 

kommunikationsmedel, vilket i sin tur försvårar att skapa 

förtroende och skapa relationer. 

Kort informationslivslängd Behovet av att få rätt information i rätt tid. Samt att alltid ha 

tillgång till den senaste aktuella informationen. 

Informationsöverflöd Brist på möjligheter att sålla, selektera och prioritera 

information i dagens informationsöverflöd. 

Brist på mobilitet Möjligheten att få tillgång till information oavsett geografisk 

plats och på olika tekniska plattformar. 

Brist på expansionsmöjligheter Behovet av att anpassa internkommunikation och tekniska 

verktyg efter uppkommande behov. 

Fattig kommunikation Digital kommunikation skalar av mycket av de 

kommunikationsätt människor använder i social interaktion. 

Detta problematiserar relationsbyggande. 

Svårighet att mäta värdet på 

internkommunikation 

Svårighet att mäta användningen av internkommunikation och 

koppla detta till affärsvärde.  
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5.2 Gemensam analys av kund 

Formell envägskommunikation begränsar möjligheter till dialog 

Envägskommunikationen tillsammans med svårigheter att dela information är något som skapar 

en decentralisering av kunskap inom verksamheten. Respondenterna säger sig vara i behov av 

en diskussion eller flöde av information som inte uppnås med dagens kommunikationsmedel eller 

mer traditionella kommunikationskanaler. I dagsläget är kommunikationen endast top-down, och 

av en ofta formell art som varken främjar dialog eller engagemang. Broadcastade meddelanden 

är bra för information om organisationen men ger inte utrymme till spontanitet eller diskussion. 

Det blir också svårare att fånga upp kritik, såväl konstruktiv som annan. Av vikt är att uppnå 

någon form av kollaborerande istället för bara meddelandemöjligheter. I vissa fall uppges det att 

det finns viss tvåvägskommunikation i form av exempelvis kommentarsfält men användningen är 

starkt begränsad. Mail fungerar till en viss nivå för diskussioner, men sägs bli väldigt ”tungt om 

man kör samma trådar fram och tillbaka med många personer”. Dessutom är det lätt att tappa 

kronologin i diskussionen. 

Behov av organisationsgemenskap i en global verksamhet 

Majoriteten av respondenterna upplever att ett stort problem med internkommunikationen är att 

den inte ger möjligheter att skapa en gemensam organisationskultur. Främst de respondenter 

från företag med verksamhet i flera länder eller över hela jordklotet upplever de mer traditionella 

eller äldre digitala kommunikationskanalerna som begränsande. Kommunikationssystemet 

behöver inkludera samtliga delar av verksamheten, dels alla länder och dels alla avdelningar eller 

förgreningar. Svårigheten ligger samtidigt i att användarna inte får drunkna i information så det är 

viktigt att ha möjligheten att selektera information från flödet som är relevant för respektive tjänst. 

Telefonsamtal, e-post och telefonkonferenser (många deltagare) används flitigt, även globalt, 

men anses av hälften av respondenterna vara en för fattig kommunikation för att få en tillräckligt 

personlig kontakt med den man talar med. Några av respondenterna hade hellre sett mer 

kommunikation via video just eftersom en del språkmässiga missförstånd skulle kunna undvikas 

när man får ett ansikte på den man talar med. Även då alla talar god engelska behövs det en 

rikare kommunikation för att förmedla känslor och inte enbart ord. 

Med den globala verksamheten följer också ett ständigt problem med olika tidszoner. 

Textbaserade synkrona eller asynkrona kommunikationsmedel är därför att föredra framför mer 

analoga. Telefon, oavsett över telenätet eller genom IP-telefoni, upplevs inte ha tillfredsställande 

kvalitet i överföringen. Önskemålet är att använda textbaserade kommunikationsmedel men e-

post upplevs för ”sterilt”. Vilket vill mena att det inte blir en personlig koppling till personen man 

kommunicerar med, exempelvis för att man inte har ett ansikte att relatera till. Vissa verktyg väljs 

även bort därför att de inte passar kulturmässigt eller organisationsmässigt i alla länder. En 

respondent nämner hur vissa länder har flera tiotal aktiva bloggar inom företaget medan andra 

inte har några alls. 

Flera respondenter uttrycker också hur viktigt det är med en aktualitet i informationen och 

internkommunikationen. Ledningen behöver kunna förmedla företagets situation i dagsläget och 

det är nyttigt för anställda att lära känna sin egen organisation samt få en uppfattning om vad 

andra delar av organisationen gör.  
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Decentraliserad kunskap i geografiskt utspridda verksamheter 

Hälften av respondenterna ser decentraliseringen som ett stort problem eftersom det blir svårt att 

ta till vara den kunskap som finns inom verksamheten. Särskilt när anställda slutar eller på annat 

sätt försvinner ur verksamheten är det en stor mängd kunskap som går förlorad. Det finns ett 

behov av att kunna lagra den kunskap som finns i folks huvuden. Kunskapen behöver 

digitaliseras för att bli sökbar etcetera. Det gäller att nå så många som möjligt inom 

organisationen, vare sig det är mellan avdelningar på en enskild arbetsplats, mellan olika kontor 

inom ett land eller globalt. Mobilitet nämns också som ett bekymmer eftersom inte alla anställda 

finns på en bestämd arbetsplats eller arbetar inom produktion och därför inte har ständig tillgång 

till datorer. 

Ytterligare en problematik är att i mer (geografiskt) utspridda organisationer är det lätt att 

anställda blir anonyma över fattigare kommunikationsmedel. Folk reduceras till deras arbetsroll 

och det är svårare att skapa tillit till människor längre bort i verksamheten. Detta underlättas om 

man har ett ansikte på den man talar med eller andra sätt att bilda en uppfattning om vem 

personen är, inte endast vilken expertis de har utan även sådant som är mer privat och som 

säger något om personen istället för arbetsrollen. Följden blir att det blir lättare att ta kontakt med 

nya människor och “öppnar upp organisationen” för personer som man aldrig tidigare vetat om. 

Informationsspridning 

Svårigheterna med att dela information uppges i vissa fall bero på så triviala saker som att 

samtliga parter inom verksamheten inte har tillgång till alla delar av intranätet, exempelvis 

befintliga informationslagringssystem. I vissa fall beror det på en internationell verksamhet där 

språkbarriären gör att samtliga inte riktigt hänger med i informationsflödet. Det blir då dels svårt 

att fånga upp deras kunskap och dels svårt att sprida information till dem. Det handlar om att 

flytta diskussioner som sker via e-post där endast ett fåtal deltar till andra former av 

diskussionskanaler där fler kan bli delaktiga. Informationen behöver också vara tillgänglig när 

man behöver den, det finns därför ett behov av att göra informationen sökbar eller åtminstone 

göra kontakterna sökbara för att kunna bli guidad till den person som besitter kunskaperna. 

Omogen syn på sociala media och behovet av engagemang 

Det finns en markant kunskapströskel för ovana användare att komma över när det gäller nya 

kommunikationssätt. Problematiken ligger i att det i dagsläget finns mycket få stödfunktioner, 

exempelvis utbildning eller forum att ställa frågor på, vilket påverkar både nya och erfarna 

användare i hur de bör använda verktygen för internkommunikation. Sociala kommunikationssätt 

skiljer sig mot sättet som folk är vana att arbeta, kombinerat med en relativt låg webbmognad. 

Det kan vara en generationsfråga och det kan därför komma att ta tid för folk att vänja sig. 

Verktygen måste vara användarvänliga för att underlätta att ta sig över tröskeln. Att få till en god 

kunskapsspridning och delning av information ställer krav på både mängden anslutna användare 

och respektive användares engagemangsnivå. Ingen av respondenterna ansåg att mängden 

användare utgjorde något problem eftersom man alltid kunde ta till tvingande medel för att se att 

anställda använder verktygen. Engagemanget är dock en svårare fråga, eftersom det dels bygger 

på att förutsättningarna för att förenkla för användarna att börja använda nya verktyg är noggrant 

utformade och dels att användare har ett aktivt deltagande som bygger på egen vilja. 

En av respondenterna påpekar hur viktigt det är att ha eldsjälar som aktivt driver utvecklingen 

framåt, eftersom anställda generellt sett är för upptagna för att ta egna initiativ. Snarare upplever 

användare det som ett stressmoment att fler arbetsuppgifter läggs till deras redan fulla schema. 
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Behov av säkra kommunikationslösningar 

Ett av de största problemområdena med internkommunikationen är säkerheten. Det finns hos 

majoriteten av respondenterna en inställning till säkerhetsaspekterna av internkommunikation att 

all företagsinformation bör/måste hållas inom egenägda system. Problematiken ligger i att de 

befintliga systemen inte erbjuder de kommunikationsmöjligheter som efterfrågas. Helst hade man 

haft ett heltäckande system, med intranätet som nav, som erbjudit samma funktionalitet som de 

sociala nätverkstjänster som används men som finns inom den ”egna, säkra IT-miljön”. Istället 

använder man tredjepartssystem men stöter på patrull eftersom filer och dokument inte får 

släppas utanför den egna verksamheten. Ägandet till dokument som läggs upp i externa system 

blir osäkert. Användarna upplever därför en osäkerhet i vad som kan diskuteras på ”externa” 

kommunikationsmedel eller vilka dokument som får spridas på detta sätt. Helst ska användarna 

inte behöva fundera över detta överhuvudtaget. 

Struktur för internkommunikation 

I stort sett alla respondenter lyfter problematiken att det finns väldigt lite styrdokument skrivna för 

internkommunikation. Externkommunikationen täcks väldigt grundligt, inte minst därför att det 

finns ett stort intresse av marknadsföring och kundservicekommunikation. Det finns dock en 

svårighet i att översätta detta till interkommunikation eftersom det inte bygger på samma 

premisser. Medan externkommunikation handlar om marknadsföring i olika former bygger 

internkommunikationen på att skapa en ”intern effektivitet”. Förutom ren styrning såsom 

policydokument och guidelines behövs det också målstyrning för att konkretisera vad 

internkommunikationen ska uppnå, vilka syften som finns och var nyttan är. Av någon anledning 

har internkommunikationen förbisetts historiskt till skillnad mot all annan verksamhet. 

Kommunikationen måste ske “med samma röst” och den måste därför bygga på en 

sammanhållen plan för hela organisationen. 

Ett av de främsta styrningsbehoven att täcka är hur privat och professionell sfär ska definieras. I 

mångt och mycket handlar det om att formellt och informellt blandas. Här går åsikterna isär. 

Antingen har respondenterna en inställning att blandningen inte utgör något problem, eller så 

anser de att man ska skarpt åtskilja dem. Förhärskande verkar vara att det är okej att syssla med 

privat kommunikation över sociala media så länge arbetstiden kretsar kring arbetet/företaget. Att 

sociala media är något som hör hemma i den privata sfären, och tid som ägnas på den är 

bortkastad, håller ingen av respondenterna med om. Så länge det finns tillräcklig styrning för vad 

som är vad. En av respondenterna uttrycker att så länge det finns en uttalad agenda som bygger 

på fördefinierade mål, och ger nytta för företaget (i slutändan) utgör det här inget problem. Privat 

användning kan till och med ses som något positivt eftersom det ger öppning för nya idéer och 

lösningar. 

Svårighet att mäta värdet på internkommunikation 

Det sker i dagsläget väldigt lite mätning av hur effektiv internkommunikationen är. De 

kommunikationskanaler som används kan visserligen förhållandesvis lätt ge kvantitativ data på 

användningen men att översätta detta till beslutsunderlag verkar vara svårt. Den mätning som 

görs är exempelvis på hur många som läser inlägg eller svarar med kommentarer. Det är viktigt 

att få reda på vad som triggar intresse, men det kan endast ge början till en förståelse för om 

budskap nått ut i verksamheten.  

Internkommunikation är något som ses som ekonomiskt svårt att motivera. Detta är dock en 

sanning med viss modifikation eftersom flera respondenter säger att det är lätt, så länge beslut 

och investeringar är baserade på verksamhetens mål för internkommunikationen. Ett problem 
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som lyfts fram är dock att investeringar inte görs på rationella grunder utan mer på grund av 

sociala faktorer. Det handlar alltså mer om vem personen som driver en fråga är än vilken 

erfarenhet eller kompetens personen har. Detta gör det inte heller svårt att motivera ekonomiskt 

eftersom det inte baseras på rationella argument utan snarare förtroende för personen som driver 

frågan. 

Traditionella kommunikationskanaler är generellt sett dyra, och ju större organisation man har 

desto större summor finns det ett behov av att spara. Flera respondenter uttrycker också att det 

är tidskrävande och långsamt att skicka ut information till anställda, särskilt när verksamheten är 

utspridd över flera länder. 

5.3 Sammanställning av sociala medias egenskaper 

I detta kapitel beskrivs sociala medias egenskaper, positiva och negativa. Ordningen av visar inte 

på en värdering av egenskaperna då antalet omnämningar av respektive egenskap inte pekar på 

dess relevans i expertutlåtandens fall. Experterna har olika inriktning på deras expertis inom 

sociala media och har därför belyst olika egenskaper som mer intressanta än andra. 

5.3.1 Alla experter 

Relationsbyggande Sociala medias styrka att underlätta byggandet av relationer och att 

hitta nya kontakter. Detta bygger på en personlig kontakt och 

förtroende. 

Mätning och 

målkoppling 

Sociala media underlättar motivering av att utveckla 

internkommunikationen genom att mäta användningen och koppla 

detta till mål. 

Tvåvägskommunikation Sociala medias möjlighet till att föra diskussioner och kommunicera i 

dialog med andra. 

Informationsspridning Sociala medias förmåga att nå många snabbt och sprida information 

oberoende av geografiska förhållanden. 

Efterfråga information Erbjuder möjligheten att efterfråga information från andra användare 

och andra delar av organisationen. 

5.3.2 Flertal av experterna 

Personlig kontakt Med hjälp av en informell och jämlik kommunikation förmedla  

personen före arbetsrollen. 

Transparens Med en hög grad av offentlighet reducerar sociala media 

anonymiteten över digitala kommunikationsmedel. Synen på vad som 
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är offentligt är dock omogen och skapar därmed viss problematik. 

Mängdbehov och 

engagemangsbehov 

För att dra nytta av sociala medias positiva aspekter behövs att en 

viss mängd av verksamheten deltar aktivt. Den aktiva användningen 

kräver ett engagemang i kommunikationskanalerna. 

Sökbarhet Möjlighet att digitalisera information och därmed göra den sökbar. 

5.3.3 Enstaka experter 

Låg 

säkerhet 

Sociala medias ses som relativt osäkert, särskilt när det kommer till äganderätt vid 

utnyttjande av tredjepartslösningar och lagmässig problematik på globala tjänster. 

Permanent All information som publiceras på sociala medier kan ses som sparade permanent. 

Ingen information försvinner och det finns svårigheter att ändra eller ta bort 

publicerad information. 

Omoget Sociala media som område ses som ungt och skapar problematik i synsättet 

eftersom människor har svårt att relatera. 

5.4 Gemensam analys av expert 

Relationsbyggande 

Experterna talar om att en av sociala medias viktigaste egenskaper är att bygga relationer och 

förtroende och därmed utvidga sitt kontaktnät. Större kontaktnät ger i sin tur möjlighet till ny, 

tidigare okänd, information. Varje ny kontakt innebär en ny potentiell kunskapsdatabas eftersom 

alla människor inom en verksamhet besitter olika kunskap, en syn som också bekräftas av 

Michael Peacock i det tidigare kapitlet Socialt nätverkande. Kopplingarna har dock blivit svagare i 

takt med att användningen av digitala kommunikationsmedel utvecklats, att jämföra med 

Granovetters teori om styrkan med svaga kopplingar, Strength of Weak Ties, då nya kontakter 

alltid bär med sig fler andrahandskontakter vilket ytterligare utvidgar kontaktnätet. Styrkan i 

nätverket är inte att ha starka kopplingar, eftersom dessa personer oftast har kunskaper som 

ligger nära ens egna, utan att ha många svaga kopplingar eftersom de ger tillgång till mer okända 

informationsområden. 

En av respondenterna uttrycker också att det är lättare att kontakta okända människor via sociala 

media än via traditionella verktyg. Sociala media bryter ner barriärer eftersom man får en 

uppfattning om personen via profiler etcetera innan själva kontakten knyts. Finns det delade 

intressen har det stor betydelse för hur lätt det är att knyta kontakten. Relationsbyggande beror 

mycket på drivkraften bakom kontakten. Som Tönnies uttrycker i kapitlet om Gemeinschaft och 

Gesellschaft präglas den förra av en stark lojalitetskänsla gentemot gruppen. Gesellschaft 

präglas däremot av ett egenintresse, och kontakten knyts för att dra nytta av relationen. Eftersom 
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digital kommunikation via sociala media bygger så pass mycket på svaga kopplingar så finns det 

också ett outtalat mål av att utnyttja nya kontakters kunskap. 

Informationsspridning 

Respondenterna uttrycker att det man vill uppnå med sociala media är ett kunskapsutbyte och 

därmed en synergieffekt där nya idéer föds. En av respondenterna uttrycker att det som definierar 

sociala media är informationshantering där det erbjuds möjligheter att sprida information inom 

nätverket snabbt. Fördelen är också att informationen kan spridas horisontellt och brygga mellan 

avdelningar, som exempelvis är separerade geografiskt eller affärsområdesmässigt. Ett exempel 

på sociala medias höga snabbhet är som Levinson nämner mikrobloggar. Information når inte 

bara många samtidigt, utan är tack vare sitt begränsade format tillgängliga på alla möjliga 

enheter. Det nämns också att den snabba informationsspridningen kan utgöra ett problem på 

grund av det stora informationsflöde som alstras. Problemet enligt Kroski ligger i behovet av att 

kunna selektera vilken information som mottas. Mängden kan också göra att viktiga meddelanden 

försvinner i mängden. 

Aktualitet 

Sociala media har förmågan att vara aktuella på en helt annan nivå än traditionella 

kommunikationsmedel. Digital kommunikation i allmänhet har förmågan att vara globalt tillgänglig 

och nå ut snabbare än vad tidigare var möjligt. Värt att nämna är wikis, som alltid är uppdaterade 

eftersom alla användare har möjlighet att bidra med information och ändra innehållet när 

förändring sker. Bloggars upplägg bygger på att alltid presentera de senaste inläggen först och 

som Kroski skriver, i kapitlet Aktörer, är mikrobloggars främsta förmåga att ge sekundsnabba 

kontinuerliga uppdateringar till följare. En av respondenterna uttrycker särskilt hur viktigt det är att 

sociala media kan hålla anställda uppdaterade om vad verksamheten sysslar med. 

Mängd- och engagemangsbehov 

Flera av respondenterna uttrycker hur viktigt det är att få en god närvaro på de sociala medierna 

för att få ut önskad effekt. Det blir lättare att utnyttja den kunskap som folk besitter när fler blir 

delaktiga. Kunskapsbasen bygger på att anställda är aktiva dels för att mottaga information och 

dels för att bidra genom att svara på förfrågningar eller dela aktuell information. Synergieffekten 

av informationsspridningen uppnås alltså inte om för få medarbetare deltar eller gör det för 

passivt. Det kräver alltså ett större kontinuerligt engagemang från användarna, vilket kan kännas 

ovant för användare som aldrig tidigare använt liknande verktyg. Det krävs alltså insatser dels för 

att utbilda i hur man använder sociala media, och dels för att hålla en viss aktivitetsnivå. Brown 

och Duguid skriver att aktiv närvaro är en förutsättning för lärandeprocessen, som är en kollektiv 

aktivitet för att komma fram till nya idéer. 

Flera av experterna uttrycker att relationsbyggandet kräver att en större del av verksamheten 

finns representerad och använder kommunikationskanalerna aktivt. En av dem uttrycker att det är 

viktigt att bilda sig en social närvaro för att ta del av sociala medias positiva aspekter, som främst 

är kunskapsspridningen. För att åstadkomma detta behöver man ha ett nätverk, och göra ett 

avtryck i informationsflödet, för att visa att man är en relevant person att interagera med. 

Avtrycket skapas genom att ha en kontinuerlig aktivitet samt att bidra med information i lika stor 

grad som man drar nytta av den som andra bidragit med. 
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Omoget område 

Respondenterna är relativt överens om att det är kortsiktigt att anse att sociala media handlar om 

marknadsföring. Sociala media bör ses som en kommunikationskanal som vilken annan, eller 

som ett förstärkande verktyg i kommunikationsprocessen, vilket bland annat Blanchard bekräftar i 

kapitlet angående definitionen av sociala media. Enligt honom ska sociala media ses som en 

“force multiplier” alltså något som förstärker slagkraftigheten eller ett sätt att göra fattig 

kommunikation rikare. Socialt nätverkande är ingenting nytt utan bygger på mycket gamla 

mänskliga processer, skillnaden är att sociala media ger oss möjligheten att bygga relationer över 

digitala kanaler vilket tidigare inte varit möjligt. En av respondenterna uttrycker att 

marknadsfokuset avgränsar användningspotentialen eftersom det formar hur vi talar om sociala 

media som kommunikationskanal, och i sin tur ger en väldigt ytlig användning. 

Synen på sociala media inom forskningen är splittrad och det finns ingen enighet i att sociala 

media skulle vara något främst positivt. Inte minst inställningen att sociala media har en 

inneboende koppling till det informella eller privatlivet gör att kommunikationskanalerna generellt 

ses som något mindre värt och något som inte har med arbetsrollen att göra. 

Samtliga respondenter är överens om att sociala media fortfarande är så pass ungt att det har 

stora behov av struktur och stöd för att folk i företagsvärlden ska märka av de positiva fördelarna. 

Behovet består i att tydligt definiera vad som får publiceras i vilka kanaler. Användarna är 

fortfarande så ovana vid användningen att de inte har en tydligen uppfattning om detta själva. 

Respondenterna uttrycker också att det finns en ovilja att använda kommunikationskanaler som 

är inte lika välkända eller saknar en lättförståelig koppling till organisationsmål. Det är också 

vanligt att företag inte har definierade mål för sin internkommunikation och det är därför svårt att 

hitta beröringspunkter att knyta upp användningen av sociala media på. 

Personlig, informell och jämlik kontakt 

Sociala media erbjuder att etablera en mer personlig kommunikation liknande den som folk hade 

innan man började kommunicera via digitala kanaler. Styrkan med den personliga kontakten är 

att man kan sätta personen i fokus. Detta istället för, som en respondent uttrycker det, ”företaget 

är en enda global ansiktslös jätte”. Kontakten har istället en mer avslappnad natur, vilket främjar 

en mer naturlig, informell dialog. Denna dialog byggs på att man kan sätta personen före 

arbetsrollen och bilda sig en uppfattning om personen redan innan kontakten tas. Flera experter 

nämner den personliga aspekten av sociala media som en stor del i hur kanalerna kan hjälpa till 

att bygga tilltro och utöka det sociala nätverket. Relationsbyggande är personligt, det är alltid 

personen man skapar en relation till, inte arbetsrollen, även om det sker i en professionell 

situation. En problematik man måste ha i åtanke är att fastän det förs en informell dialog med 

personer inom kontaktnätet kan relationen vara strikt yrkesmässig. Experterna uttrycker att bara 

för att man får en nära relation och ett högt utbyte av dialogen betyder det inte att man är vänner. 

Samtliga experter berör att sociala media påverkar gränserna mellan privat och professionell 

användning, vilket även belyses i litteraturen. Blandning ses hos experterna inte som ett direkt 

problem utan anses snarare vara en aspekt av mediet. Experterna är inte ense huruvida det är 

viktigt att skilja dessa olika persona åt. Ingen av experterna ser något problem med blandningen 

så länge det inte påverkar ens förmåga att utföra sin arbetsuppgift negativt. Privat användning 

uttrycks även vara positivt i vissa fall. 

Sociala media präglas av en informell kultur som uppmuntrar till dialog och att interagera med 

andra utan att gå genom formella kanaler. Enligt en av respondenterna medför en informell miljö 



Högskolan i Borås Kandidatuppsats 15p  2012-05-30 

Social affärsverksamhet - hur företag använder sociala media för intern kommunikation 

Adam Ederlöv, Björn Fredberg 

  59 (73) 

ett högre informationsflöde då de anställda kan ventilera sina åsikter, fråga om information och 

dela med sig till varandra. Brown och Deguid skriver i kapitlet Blandning mellan privat och 

professionellt att det formella står för strukturen i en verksamhet, medan det informella är det som 

faktiskt driver arbetet framåt. Eftersom sociala medier präglas av en informell kommunikation är 

det också väldigt kreativt, men ses som oseriöst och ostrukturerat.   

En av experterna uttrycker att den enkelhet med socialt nätverkande och informationsspridning 

på sociala medier erbjuder grundas i den jämlikhet som präglar kommunikationskanalen. Det 

behövs inga särskilda rättigheter eller positioner inom företaget för att kommunicera med olika 

avdelningarna på mediet. Jämlikheten låter alla anställda förmedla information utan att den 

bedöms i relevans av högsittande i organisationen. Endast en expert nämnde jämlikhet som en 

vital del av sociala media, men det kan vara på grund av kulturella skillnader mellan de 

intervjuade företagen. 

Tvåvägskommunikation (funktionell) (SM) 

Respondenterna uttrycker att internkommunikation i framtiden kommer att bestå mer av 

tvåvägskommunikation och att sociala media kommer spela en roll i detta. Styrkan med 

tvåvägskommunikation är att man kan dra nytta av fler människors kunskap inom organisationen 

med hjälp av öppnare diskussioner i olika former. Dagens envägskommunikation inom företagen 

bygger på att den som förmedlar informationen också sitter på all kunskap. Respondenterna är 

dock eniga om att anse att mycket mer kunskap finns ute i verksamheten och att det gäller att 

fånga upp denna. Traditionell kommunikation är oftast en avskärmad interaktion mellan endast 

två eller ett fåtal parter vilket begränsar möjligheterna till bredare informationsspridning. Ett 

exempel är konversationer över e-post där endast de som är med på mottagarlistan har möjlighet 

att ta del av informationen. Hade samma konversation placerats på ett socialt media hade fler 

kunnat ta del av diskussionen och kunnat bidra till att komma fram till en lösning. 

Låg säkerhet 

Ingen av expertrespondenterna uttrycker att säkerhet utgör ett problem för användningen av 

sociala media. Den problematik som finns, många olika inloggningar/konton ligger inte hos 

kommunikationskanalerna utan beror på tekniska brister eller användarovana. Den risk som de 

ändå nämner är att information hamnar i fel kanaler. Svårigheten ligger i att styra vilken 

information som hamnar i vilka kanaler. Därför kan det vara svårt att styra vilka som får tillgång till 

vilken information. Experterna hävdar dock att det här inte är ett problem med sociala media utan 

ett allmänt problem med kommunikation, och något som alltid kommer vara ett problem. 

Rosenberg uttrycker dock att det finns två olika typer av problematik med säkerhet över sociala 

media: äganderätten och globaliteten. Sociala media ses som osäkert eftersom det i vissa 

situationer är osäkert vem som äger material som publiceras på sociala nätverkstjänster som 

tillhandahålls av tredje part. Företagets konfidentiella information kan ses som komprometerat 

eftersom det inte längre finns inom det ägda nätverket eller genom att det är odefinierat hos vem 

äganderätten ligger. Det andra problemet är globaliteten. Problemet ligger i att en global tjänst 

som sträcker sig över olika regioner och landsgränser kan skapa osäkerheter vilka regler eller 

lagstiftning som man måste ta hänsyn till. Risken finns att viss typ av data eller vissa typer av 

säkerhetslösningar inte tillåts och information kan därmed falla i orätta händer. 

Mätbarhet  

Respondenterna är inte helt eniga om hur man bör gå tillväga för att koppla användningen av 

sociala media till affärsvärde. En av dem uttrycker dock att det inte är svårt att motivera 
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investeringar för sociala media så länge man utgår från företagets mål för internkommunikation 

när man definierar måluppfyllnaden för sociala media. Vilka mål som ska ställas måste vara 

tydliga och baseras på vilken typ av verksamhet man bedriver. Genom att mäta till hur stor grad 

användningen av sociala media uppnått ett visst mål samt bedöma värdet på målet är det lättare 

att koppla till ROI. Experten uttrycker att företag i dagsläget ser mätningen av sociala media som 

något väldigt svårt, när det egentligen är förhållandevis lätt om man utgår från affärsmål istället 

för kvantifierbar användarstatistik. Antal sidvisningar eller antal klick är lätta att kvantifiera men 

ger ingen direkt koppling till ekonomiskt värde för verksamheten och underlättar inte för beslut. 

Det är därför viktigt att ställa upp tydliga mål som kan jämföras mot användningen. Till detta finns 

dock ännu inga färdiga verktyg. 

Transparens 

Transparensen handlar om fördelarna och nackdelarna med begränsade möjligheter till 

anonymitet. Tack vare den personliga kommunikationen kopplat till sociala medias höga 

offentlighet gör att anställda måste ta ansvar för åsikter och publicerat material. Personlig 

kommunikation gör att man vet vem det är som talar, exempelvis genom personuppgifter och 

profiler. Med offentlighet menas att meddelanden oftast publiceras i realtid och därmed finns 

direkt tillgängliga överallt. Del av problemet är också att man är omedveten om vilken information 

som kopplas till en som person. Allting som publiceras online är dock grundat i en aktiv handling 

och man måste också räkna med att allting som publiceras online kommer finnas där permanent, 

vilket är en inneboende egenskap vid onlinekommunikation. 

Brit Stakston anser att transparensen är en av de viktigaste positiva aspekterna med sociala 

media, att allt som kommuniceras går att koppla tillbaka till personen. En av experterna uttrycker 

dock att det finns ett problem med transparensen och offentligheten då det ännu inte riktigt finns 

en förståelse i folks medvetande att de inte endast representerar sig själva online. Även om det 

främst är personen som publicerar information och sätter sitt namn på meddelandena måste man 

vara medveten om att man alltid kommer att representera andra. Personen kommer alltid först, 

men det betyder inte att arbetsrollen försvinner. Negativa meddelanden kommer dock på grund 

av den personliga kommunikationen att kopplas till personen snarare än till företaget. 

Sökbarhet och att efterfråga kunskap 

Eftersom sociala media är ett digitalt kommunikationsverktyg, och den mesta dialogen sker i 

textform, sker en automatisk lagring. Möjligheten att på detta sätt digitalisera kunskap som finns 

ute hos människor i organisationen gör även att kunskapen blir sökbar. En av experterna nämner 

att man sparar tid och resurser genom att digitalisera informationen så den blir sökbar eftersom 

samma fråga inte behöver diskuteras igen eller ödslas resurser på. I en organisation med många 

anställda har man en stor källa till kunskap men problemet är att lyckas samla kunskapen så att 

den blir lättillgänglig. Sökbarheten ger en möjlighet att filtrera eller selektera den uppsjö av 

information som genereras dagligen i större organisationer. Thackery och Neiger nämner att 

användare inte vill bli tilldelade information utan snarare ha möjligheten att ta fram relevant 

information då det finns ett behov av den. Informationen behöver därför digitaliseras för att göra 

den tillgänglig när den efterfrågas. 

En av respondenterna uttrycker att sociala medias huvudsyfte för internkommunikation är att 

genom diskussion och samarbete erhålla information från andra inom organisationen. Personlig 

kommunikation, exempelvis med hjälp av profiler, gör att det går att söka efter relevanta kontakter 

som besitter den kunskap man efterfrågar eller kan guida en vidare till de som gör det. Sociala 
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media är ett effektivt verktyg för att lära sig nya saker eftersom det är såpass informell miljö att 

användare vågar dela med sig av information trots att de kanske själva inte är experter på 

området. Därmed efterfrågar man information direkt från kunskapskällan istället för att behöva ta 

omvägar. Brown och Duguid talar om att de sociala stödfunktionerna som finns över sociala 

media handlar om att få kontakt med de “bästa inom området”. Genom kontakt med andra 

användare i dialog kan man arbeta sig fram till gemensam förståelse och hitta lösningar. 

Tvåvägskommunikationen gör också att svårigheter eller missförstånd snabbare kan redas ut än 

om kommunikationen endast gått i en riktning. 
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6  Resultatdiskussion 

Målet med resultatdiskussionen är att svara på delfråga tre, vilka egenskaper hos sociala media 

kan appliceras på problematiken med internkommunikation. Detta görs genom att i de följande 

avsnitten gå igenom den problematik som kundrespondenterna tagit upp under intervjuerna. 

Respektive problematik kopplas sedan samman med en eller flera aspekter av sociala media 

som kan tänkas påverka internkommunikationens effektivitet. Alla sociala medias egenskaper 

påverkar inte i positiv riktning utan kan också ha negativa effekter. Dessa är markerade med röd 

streckad pil. Positiva aspekter markeras med svart heldragen pil. 

6.1 Problem med formell kommunikation 

Personlig kontakt

Formell kommunikation
Informell kommunikation

Jämlikhet

Transparens

 

Figur 5.3.31: Problem med formell kommunikation 

Vid problem med envägskommunikation inom verksamheten på grund av en hierarkisk 

organisationskultur kan sociala media som vi ser det bidra genom främst fyra aspekter. 

● Personlig kontakt, främjar en naturlig dialog. Med en personlig kontakt kan man sätta 

fokus på personen istället för arbetsrollen och har lättare att bygga förtroende och 

relationer över hierarkiska gränser. 

● Informell kultur, uppmuntrar till dialog eftersom man inte behöver gå genom formella 

kanaler och främjar en mer avslappnad företagskultur. 

● Jämlikhet, samtliga anställdas kunskap är lika mycket värd och bedöms inte i relevans av 

någon högre instans. Detta sänker rädslan hos anställda för att våga bidra till 

informationsutbytet av risk för låg relevans. 

● Transparens, en hög öppenhet medför möjligheter till självreglering då man måste ta 

ansvar för det innehåll man bidrar med. 
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6.2 Problem med funktionell envägskommunikation 

Funktionell 

envägskommunikation
Tvåvägskommunikation

 

Figur 6.2.1: Problem med funktionell envägskommunikation 

Vissa företag upplever att deras intranät eller lösning för internkommunikation har brister i stödet 

för diskussioner. Sociala media erbjuder en tvåvägskommunikation som kan utöka eller bygga på 

den nuvarande lösningen genom att erbjuda just den funktionaliteten. 

För att nämna ett exempel kan e-post fungera för tvåvägskommunikation, men är väldigt 

begränsande när det gäller det möjliga antalet deltagare. Sociala media löser detta bland annat 

genom flöden där samtliga anställda i realtid kan följa och bidra till diskussionen. 

6.3 Svårighet att mäta värdet på internkommunikation 

Svårighet att mäta värdet 

på internkommunikation

Mätning och målkoppling

 

Figur 6.3.1: Svårigheter att mäta värdet på internkommunikation 

Svårigheten är att internkommunikation är så pass nytt att det inte finns standardiserade 

mätverktyg och metoder för att bestämma affärsvärdet och hur pass lyckad kommunikationen är. 

Mätningen är inte helt problemfri eftersom man inte kan utgå från kvantifierbara mätvärden. 

Grunden för en mätbarhet ligger i att ha väldefinierade och värdesatta mål för 

internkommunikation, det vill säga en faktisk bedömning av det ekonomiska värdet av målet. 

Värdet på sociala media bedöms redan utifrån hur mycket sociala media har bidragit till det 

uppsatta målet. För att göra denna värdering finns det förhållandevis många färdiga mätverktyg 

för sociala media som kan hjälpa till att jämföra mätvärden mot målens affärsvärde. 

6.4 Behov av styrning av internkommunikation 

Strukturbrist av 

internkommunikation
Mätning och målkoppling

 

Figur 6.4.1: Behov av styrning av internkommunikation 

Liksom svårigheten att mäta värdet på internkommunikation finns det svårigheter att strukturera 

den. Verksamheten har behov av att utveckla tydliga styrdokument för hur anställda ska bete sig 
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på det verktyg som används. Det behövs policydokument för vad som ska säga i olika kanaler 

och utbildning i hur man praktiskt använder de olika verktygen. 

6.5 Behov av organisationsgemenskap 

Behov av organisations-

gemenskap

Relationsbyggande

Tvåvägskommunikation

Mängdbehov

/

Engagemangsbehov

Informationsspridning

 

Figur 6.5.1: Behov av organisationsgemenskap 

Problemet finns främst om organisationen har verksamheten utspridd antingen geografiskt eller 

affärsområdesmässigt. Detta kan medföra att man har olika sätt att kommunicera på, vilket gör 

det svårt att dra nytta av varandras kunskap. Som vi ser det kan sociala media bidra till att 

förbättra den här situationen genom tvåvägskommunikation, relationsbyggande och 

informationsspridning. 

● Tvåvägskommunikation är en förutsättning för att bilda en gemensam uppfattning om 

verksamheten över hela organisationen. Genom diskussion, att lyssna på varandra och 

förmedla de egna ståndpunkterna, kan man hitta fram till sammanhållen förståelse. 

● Relationsbyggande om medarbetare lyckas bygga personliga relationer till varandra kan 

man få en bättre förståelse för varandras verksamhet och underlätta samarbete. Sociala 

media kan genom nätverkande funktioner hjälpa till att hitta nya kontakter och bredda 

nätverket inom hela organisationen.  

● Informationsspridning är viktig både i en geografiskt utspridd verksamhet och i en 

kulturellt åtskild. Det är viktigt att få ut information till hela organisationen för att alla ska 

ha en gemensam uppfattning om vad verksamheten står för och vilka mål man arbetar 

mot. 

● En försvårande faktor är att informationsspridningen samt relationsbyggandet är starkt 

beroende av att en stor del av organisationen är närvarande och aktivt använder 

verktygen för att kommunikationen ska bli effektiv. 
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6.6 Problem med fattig kommunikation 

Fattig kommunikation

Tvåvägskommunikation

Personlig kontakt

Informell kommunikation

 

Figur 6.6.1: Problem med fattig kommunikation 

Den fattiga kommunikationen beror på att digitala kommunikationsmedel har skalat av delar av 

mellanmänsklig kommunikation som är viktigt för att bygga relationer och känna en personlig 

koppling till den man kommunicerar med. 

Sociala media kan hjälpa att överbrygga detta genom att ge flera olika kommunikationssätt för att 

spegla personen, såsom profiler, videosamtal och chattfunktioner. Samtliga kommunikationssätt 

bygger på möjligheten till tvåvägskommunikation samt möjligheten att dela med sig och fråga 

efter information. Den informella kommunikationen möjliggör att sätta personen före arbetsrollen 

och därmed ha en naturligt avslappnad dialog. 

6.7 Behov av aktualitet 

Aktualitetsbehov

Efterfråga information

Aktualitet

Sökbarhet

 

Figur 6.7.1: Behov av aktualitet 

I dagens arbetsklimat behövs en allt högre arbetstakt vilket också ställer ett krav på att ha tillgång 

till aktuell information. Verksamheter som arbetar i ett område med hög utvecklingstakt har ett 

stort behov av hög aktualitet. Sociala media kan starkt bidra här med exempelvis mobilitet och 

tillgång via många olika tekniska lösningar, vilket tillåter att information kan nå användarna 

oavsett tidspunkt och plats. Information kan också presenteras på ett sätt så att man vet att man 

alltid har den senaste informationen och samtidigt ge en överblick av tidigare information. Att hitta 

aktuell information består också av möjligheten att söka efter den när behov uppstår. Sociala 

media kan bidra här genom att digitalisera kunskapen inom företaget och därmed göra den 
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sökbar. Sociala media kan här bidra genom att förenkla diskussion och förmågan att efterfråga 

information från andra användare. 

6.8 Problem med decentraliserad kunskap 

 

Figur 6.8.1: Problem med decentraliserad kunskap 

I större organisationer är det mycket kunskap som finns ute i verksamheten hos dess anställda 

och medarbetare istället för att finnas på någon form av centralt lagringssystem. Ett tydligt 

exempel på detta är när anställda byter arbetsplats och den kunskap som de då besitter 

försvinner ur verksamheten. Sociala media bidrar här dels genom att digitalisera kunskapen och 

dels genom att möjliggöra att den kan efterfrågas. När väl informationen utbyts via 

kommunikationskanalen lagras den digitalt och är därmed lättare sökbar. Sociala medias förmåga 

att bredda det professionella nätverket ökar möjligheterna att efterfråga information från tidigare 

okända kontakter och förse användaren med potentiella kunskapsdatabaser. En problematik för 

att skapa en kommunikationsmiljö med ett så stort socialt nätverkande och informationsutbyte 

som möjligt, ställer krav på att så stor andel anställda som möjligt att aktivt delta i 

informationsutbytet. 

Decentraliserad kunskap

Relationsbyggande

Mängdbehov

/

Engagemangsbehov

Informationsspridning

Sökbarhet

Efterfråga information
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6.9 Problem med geografiskt utspridd organisation 

Problem med geografiskt 

utspridd organisation

Relationsbyggande
Mängdbehov

/

Engagemangsbehov

Informationsspridning

Sökbarhet

Efterfråga information

Personlig kontakt

 

Figur 6.9.1: Problem med geografiskt utspridd organisation 

Företag som har en geografisk utspridning eller en kulturellt uppdelad organisation kan uppleva 

problem med skilda sätt att kommunicera inom organisationen. Med verksamheter i olika 

tidszoner eller med kulturella eller språkmässiga skillnader kan gapet bli stort. En mer utspridd 

organisation riskerar också att göra anställda mer anonyma och därmed reducerats till sin 

arbetsroll på grund av bristen på personlig kontakt över organisationsgränserna. Sociala media 

kan bidra till att lösa problemet genom fem positiva egenskaper. Relationsbyggandet hjälper till 

att enkelt, oavsett geografiska avstånd, kunna knyta kontakter och hitta nya kontaktpunkter inom 

organisationen. Sociala medias sökmöjligheter gör att det blir lättare att hitta “rätt person” inom 

företaget, som sitter på den mest relevanta informationen för kunskapsbehovet. Möjligheten att 

hitta kontakter och att eftersöka information bygger på den grundläggande premissen att 

anställda på företaget använder sig av kommunikationskanalerna och därmed finns tillgängliga 

för att bidra till kunskapsbasen. Ett aktivt engagemang i kanalerna är en förutsättning för att få 

den informationsspridning som önskas, och det måste ses som en ledningsfråga att uppmuntra 

till sådant beteende. Personlig kontakt hjälper användare att bilda sig en uppfattning om 

personen snarare än arbetsrollen och främjar därmed en mer avslappnad dialog. Dessa två 

aspekter hjälper användarna att minska anonymiteten och risken att “försvinna” i den stora 

organisationen. 

Sociala media har också förmågan att stödja geografiskt utspridda organisationer genom 

funktionalitet som kan sprida information horisontellt och därmed brygga olika avdelningar 

samman, helt oberoende av plats och tidszon. Många nätverkstjänster har också en stor 

tillgänglighet genom att kunna användas på många olika tekniska plattformar. 

Att kunna efterfråga information genom en informell dialog gör det lättare att få tag i kunskap som 

ännu kanske finns i ett digitalt sökbart format. 
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6.10 Problem med informationsöverflöd 

Informationsöverflöd
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Figur 6.10.1: Problem med informationsöverflöd 

Sociala medias möjlighet att sprida information till samtliga delar av organisationen, inte bara top-

down men även motsatt riktning och horisontellt kan i denna problematik ses som negativ då det 

riskerar att markant öka informationsöverflödet. En större mängd information kommer dock inte 

medföra att det blir lättare att ta beslut. Relevant information riskerar att försvinna i mediebruset. 

För att göra det lättare att selektera och prioritera i detta flöde av information bidrar sociala media 

med två viktiga funktionaliteter: sökbarhet och möjligheten att efterfråga information när det finns 

ett behov av den. 

6.11 Behov av säkerhet 

Säkerhetsbehov

Omoget område

Låg säkerhet

Offentlighet

Begränsad syn på 

användningspotential

Splittrad forskning

på området

Okunskap kring 

kommunikationskanalerna

 

Figur 6.11.1: Behov av säkerhet 

Säkerhet är en mycket viktig fråga i de flesta verksamheter, inte minst när det gäller 

internkommunikation, eftersom man hanterar konfidentiell eller känslig information. 

Det här är också ett av sociala medias största problemområden, men verkar beror mer på en 

ovana än på faktiskta brister. 
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Social media möts ofta med ett onödigt negativt perspektiv, då man har en begränsad syn på 

kommunikationskanalens användbarhet än till annat än extern kommunikation. Detta är kortsiktigt 

då det bygger på okunskap angående sociala medias potential som medel för kommunikation. 

Forskning kring sociala media är inte heller enig hur pass värdeskapande 

kommunikationskanalerna är för verksamheter, i förhållande till de negativa aspekternas 

påverkan. Brist på utbildning i kombination med ett arbetssätt som skiljer sig från det traditionella 

som anställda är vana vid begränsar också synen på området, då det till stor del är okänt.  

De säkerhetsbrister som sociala media ändå dras med är en problematik med äganderätt då 

tredjepartslösningar används vilket hamnar på tvärs med företagens behov av säker hantering av 

konfidentiell information. Bristen med att inte kunna hantera känslig information på interna 

kanaler begränsar användningspotentialen för interkommunikation.  

Offentligheten bygger på okunskap angående ämnet. Eftersom människor inte är vana att 

använda kanalen är de också omedvetna om vilken information som behövs presenteras i vilka 

kanaler. Riskpotentialen att känslig information sprids i fel kanaler blir högre genom att använda 

sociala media tills dess att medveten kring området kan höjas. 

6.12  Problematik som sociala media ej berör 

Språkbarriärer Access Fler...

 

Figur 6.12.1: Problematik som sociala media ej berör 

Det finns en stor mängd problem med internkommunikation som vi valt att inte ta upp då de inte 

påverkas av användningen av sociala media. Det är viktigt att förstå att sociala media är en 

bidragande faktor till att förbättra kommunikationen men att det inte är en heltäckande lösning. 

Man bör istället se det som utökade möjligheter att kommunicera digitalt, på ett sätt som närmar 

sig hur folk kommunicerar i en analog miljö. Ett exempel på detta är problematiken med 

språkbarriärer för internkommunikation i större organisationer, vilket måste ses som en 

ledningsfråga eller som ett behov av styrning snarare än att ligga hos kanalen. Även problematik 

med tillgängligheten till olika kanaler är något som flera respondenter lyft men där sociala media 

inte nödvändigtvis har en positivt bidragande effekt. 
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7 Slutsatser 

I vår studie har vi funnit att social media har en stor användarpotential som i dagsläget 

går oanvänd. Social media kan effektivisera genom att erbjuda lösningar till flertalet 

problem som i dagsläget finns eller upplevs finnas med internkommunikation: 

● Informell tvåvägskommunikation  

Formell eller hierarkisk kommunikation hämmar diskussion och 

samarbetsmöjligheter. Sociala media kan effektivisera kommunikationen genom 

att ge en personlig kontakt som sätter person före arbetsroll, informell dialog som 

sänker tröskeln för att våga dela med sig av information, samt jämlikhet och 

transparens som motverkar en begränsande kommunikationsstruktur. 

● Relationsbyggande och informationsspridning 

Organisationer som har verksamheten utspritt antingen geografiskt eller 

affärsområdesmässigt kan ha svårt att skapa en gemensam 

kommunikationskultur. Detta försvårar möjligheterna att dra nytta av olika 

avdelningars kunskap och uppnå en synergieffekt. Sociala media effektiviserar 

genom att förenkla relationsbyggande, socialt nätverkande och att möjliggöra att 

sprida information inom organisationen på nya sätt. 

● Sökbarhet och möjligheter att prioritera information 

Stora verksamheter kan uppleva ett överflöd av information på grund av fler 

möjligheter att kommunicera. Större mängder information innebära ett behov av 

att sålla och prioritera för att kunna ta korrekta beslut. Sociala media kan bland 

annat effektivisera tillgången till kunskap genom att digitalisera information och 

därmed göra den sökbar. 

● Efterfråga information från kunskapskällor 

I större organisationer finns kunskapen hos de anställda snarare än samlat i 

någon form av centralt lagringssystem. Sociala media kan effektivisera genom 

förenkla möjligheterna att efterfråga information direkt från kunskapskällorna 

oavsett var i organisationen dessa finns. 

Sociala media erbjuder inte enbart positiva egenskaper. Det påvisas även att sociala 

media kan påverka internkommunikationen negativt: 

● Behov av säkerhet 

Sociala media bygger på en kommunikationsmodell som för många är ovant. 

Den största problematiken med sociala media är säkerhetsbrist främst när det 

gäller att hantera konfidentiell information. Problematiken grundas i dels den 

gränsöverskridande kommunikationen gällande lagstiftning samt en stor 

omogenhet i synen på ämnet. Äganderätten till information blir svårare att 

definiera vid användning av globala tredjepartstjänster vilket kan försvåra 

användandet internt. Att arbeta socialt är för många anställda ovant eftersom det 

skiljer sig mot det traditionella sättet att hantera kommunikation. Omogenheten 

bygger därmed till stor del okunskap vilket kan ger en fördomsfull inställning. 
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8 Utvärdering 

I detta kapitel redogör vi för hur vi säkerställer studiens värde utifrån utvärderingskategorierna 

validitet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

8.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man kontrollerar att det man faktiskt undersöker det man ämnat undersöka. I 

kvalitativ forskning har man en mycket större närhet till det som studeras. Holme och Solvang 

uttrycker att detta inte är problemfritt eftersom närheten också innebär att forskaren blir delaktig i 

intervjuersituationen, vilket gör det svårt för forskaren att verifiera att de signaler som observeras 

är de som det studerade faktiskt sänder ut. Svårigheten ligger också i att forskaren inte kan veta 

om han/hon ska vara en aktiv eller passiv deltagare för att få så giltig information som möjligt 

(1986, s. 94-95). 

Kvale (1997, s. 118) ger ett antal riktlinjer för hur man ska behandla validitet, han skriver att det är 

inte bara med ord information förmedlas i en intervjusituation, det sker också med kroppspråk 

tonfall och uttryck. Kvale skriver att kvaliteten på en intervju till stor del beror på transkriberingen 

av intervjun, eftersom det är en fråga om tolkning. Han förespråkar att man inte ska transkribera 

så noga så möjligt utan använda en mer litterär stil för att bättre förmedla meningen i 

respondentens utsagor till läsaren. Det finns också ett problem med ledande frågor i intervjuer 

och frågeformuleringen kan ha stor betydelse för utfallet på svaren. Han skriver dock att det finns 

en rädsla att använda ledande frågor, därför används de väldigt sällan i kvalitativa studier (ibid.).  

Vi inser att det finns en svårighet med inte genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Vår intention 

var att genomföra intervjuerna så mycket som möjligt på plats hos respondenterna. Syftet var att 

minska respondentens osäkerhet genom att använda oss av en för honom eller henne välkänd 

plats allt, för att öppna upp för en avslappnad intervjusituation. Vi ville också göra detta för att få 

en bättre uppfattning om respondentens personlighet. Detta visade sig inte vara genomförbart i 

så stor utsträckning som önskat, speciellt då majoriteten av respondenterna har varit 

internationella kontakter.  

Vi har eftersträvat så ordagrann transkribering av just tidigare nämnda anledning, att vi har haft 

internationella kontakter, för att på det sättet motverka att vi inte kan uppfatta kroppsspråk och 

andra sociala beteenden i intervjusituationen. Vi motgår därmed Kvales rekommendation. En 

problematik som vi blivit medvetna om är vid internationella samtal, även över digitala 

kommunikationsmedel såsom Skype, är att kommunikationen till stor grad är beroende av 

överföringshastigheten. Ofta blir ljudkvaliteten lidande. Det finns därmed risker att information 

eller personliga aspekter i samtalet försvinner. 

Angående transkriberingen har vi inte varit så pass ordagranna att anteckna suckar, stammade 

upprepningar eller korta pauser eftersom har inte varit intresserade av att studera hur de talar 

utan vad de säger. Däremot har vi antecknat längre tankepauser eller skratt för att se när 

respondenter behöver tänka efter eller de är sarkastiska eller ironiska. 

Vi har till viss del använt oss av ledande frågor under intervjuerna. Dels för att bekräfta något som 

respondenten uttryckt för att se att vi förstått rätt, exempelvis om ljudkvaliteten varit bristfällig, och 

dels för att be respondenten motsäga ett påstående som vi lägger fram, exempelvis en tidigare 
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respondents svar på en fråga. Vi anser att detta inte har sänkt kvaliteten på studien utan snarare 

motsatsen då vi har kunna använda det för att ställa följdfrågor. 

För att ytterligare höja validiteten har vi efter transkribering av respektive intervju skickat 

transkriptionen samt eventuella följdfrågor till respondenten. Respondenten har då möjlighet att 

lägga till, ändra och svara på frågor angående intervjun. Tack vare uppföljningen kan vi höja 

chansen att vi har fått rätt uppfattning om vad som uttrycktes på intervjun.  

8.2 Reliabilitet 

I kvalitativa studier är det svårt att kontrollera pålitligheten eftersom syftet är att bättre förstå det 

studerade på djupet snarare än att se den statistiska representativiteten. Reliabilitet används inte 

inom kvalitativa studier som utvärderingskriterium eftersom det oftast har med reproducerbarhet 

att göra. Det är mycket svårt att återskapa den exakta sociala situation som undersökningen 

innebär.(Holme och Solvang, 1986) 

8.3 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att forskaren måste säkerställa att det som skapas är en fullständig 

redogörelse och innehåller alla delar. Ett sätt att säkerställa pålitligheten är att låta kollegor 

opponera på forskningsarbetet där innehållet bedöms och försvaras av förskaren. Syftet är att 

bedöma kvalitén på de processer som genomförts samt relevansen av vald metod. (Byman 

2011). En opponering av andra forskare med möjlighet att försvara forskningen kommer att hållas 

innan publicering för att ge utrymme till eventuell utveckling av materialet. 

8.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet bedöms genom att forskaren eftersträvar att resultatet ska kunna användas i 

andra situationer än vid den genomförda studien. Det icke slumpmässiga urvalet kombinerat med 

ett förhållandevist lågt antal intervjuer reducerar möjligheten till att generalisera till en större 

mängd applicerbara situationer. Sammanställningen vi gör i analysen samt framtagna slutsatser 

kan dock ses som underlag för en framtida kvantitativ studie, där en högre generaliserbarhet kan 

tas fram. 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Vi är medvetna om att vi bara har rört vid ytan på detta ämne: hur sociala media bidrar till 

internkommunikation. Vi kan se en rad olika områden till vidare studier, inte minst fördjupningar 

av delar av denna studie. 

Först och främst ser vi att denna studie skulle kunna ligga till grund för en större kvantitativ studie 

för att fastslå prioriteringar och eventuella praktiska lösningar. Denna studie är genomförd med 

förvisso stora men få studerade företag och respondenter. Det finns utrymme för att göra en mer 

omfattande studie för att se om det finns likheter i problematik även för medelstora eller mindre 

företag. 

Vår förhoppning är att vi belyst vilken problematik som upplevs finnas med internkommunikation. 

Det skulle vara möjligt att göra en studie med liknande frågeställning men avgränsa studien till 

endast en av de sociala nätverkstjänster eller kategorier av verktyg som finns tillgängliga. 
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Utvecklingen sker så fort att oavsett när denna studie skulle genomföras har landskapet 

säkerligen ändrats. 

Mindre studier kan säkerligen genomföras när det kommer till säkerhetslösningar, utformning av 

styrdokument och lösning för utbildningsfrågor. För säkerheten handlar det främst om att studera 

lösningar för ägandeproblem och hantering av konfidentiell information. Angående utformning av 

styrdokument handlar det om att studera vad som behövs för att strukturera 

internkommunikationen, exempelvis vilken information som kan släppas i vilka kanaler. För 

studier av utbildning handlar det främst om att undersöka vad som behövs för att förändra synen 

på sociala media som oseriöst och hur man kan arbeta med att engagera ovana användare. 

Ytterligare ett ämne som kan vara intressant att studera är huruvida det finns ett behov av samla 

internkommunikationen under ett verktyg eller om det går att hitta modeller där man kan använda 

flera olika verktyg. Under denna studie framkom det en stor åsiktsskillnad mellan olika 

respondenter angående hur viktigt det är att samla all kommunikation i (ett eller flera) egenägda 

system. Detta utlämnades dock eftersom det hade gjort studien för omfattande. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor, expert 

Inledning 

● Spela in intervjun, ok? 

● Vilka är vi?  

● Hur är arbetet kopplat till CapGemini? 

● Syftet och titeln med arbetet “professionell användning av sociala media”: 

○ Upptäcka om det finns områden inom strategiskt fokus som borde utnyttjas mer 
för att skapa värde med sociala medier för företag. Detta genom: 

○ Vilka behov finns idag, hur stämmer användandet överens med 
verksamhetsmål? 

○ Hur ser experter på användningen av sociala media? 
 

Vad har företag för behov av sociala media?  

Det vi försöker undersöka är om det finns aspekter av sociala media som företag har behov av 

men kanske inte är medvetna om, och inte erbjuds av nuvarande verktyg. 

● Vilka kommunikationskanaler används idag på företaget? 

○ kommunicera med anställda, kunder, leverantörer m.m. 

● Varför används dessa? 

● Finns det ett behov att diskutera snarare än förmedla information? 

○ I vilka situationer? 

● Hur används sociala media, en-vägs eller två-vägskommunikation? 

● Finns det behov av verktyg som inkluderar samtliga behov? 

● Finns det behov av att sprida ut behoven över flera verktyg? 

● Vilka verktyg används? 

○ Varför används dessa? 

○ När börjar man använda en kanal? 

○ När slutar man använda en kanal? 

● Finns det behov av utbildning? 

 

Hur defineras professionell användning av sociala media? 
Definitionen av sociala media är oklar, det finns många olika. Vi försöker definiera vad som bör 
ingå, uteslutas, och vad som behövs för att öka förståelsen för/förbättra perspektivet på 
kommunikationskanalerna. Även undersöka synen på vad som gör användningen till 
professionell. 

● Vad är sociala media för dig?  

○ Hur definerar du sociala media? 

● Finns det en skillnad i professionellt och privat bruk?  

○ På vilket sätt? 

○ “hoppeligen” 
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● Finns det en skillnad mellan intern/extern användning? 

○ Privat/professionellt inom respektive? 

● Hur använder du sociala media? 

○ Professionellt vs privat? 

○ Finns det ett behov av att vara flera olika persona? 

○ Vilka olika verktyg använder du? 

○ På vilket sätt har dessa verktyg likheter/skillnader? 

○ Finns det andra verktyg som erbjuder bättre aspekter men som inte används? 

● Hur ser ditt företag på privat/professionellt användande av sociala media? 

○ Finns det policy/guidelines? 

○ Är det kopplat till företagets Code of Conduct/Code of Business Ethics? 

○ Hur fungerar ditt bloggande, kopplat till Cap?  

● Problem med privat användning av sociala media på jobbet? 

○ Hur är säkerheten hanterad? 

○ Hur säkerställs det att man beter sig korrekt mot andra? 

● Tillåta privat användning? 

 
 
 
Vilke syften och strategier definerar användningen? 
Vi undersöker vilken styrning som finns för hur företagen (företagens anställda) använder sociala 
media. 

● När började ni använda sociala media? I samband med vad? 

● Varför började användningen? 

○ Speciellt behov? Hygienfråga? 

● Avdelning ansvarig för sociala media idag? 

○ Hur hon ser om det bör finnas en speciell avdelning? 

● Följer ni en viss strategi? 

● Hur är den definerad, i policydokument? 

○ Är det kopplat till Code of Conduct/Code of Business Ethics? 

● Vad inkluderar strategin? 

● Vilka tog fram strategin? 

○ Vilka delar var med i utvecklingen av strategin? 

○ Varför dessa människor? 

● Vilka tog beslut om strategiframtagningen? 

● Skiljer sig användningen av mellan olika delar av företaget?  

● Finns det träning inom ämnet? 

 
 
Hur ser du att strategin stämmer överens med verksamhetens strategi? 
Vi undersöker om det finns en koppling mellan företagets behov av kommunikation och de 
möjligheter som sociala media erbjuder. 

● Koppling mellan företagets strategi och strategisk användningen av sociala medier? 
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○ På vilket sätt? Varför, varför inte? 

● Social media = marknadsföring, true? 

● Är marknadsföring en del av sociala media, eller något som kopplats på? 
 

Vilka resultat vill man få ut av användningen? 
Vi undersöker hur man mäter värdet av sociala media, och om det är bristen på mätning (av ROI 

etc) som gör att företag är tveksamma till att investera i sociala media. 

● Vad erbjuder sociala media som inte äldre medier kan? 

● Vad tycker du personligen är bäst med sociala media som kommunikationskanal? 

○ (Vilken aspekt använder du mest?) 

○ flytta till personlig användning 

● Hur mäter man lyckad användning? 

○ Vad är lyckad användning? 

○ Verktyg? 

● Ser du det som ett problem att motivera användningen ekonomiskt? 

● I vilket syfte används resultaten?  

○ hitta ny användning, underlag för reklam 
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Bilaga 2: Intervjufrågor, kund 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 Presentation av oss som forskare och av studiens syfte 

 Kanske du har möjlighet att presentera dig själv och din arbetsroll? 

 

Del 1 - Kommunikation: 

Vilka behov av intern kommunikation har företag idag? 

● Hur ser den (interna) kommunikationen ut i dagsläget? 

○ Vilka övergripande mål finns för internkommunikationen? 

○ Finns det formulerade policydokument? Vad ingår? 

○ Använder ni en envägs eller tvåvägskommunikation idag, vad anser du? På vilket 

sätt? 

○ Finns det ett behov av att diskutera snarare än förmedla information? I vilka 

situationer? 

○ Vilka arbetsroller har du behov av att kommunicera med i din tjänst? 

○ Vilka kommunikationsverktyg används för att prata med 

(ex. telefon, email, sms, brev, möten): 

■ Projektledare 

■ Medlemmar i ledningsgrupp 

■ Anställda sinsemellan 

● Följdfrågor: varför just det verktyget? vilket aspekt uppskattas? 

○ Vilka kommunikationsverktyg används för: 

■ kunskapslagring / informationsdelande (intern FAQ) 

■ förmedla information internt (broadcast) 

■ för diskussioner 

○ Mäter man värdet på internkommunikation? 

■ Hur? 

● Vilka enheter/storheter används? 

● Finns verktyg? 

● Hur används resultatet/återkoppling? 

● Vilka aspekter värdesätter du i ett kommunikationsmedel (1-6): 

○ behov 

■ billig 

■ snabb 

■ når många 

■ lättanvänt 

■ personlig kommunikation 

■ fler? 

○ restriktioner 

■ kostnad 

■ kunskap 
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■ säkerhet 

■ fler? 

○ Varför de två högsta? 

● Hur kan sociala media bidra till att förbättra den interna kommunikationen i företaget? 

○ Tycker du det finns något verktyg som borde användas i större skala? 

■ Varför just det? 

 

Del 2 - Social Business: 

● Vilket synsätt finns idag på sociala media hos företag? 

○ Hur skulle du definiera “sociala media”? 

○ Vilka sociala media känner du till? 

○ Vad ser du som professionell användning av sociala media? 

○ Är det någon skillnad mellan privat och professionell användning av sociala 

media? 

○ Ser du privat användning på arbetsplatsen som ett problem? 

● Vilka diskussioner/konversationer kan inte tas över sociala media? 

● Ser du några andra problem med sociala media? 

● Finns det skäl att tillåta privat användning på arbetstid? 

● Anser du att sociala media är något som borde vara del av alla anställdas 

arbetsuppgifter? 

○ Varför/inte? 

○ Om inte alla personer, vilka då? Några alls? 

● Till vilken grad tycker sociala media handlar om? Skala 1-6, 6 är högt 

○ Relationsbyggande 

○ Reklam 

○ Informationsförmedlande 

○ Säkerhet 

○ Personlig kontakt 

○ Diskussion 

○ Transparans 

○ De två högsta, varför? 

● Om du skulle övertyga någon att börja använda sociala media, vad skulle du trycka på 

då? 

● Vad ska man se upp för? 

 

Användningen sociala media 

○ Hur använder ni sociala media internt inom er verksamhet? 

○ I vilken omfattning? Vilka avdelningar etc? 

● Vilka verktyg används? Varför just dem? 

● Vad är din del av utvecklingen av sociala media inom företaget? 

● Om sociala media används internt 

○ När började ni använda sociala media? 
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■ Varför? 

■ I samband med vad? 

■ Vem/vilka driver utvecklingen? 

● Är det en fördel att använda flera olika verktyg? 

● Har ni slutat använda något verktyg? Varför? 

● Finns det mål med användningen? 

● Finns det en definierad strategi för användningen? 

○ Vilka tog fram strategin? 

○ Vilka avdelningar jobbar de på? 

○ Vilka tog beslut om strategin? (hur högt i organisationen) 

● Finns det policydokument som styr användningen? 

○ Är det kopplat till ert företags Code of Conduct/Business Ethics? 

● Finns det några anställda dedikerade till sociala media internt? 

○ Vilken avdelning? 

● Ges det träning angående använding av sociala media? 

● Vad innehåller den?/Vad skulle du vilja att den innehöll? 

● Mäter ni resultat av användningen på något sätt? 

○ Hur då? 

○ Vilka verktyg används? 

○ Varför? 

○ Hur används resultaten/återkoppling? 

● Hur motiverar man ekonomiskt användingen av sociala media internt? 

● Om sociala media inte används internt (i större omfattning) eller alls 

○ Varför används det inte? (kostnad, ROI, säkerhet, omogen teknik, passar inte 

organisationskultur, business environment) 

○ Används det externt? 

○ Hur tror du att det skulle kunna användas? 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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