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Sammanfattning 
Den moderna kommunikationen har medfört verktyg och funktioner som har 

skapat nya standarder för hur vi kommunicerar både privat och inom 

organisationer. Tidigare forskning presenteras i studien för att visa vad andra 

forskare har fokuserat på inom området sociala intranät. Det finns två studier 

som sträcker sig igenom hela vår uppsats. Den första studien presenterar 

faktorer som påverkar implementering av ett socialt intranät och som kan 

påverka användandet. Den andra studien, introducerar begreppet affordance. 

Ett begrepp som används för att beskriva hur människor utnyttjar ett fenomen 

beroende på hur de uppfattar och antar vad fenomenet kan göra för dem. 

 

Studien kan vara av intresse för andra verksamheter och organisationer som 

har ett socialt intranät och vill få förståelse vad som kan orsaka minskat 

användande av dess funktioner. Undersökningen har tillämpats på ett 

fallföretag. Företaget är ett medelstort utvecklingsbolag som finns på flera 

geografiska platser. Företaget expanderar och fler kontor är på väg att öppna, 

intranätet är därför en viktig komponent för företagets fortsatta expansion. 

Detta gör att det interna samspelet av innehåll, kommunikation och aktiviteter 

är högprioriterat för fallföretaget.  

 

Syftet med studien är att beskriva varför anställda inte utnyttjar sig av de 

sociala funktionerna som finns på fallföretagets intranät. För vår empiri valde 

vi en kvalitativ ansats i form av intervjuer för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Informanter valdes ut efter aktivitet på intranätet och efter 

arbetsroll. Undersökningen utfördes på fallföretagets huvudkontor.  

 

Från empirin har vi fått fram olika orsaker som påverkar användandet av 

fallföretagets intranät. Med hjälp av analysen har vi identifierat att det finns 

en sammankoppling mellan uppfattning och utnyttjande av sociala funktioner. 

Analysen visar att det i stort sett förekommer skillnader i alla affordance 

mellan införandet av vad intranätet syftar till och hur anställda uppfattar och 

utnyttjar sig av funktionerna.  Det har resulterat i att vi har upptäckt ett 

mönster som vi med hjälp av en cirkelmodell vill öka förståelsen för. Cirkelns 

syfte är att hjälpa företag att identifiera orsaker/problem som kan finnas i 

organisationen och som kan påverka hur anställda utnyttjar och använder sig 

av sociala intranät. Vi har kommit fram till fyra dimensioner som kan 

undersökas för att förklara och beskriva anställdas uppfattning och 

användande av sociala funktioner ur ett affordance perspektiv.  



   
 

   
 

Summary 
Modern communication has brought tools and features that have created new 

standards for communicating, both private and in organizations. Previous 

studies are presented in the study to show what other researchers have focused 

on in the area of social intranet. There are two studies that extend throughout 

the essay. The first study, presents factors that can affect the implementat ion 

of a social intranet which may affect the use of a system. The second study, 

introduces the concept of affordance. A term used to describe how people use 

a phenomenon depending on how they perceive and assume what the 

phenomenon can do for them. 

The study may be of interest to other businesses and organizations that have 

a social intranet and want to understand what can cause reduced use of its 

functions. The investigation has been applied to a case company. The 

company is a medium-sized development company located in several 

geographic locations. The company is expanding and more offices are 

opening, the intranet is therefore an important component of the company's 

continued expansion. This means that the internal interaction of content, 

communication and activities is high priority for the case company. 

 

The purpose of the study is to describe why employees do not take advantage 

of the social functions available on the case company's intranet. For our 

empiricism we chose a qualitative approach in the form of interviews to 

answer the essay's questionnaire. Informants were selected according to 

activity on the intranet and after workroll. The investigation was carried out 

at the case company's headquarters. 

 

From the empiricism we have discovered different causes that affect the use 

of the case company's intranet. With the help of the analysis, we have 

identified that there is a connection between perception and exploitation of 

social functions. The analysis shows that there are generally differences in all 

affordances between the introduction of what the intranet refers to and how 

employees perceive and make use of the functions. This has resulted in the 

fact that we have discovered a pattern that we, by means of a circle model, 

want to increase understanding for. The purpose of the circle is to help 

companies identify causes / problems that may exist in the organization and 

which may affect how employees utilize and use social intranets. We have 

identified four dimensions that can be investigated to create an understanding 

of employee perceptions and the use of social functions from an affordance 

perspective.  



   
 

   
 

Förord 
Examensarbetet är en del i Systemvetenskapliga programmet inriktning 

affärs- och verksamhetsutveckling, huvudämnet Informatik, vid 

Linneuniversitetets i Växjö.  Uppsatsen beskriver den studie vi har tillbringat 

vårterminen 2017 att undersöka. Målgruppen för uppsatsen är främst företag 

och organisationer som använder sig av sociala intranät. Vi vill tacka 

informanterna som deltog i intervjuerna och vår kontaktperson på 

fallföretaget. Vi vill även tacka vår handledare för bra vägledning och effektiv 

handledning.  

 

Emelie Evers & Mikael Arnkvist 
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1 Introduktion 

Introduktionskapitlet kommer att förklara vad uppsatsen handlar om och inleds med 

bakgrund som beskriver valet av ämne och varför det är relevant. Tidigare forskning 

kommer att visas med sammanfattande texter för den forskning som gjorts i de områden 

som berör uppsatsen. Därefter redogörs syftet med en frågeställning som ligger till grund 

för undersökningen, samt hur stort område som berörs och vilka som uppsatsen riktar sig 

till. 

 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier är en numera en vanlig term i samhället och dess funktion är att skapa, 

sprida och läsa information. Kommunikation sker med hjälp av olika kanaler och forum. 

Trenden har gått från att läsa information till att vara delaktig med att skapa innehåll och 

dela. Det leder till att informationen som distribueras blir användargenererat innehåll (Cook 

2008). Nationalencyklopedin (2017) beskriver sociala medier som ett samlingsnamn för 

olika kommunikationskanaler, där användarna tillåts kommunicera med varandra direkt 

genom bland annat text och bilder.  

 

Kommunikation är enligt Ordklasser.se (2017) “...ett utbyte av tankar och idéer mellan 

människor för att uppnå en förståelse”. En förståelse mellan människor kan vara svårare 

att uppnå. Olika faktorer kan påverka huruvida två personer förstår varandra eller ej (Treem 

& Leonardi 2013). Vid en tvåvägskommunikation till exempel sociala medier, kan 

mottagande part ställa frågor och missförstånd kan uppmärksammas och därmed 

undanröjas. Med envägskommunikation, till exempel en nyhetsportal, finns inte 

möjligheten att uppmärksamma missförstånd på samma sätt som vid en dialog, vilket 

minskar chansen att uppnå förståelse. 

 

För kommunikation på organisationsnivå används ofta intranät som en 

envägskommunikation för att få ut information till anställda (Spintr AB 2017). Vanligt blir 

att information skickas ner i ledet från en hierarkisk högre position och fortsätter i den 

riktningen. Sättet vi samarbetar på mellan människor, avdelningar, grupper, företag, 

leverantörer och partners har påverkats av sociala funktioner och medfört en större 

delaktighet och öppenhet. Den moderna kommunikationen har medfört verktyg och 

funktioner som har skapat nya standarder för hur vi kommunicerar både privat och i 

organisationer (DQC 2012). Intranät ska erbjuda bland annat bloggar, wikis och delning av 

dokument, där nyheter endast utgör en liten del av innehållet på det sociala intranätet. 
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Samtidigt har det blivit allt viktigare för ett intranät att uppfattas som ett redskap för det 

dagliga arbetet (E24 Intranätgruppen 2009). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Ett vanligt uttryck inom användning av informationsteknologi är HCI som står för human 

computer interaction (Boddy, Kennedy & Boonstra 2009). Det handlar om att skapa 

förståelse för det mänskliga användandet och datorsystemet och få dessa två att agera 

lättsamt och effektivt med varandra (Boddy et al. 2009). Faulkner (1998) skriver i sin bok 

om vad som menas med HCI och vilka svårigheter som uppstår när människor interagerar 

med datorer. Ofta är en dator, och gränssnittet, programmerade av en annan människa än 

den människa som kommer att använda den (Faulkner 1998). Gränssnittet är det som 

påverkar hur en användare ser ett informationssystem (Boddy et al. 2009). HCI handlar om 

att ta reda på hur användare fungerar, vad det är användaren ska utföra och sedan skapa ett 

system som stödjer det (Boddy et al. 2009).  

 

1.2.1 Framgångsrika faktorer till en bra design 

Designprinciper ska skapa ergonomiska förutsättningar för användning av 

informationssystem (Boddy et al. 2009). Faulkner (1998) har föreslagit fem designprinc iper 

för ett systems gränssnitt, som ska underlätta användningen. Första är Naturaless, som 

innebär att en uppgift ska genomföras på ett naturligt sätt. Det kan till exempel vara att 

språket på skärmen är relevant för sammanhanget och att ett “kryss” betyder “stäng ner 

fönster”. Consistency, betyder att det ska vara konsistent gränssnitt och att mekanismerna 

agerar på samma sätt. Det kan vara att knapparna i popup-rutor befinner sig på samma ställe 

för att så lite förändringar som möjligt sker i systemet. Relevance, är att innehållet ska vara 

relevant och användbart. Redundant information ska inte synas och systemet ska inte be om 

dubbletter av data. Suppotiveness, innebär att det ska finnas tillräckligt med information i 

gränssnittet för att användaren ska klara av att utföra uppgifter. Den sista designprincipen, 

Flexibility, betyder att systemets komplexitet ska vara anpassat efter användaren. Faulkner 

(1998) argumenterar för dessa fem designprinciper som riktlinjer för system- och 

gränssnittsdesign. 

 

1.2.2 Faktorer som bör bejakas inför/efter en implementering 

I Clarke & Preece (2005) artikel argumenterar författarna om att intranätet tillhör den nya 

sortens teknologi för information och kommunikation. Författarna kommer fram till tre 



 

  9 (48) 
 

domäner inom området “nya intranät”. Dessa är förändring och framställande, form och 

användning samt standardisering kontra lokal formgivning.  

 

Förändring och framställande diskuteras hur ändringar av ett intranät kan framstå som en 

förbättring för de användare som kan skapa sig en fördel i användandet. Samtidigt finns det 

personer som tycker att förändringen har blivit funktionsmässigt sämre, då det är lätt att 

jämföra med det tidigare systemet. Form och användning syftar till att informationen som 

finns tillgänglig på intranätet är kopplat till vem som konfigurerat intranätet, hur det är 

konfigurerat, vad syftet är och hur uppföljande konfiguration har utförts. För många som 

ska använda intranätet är graden av användning kopplad till deras arbetsuppgifter samt 

befintlig erfarenhet av andra informations- och kommunikationsteknologier. Sista området 

som nämns är Standardisering kontra lokal formgivning, speglar en organisat ions 

anpassning efter intranätet och där användning anpassas. Motsatsen är att intranätet byggs 

runt organisationens behov och kultur och att användning växer fram. I studien kom Clarke 

& Preece (2005) fram till att intranätet har olika betydelser för olika användare.  Intranätet 

är ett vanligt sätt för en organisation att kommunicera och sprida kunskap Clarke & Preece 

(2005). Författarna menar att i slutändan finns det alltid personer som använder sig av 

intranätet och andra som inte gör det. 

 

1.2.3 Intranätet som en informationskälla 

Arvidsson & Bennitz (2014) har gjort en undersökning om vad anställda vill se för 

information på intranätet för att anställda ska använda det som en informationskälla. I 

uppsatsen genomför Arvidsson & Bennitz (2014) en kvantitativ undersökning i form av 

enkäter. Utförandet skedde på ett fallföretag där enkäten gick ut till 213 anställda. Deras 

slutsats presenteras i fem punkter. Uppsatsen är inte helt tillförlitlig då enkäten har en 

svarsfrekvens på 38% och inga intervjuer har kompletterats för att styrka deras studie. 

Arvidsson & Bennitz (2014) presenterar vad som kan önskas synas på ett intranät: 

• Mer information från ledande roller i organisationen. 

• Fler företagsdokument; information om processer, protokoll och mallar. 

• Att innehållet på intranätet presenteras strukturerat. 

• Instruktioner för den egna verksamheten. 

• Forma och anpassa intranätet efter verksamheten. 

. 

1.2.4 Motivering för kunskapshantering 

Chan & Liu (2012) förklarar att användarna upplever tillfredsställelse vid behov av 

kunskapsspridning. Hanteringssystemet ska också se ut på ett visst sätt för att vara 

inbjudande för användning (Faulkner 1998) och innehållet har en avgörande roll för 
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användningen (Arvidsson & Bennitz 2014). Chen, Chang & Liu (2012) skriver även att 

uppmuntran är en influens för motivation för kunskapsspridning. Författarna har två 

hypoteser som de besvarar med hjälp av enkäter som 169 personer deltog i online. Första 

hypotesen var att välutvecklade incitamentprocesser påverkar användarnas motiva t ion 

positivt och som leder till frivillig distribution av kunskap. Den andra hypotesen är att 

incitamentprocesser och motivation påverkar användarnas tillfredsställelse och frivillighet 

till att delta i kunskapsdelning med andra positivt. Chen et al. (2012) studie visar på att den 

första hypotesen stöds men inte den andra. De fann att användare påverkas positivt av 

motiverande omständigheter för att dela kunskap. Däremot uppskattar inte användarna att 

delta i kunskapsdelning med andra, trots motivation och incitamentprocesser. Författarna 

förklara det med att användare hellre deltar i diskussioner om ett ämne än att bidra med 

egen information (Chen et al. 2012). 

 

1.2.5 Faktorer som kan påverka användandet av ett intranät 

Användningen för informationssystem påverkas av olika faktorer (Faulkner 1998; Clarke 

& Preece 2005; Chen et al. 2012; Arvidsson & Bennitz 2014) och vid implementering av 

ett informationssystem behöver faktorerna tas till hänsyn. Hamadani Janes, Patrick och 

Dotsika (2014) skrev en artikel om implementation av ett socialt intranät med hjälp av 

verktyg och funktioner inspirerade från sociala medier och Web 2.0. Författarna skriver i 

artikeln om ett medelstort företag som två år tidigare implementerade ett socialt intranät 

med stor framgång, som Hamadani et al. (2014) menar på är sällsynt. I artikeln studeras 

faktorer för hur en lyckad implementation av ett socialt intranät kan se ut och Hamadani 

Janes et al. (2014) finner tre element som underlättar, fyra hinder och tre påfrestningar som 

kan hjälpa eller stjälpa en organisation. Dessa element förklaras närmare i Teorikapitlet.  

 

1.2.6 Introduktion till affordance begreppet 

En människas vilja för att använda ett informationssystem är inte objektiv och styrs 

beroende på vad de ser för användning för det (Mansour, Askenäs & Ghazawneh 2013). 

Mansour et al. (2013) undersökning har som syfte att utforska affordance i samband med 

användandet av sociala funktioner i organisationer. Begreppet affordance kommer 

ursprungligen från Gibson (1986) som har tagit fram en teori om att olika djur använder 

samma fenomen på olika sätt beroende på hur djuret uppfattar fenomenet. Mansour et al. 

(2013) ger medel för att förstå affordance i en organisations social kontext och fånga upp 

hur människor uppfattar, antar och utnyttjar sig av affordance beroende på en viss 

teknologi. Mansour et al. (2013) bygger sin forskning på Treem & Leonardi’s (2013) teori 

som grundar sin studie på kategorierna: visibility, persistence, editability, och association. 

Mansour et al. (2013) argumenterar att dessa kategorier är otillräckliga och menar att det 
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finns ytterligare fyra kategorier av affordance med fokus på användning av wikis i en 

organisation. En wiki kan ses som ett uppslagsverk där användarna själva skapar innehå llet 

(Cook 2008). Som ett komplement för Treem och Leonardi’s (2013) studie, har fyra 

kategorier tillkommit. Mansour et al. (2013) beskriver att commenting, accessibility, 

viewability och validation är affordance som påverkar organisationens sociala kontext. 

Commenting innebär en mindre offensiv kommunikation mellan roller som bottnar i en 

välvilja att bidra med innehåll och kunskap samt för att skapa kontakt. Accessibility handlar 

om att det finns restriktioner på vilka som kan läsa eller redigera ett visst innehå ll. 

Viewability handlar om att användare har tillgång till att läsa information och där det inte 

förväntas att användaren ska ändra eller kommentera. Den sistnämnda Validation, förklarar 

att information kan verifieras, beroende på vem som publicerat innehållet, för granskning 

av användbarheten (Mansour et al. 2013). Studien har som syfte att utforska affordance i 

samband med wikis och användandet av sociala funktioner. Studien argumenterar för hur 

organisationer ser på wikis beroende på användarnas syn på funktionen. Användarens syn 

och förhållningssätt påverkar hur människor uppfattar, antar och utnyttjar sig av affordance 

vid en viss teknologi. 

 

1.3 Problemformulering 

I tidigare forskning förmedlar vi vilka forskningsaspekter som finns inom området intranät. 

Det återkommande mönstret är studier som visar hur företag ska göra för att lyckas med en 

implementering av ett nytt IT-system. Andra forskare har studerat designprinciper som ska 

förklara hur olika system ska designas för att underlätta och effektivisera användningen. 

Tidigare forskning visar också att kunskapsspridning är en viktig funktion och hur anställda 

kan motiveras till att sprida kunskap. Andra studie visar på vad anställda tycker om 

intranätet som en informationskälla samt om vilka faktorer som kan påverka användandet 

av ett intranät som till exempel företagskulturen. Det finns desto mindre forskning om hur 

en verksamhet bör gå vidare efter en misslyckad implementation av ett socialt intranät, det 

vill säga när ett system inte uppfyller användarnas krav. Tidigare forskning skildrar att det 

finns många studier för hur organisationer ska gå tillväga för att lyckas med en 

implementering och vilka faktorer som bör bejakas inför införandet av ett intranät. 

Designprinciper har redan tagits fram och forskare har studerat funktioner för ett lyckat 

intranät. Däremot finns det mindre teorier som förklarar hur ett företag kan gå tillväga när 

ett socialt intranät används på ett felaktigt sätt. 

 

Det finns två teorier i tidigare forskning som vi grundar vår studie på. Den första studien 

skriven av Hamadani Janes et al. (2014), presenterar faktorer som påverkar implemente r ing 

av ett socialt intranät och som kan påverka användandet. Den andra studien skriven av 
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Mansour et al. (2013), introducerade oss till begreppet affordance. Ett begrepp som används 

för att beskriva hur människor utnyttjar ett fenomen beroende på hur de uppfattar och antar 

vad fenomenet kan göra för dem (Treem & Leonardi 2013).  

 

Fallföretaget har genomgått stora förändringar de senaste två åren. En av förändringarna är 

att de har infört ett intranät med sociala funktioner, ett så kallat socialt intranät. Ledningen 

på företaget har en misstanke att användandet av intranätet kan bero på den anställdes 

arbetsroll och vill öka engagemanget i de olika arbetsgrupperna. Det är lätt att det uppstår 

missnöjdhet med nya system som gör att verksamheter hastigt byter ut systemet (Alqahtani, 

Watson & Partridge 2014) utan att ha gjort en grundlig utvärdering och skapat sig en 

förståelse för problemet. 

 

Vi vill därför göra en utvärdering på fallföretagets intranät och dess övergripande 

funktioner, för att skapa oss en förståelse till varför anställda på företaget inte nyttjar sig av 

intranätet. Datainsamlingen kommer ske på ett av kontoren och bildar avgränsningen för 

undersökningen. Kunskapsgapet som vi vill fylla är att ta reda på varför ett intranät med 

framgångsrika funktioner, teoretiskt sett, inte har fått den framgång i användandet som ett 

företag kan önska. Problemformuleringen leder således fram till studiens syfte och 

frågeställning. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Vi avser att undersöka om det finns samband mellan anställdas uppfattning som påverkar 

hur de använder och nyttjar sig av ett socialt intranäts funktioner. Syftet med studien är att 

förklara och beskriva varför anställda inte nyttjar de sociala funktionerna som finns på 

fallföretagets intranät. 

Hur påverkas användningen av intranätet, beroende på anställdas uppfattning av 

sociala funktioner? 

 

1.5 Avgränsning 

Fallföretaget som vi kommer göra vår undersökning på är ett medelstort utvecklingsföretag 

med hundratals anställda på olika kontor runt om i norden. Vi avser inte undersöka hela 

koncernen utan väljer att begränsa oss till ett av kontoren. Studien grundar sig till att få en 

djupare förståelse för användarnas åsikter. På grund av undersökningens uppsatta tidsram 

kommer undersökningen genomföras på ett av företagets kontor. Resultatet kommer inte 



 

  13 (48) 
 

bli tillförlitligt om hela koncern generaliseras för ett urval från samma kontor. Därför 

avgränsar vi populationen till huvudkontoret. 

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till fallföretaget som vi ska göra vår undersökning på. Studien 

kan även vara av intresse för andra verksamheter som har ett socialt intranät och vill skapa 

förståelse för vad som kan ligga bakom ett inaktivt/aktivt användande hos intranätet.    
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2 Teori 
Teorikapitel redovisar de teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie. Vi börjar 

med att presentera generella begrepp inom forskningsområdet. Därefter presenterar vi 

faktorer som kan påverka användningen av ett intranät, för att sedan fördjupa oss i 

begreppet affordance. 

 

2.1 Socialt intranät 

Enterprise 2.0 är en benämning för organisationer som har social programvara och Web 2.0 

i organisationen (McAfee 2006; Cook 2008; Alqahtani et al. 2014). McAfee (2006) 

förklarar att det finns tre trender som avgör om en organisation är Enterprise 2.0. Det första 

är att organisationen använder fria plattformar för att användare enkelt ska kunna uttrycka 

sig. Det andra är en framväxande struktur av teknik , där egna idéer om hur tekniken ska 

användas, formar strukturen. Den tredje är ordning från oreda, all information som byggs 

upp kan vara rörig och för att hitta rätt bör det gå att sortera och söka efter information på 

enkla sätt (McAfee 2006). 

 

Social programvara är en programvara som agerar likt sociala medier och använder 

liknande funktioner. Dessa funktioner definieras, enligt Cook (2008), med fyra stycken 

kategorier; kommunikation, samarbete, kollaboration och kontakt. Kommunikation, 

människor kommunicerar med varandra med hjälp av en gemensam plattform för att utbyta 

information via bilder, text, eller video (Cook 2008; Alqahtani et al. 2014). Samarbete, 

programvara som hjälper människor att dela med sig av innehåll med hjälp av samarbets -

vänliga verktyg. Kollaboration, verktyg som uppmanar till samarbete mellan människor 

och arbete i samma uppgift. Sista kategorin är kontakt, uppkopplad och/eller 

sammankopplad teknologi som gör det möjligt för människor att upprätthålla direktkontakt 

med andra (Cook 2008). Funktionerna ska hjälpa de anställda att göra mer saker på 

intranätet, än att läsa företagspolicy och uppmuntrar anställda att använda sig av intranätet 

(Alqahtani et al. 2014).  

 

2.1.1 Funktioner i det sociala intranätet 

Begrepp som kan ingå i kontexten social programvara kan vara bloggar, Really Simple 

Syndication (RSS), wikis och taggning (Cook 2008). 

 

Blogg är en förkortning av web logs och är en slags loggbok, dagbok eller dokument som 

publiceras på webbplatser som individuella artiklar (Bell & Waters 2016; Cook 2008). 

Artiklarna visas i ett tidsflöde med senaste inlägget längst upp. Varje artikel har ett eget 
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URL som gör det enklare att finna inlägget när det sedan försvinner från huvudflödet till 

ett arkiv. De flesta bloggar uppmanar ofta till att inläggen ska kommenteras och använda 

trackbacks, vilket är länkar till ursprungs inlägg eller källa (Cook 2008). I organisationer 

kan bloggar användas för att informera anställda om hur projekt fortgår eller fråga efter råd 

och idéer med hjälp av kommentarsfältet (Bell & Waters 2016). Prenumeration på bloggar 

gör att besökare kan vara uppdaterade på nya inlägg med hjälp av RSS. RSS är ett sätt att 

prenumerera på många olika webbflöden utan att behöva besöka webbsidan som artikeln 

befinner sig på (Cook 2008).  

 

En wiki är en webbsida där olika sidor kan skapas, ändras och länkas (Cook 2008). Det sker 

kollaborativt med de som har tillgång till wikin (Cook 2008; Bell & Waters 2016). Allt som 

ändras på sidorna sparas och visar när ändringar har skett, av vem och vad som ändrats. Det 

är även vanligt med kommentarsfunktion i wikis samt prenumeration med RSS när en sida 

ändrats. Taggning är en process för att definiera och sätta nyckelord på information. Det är 

en metod för klassificering av information och underlättar navigering och upptäckt. Vanligt 

är att bloggar och wikis använder det för att skapa urval och kategorier (Cook 2008). 

2.1.2 Svårigheter för det sociala intranätet 

Intranät med funktioner som bottnar i social programvara betecknas som socialt intranät 

(Cook 2008). En skillnad mellan “vanligt intranät” och sociala intranät är bland annat 

kunskapshantering. Ett vanligt intranät har en hierarkisk kunskapsspridning med ledning 

och kontroll uppifrån organisationen och sociala intranät är beroende av att användarna 

skapar innehållet för att främja och samla kunskap för spridning (Cook 2008). Dock är ett 

socialt intranät beroende av aktiva användare för att bloggar och wikis ska fungera och 

skapa nytta. Det kan medföra att företagskulturen behöver förändras eller omorganiseras 

för att passa arbetssättet som krävs för ett socialt intranät (Cook 2008). Ellison, Gibbs & 

Weber (2014) förklarar att sociala intranät och sociala medier skiljer sig åt i många 

avseenden när det används inom organisationen. När människor använder sociala 

funktioner privat är det bland annat för att bygga upp ett socialt nätverk, skapa 

underhållning eller vidmakthålla kontakter. I organisationens sociala intranät ska 

användningen vara på en arbetsmässig nivå och stödja företagets vision (Ellison et al. 

2014).   

 

Cook (2008) talar för att det kan vara svårt med kollaboration och delning av kunskap när 

anställdas inställning kan vara att de inte vill dela med sig till andra. Företagets tanke är att 

sprida kompetensen hos anställda i organisationen. Anställda kan istället uppleva det som 

ett hot, när kunskapen människor besitter är en chans/fördel till avancemang och 
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befordringar i organisationen. Anställda kan uppleva svårigheter att skapa innehåll om det 

hjälper andra uppåt i hierarkin och själv riskerar att bli ersatt (Cook 2008). 

 

Det finns en risk att anställda inte använder sig av sociala programvaror för kollaboration 

på grund av synligheten. Oron kan ligga i innehållet som användaren ska dela kan vara 

felaktigt eller för att det kan framkalla spänningar i organisationen när andras information 

ändras (Cook 2008). 

 

2.2  Användning 

Tre element som underlättar vid implementation av social programvara är ledarskap, kultur 

och verksamhetens behov (Hamadani Janes et al. 2014). Ledande roller inom företaget ska 

tydligt visa vilka/vilket program som ska användas för kommunikation, samarbete och 

informationsspridning. Det skapar bredare spridning i organisationen än att till exempel 

endast kommunikationsavdelningen sprider budskapet (Hamadani et al. 2014; Ellison et al. 

2014). Organisationskulturen spelar stor roll för hur information sprids i organisationen. 

Användarna behöver vara villiga att dela med sig av information på öppna plattformar där 

andra kan ta del av innehållet. Det sista underlättande elementet är att funktionerna i 

programmet stödjer verksamhetens behov . Funktionaliteten ska stödja verksamhetens 

tillvägagångssätt och användning ska vara erfordrad (Hamadani Janes et al. 2014). 

 

Fyra hinder som skapar problem för användning är, enligt Hamadani Janes et al. (2014), 

själva teknologin, tid, bristen på tydliga riktlinjer och brist på utbildning. Om systemet inte 

stödjer den funktionaliteten som krävs för att anställda ska kunna utföra arbetet blir det ett 

problem. Alternativa lösningar, som skapas i problemsituationer, är inte hållbart eller 

effektivt. När tid inte räcker till för användare att fördjupa sig i de nya funktionerna skapas 

ett hinder för att börja använda dem i arbetet. Ledarskap och tydliga verksamhetskrav 

förebygger det hindret med att verktygen blir gedigna och inkapslade i arbetet. Finns det 

inga tydliga riktlinjer eller konkreta fördelar med användningen skapar det brist på 

förståelse för syftet med funktionerna. Sista hindret är brist på utbildning, skapar 

svårigheter för att påbörja användningen, men kan förebyggas med webbutbildning eller 

med kunskapsutbyte från person till person (Hamadani Janes et al. 2014). 

 

I studien upptäcker Hamadani Janes et al. (2014) tre spänningar som kan uppstå för val av 

teknologi, reglering och engagemang. Även om valet av teknik är det mest funktionsdugliga 

kan det skapa osämja om integrationen med verksamhetens kärnsystem och 

tillvägagångssätt inte balanseras. Reglering behöver göras om verksamheten hanterar 

upphovsrättsskyddat eller konfidentiellt material i öppna informationskanaler. Det kan 
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annars skapa förvirring för hur verktygen ska användas. Det förebyggs med att definiera 

syftet och riktlinjer för användning och informationshantering. Engagemanget för ett 

system kan bli undermålig då användare inte förstår syftet med systemet. Ett sätt att 

motverka dåligt engagemang är att i ett tidigt implementations stadium tillkännage och 

invitera användare till att delta i projektet (Hamadani Janes et al. 2014). 

 

2.3  Affordance 

Begreppet “affordance” kommer ursprungligen från Gibson (1986) som har tagit fram en 

teori om affordance. Forskningen som ligger bakom teorin, ger en beskrivning om vilka 

affordance som naturen ger djur. Gibson (1986) refererar till att både djur och natur är ett 

komplement till varandra som ger ett sammanhang. Det Gibson (1986) menar är att 

affordance inte kan mätas i fysik. Till exempel, människor består av olika kultur, men har 

en tendens att se ett fenomen som är mellan knähöjd och höft, som en plats att sitta på. 

Fenomenet kan ha olika former och utseenden, så länge den har funktionen och fördelen att 

kunna sitta på. Skillnaden som existerar är att knähöjd för ett barn inte är samma knähöjd 

för en vuxen. Affordance blir på det viset tillämpad och beroende av individens storlek 

(Gibson 1986). Således om ytan är slät, horisontell, förlängd, fast och i knähöjd beträffande 

individen kan, enligt fakta, fenomenet bli sutten på. Det medför att fenomenet får en mening 

för individen (Gibson 1986). Sammanfattningsvis har Gibson (1986) tagit fram en teori som 

förklarar att affordance för ett specifikt djur är olikt andra djur beroende på ett fenomens 

ämne, ytor, objekt, geografi och andra djur.   

 

Gibsons (1986) teori ligger till grunden för Treem och Leonardi (2013) studie, som redogör 

fyra kategorier av affordance som påverkar kommunikationen i organisationer med fokus 

på sociala medier. Treem och Leonardi (2013) och Ellison et al. (2014) beskriver vikten av 

sociala funktioner i organisationer och hur kommunikationstekniken har förändrats. Fyra 

affordance; visibility, persistence, editability, och association. Presenteras i Treem och 

Leonardi’s (2013) studie för att förklara vad som kan påverka hur användare använder sig 

av sociala funktioner.  

 

Visibility 

System som baseras på sociala media tillåter användare att skapa eget innehåll och dela 

kunskap till andra i organisationen (Cook 2008). Information som tidigare varit osynlig i 

en organisation, kan anställda skapa och göra synlig (Treem & Leonardi 2013). Är det svårt 

att hitta information eller om människor inte vet var informationen finns tillgänglig kommer 

troligtvis inte sökandet ske (Treem & Leonardi 2013). Information som finns synlig kan 

uppfattas osynlig för de människor som inte har kunskap för systemet de agerar i, vilket 
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också resulterar i motstånd till systemet. Sociala media har funktioner som är kopplade till 

affordance begreppet Visibility. Funktionerna tillåter information och beteenden till att bli 

synliga i en organisation. Blogg erbjuder funktioner såsom att användare kan skapa innehå ll 

med text/bild/video, skicka innehåll till prenumeranter, skapa personliga profiler, 

kommentera inlägg och söka på ämnesområden genom innehållets taggningar. Arbetssättet 

blir gemensamt strukturerat när innehåll skapas av användarna och fler vet var 

informationen hanteras och kan dela. Meta knowledge, betyder information om användare, 

till exempel vad användarna har för karaktär, kompetens och kontaktuppgifter (Treem & 

Leonardi 2013). 

 

Persistence 

Innehåll som finns tillgängligt i originalform är persistence (Treem & Leonardi 2013). Det 

kan handla om ett redigerat inlägg där historik ligger kvar för att visa ändringar som skett 

eller när ett blogginlägg försvinner från nyhetsflödet, sparas någon annanstans. 

Informationen finns kvar för att bibehålla tillförlitlig kunskap i en organisation. För sociala 

funktioner ligger informationen kvar i bloggen eller finns på wiki-sidan utan att 

informationen försvinner när författaren loggar ut och avslutar. Persistance affordance är 

de funktioner i bloggar som till exempel; länkar till äldre innehåll, inlägg som kan taggas 

och hur bloggflödet ska arrangeras. Funktionen ska skapa robust innehåll som kan 

vidareutvecklas och återanvändas. Det gör att nyanställda lättare kan ta plats och delta i 

påbörjade projekt samt att det blir lättare att bjuda in till samarbete (Treem & Leonardi 

2013). 

 

Editability 

Editablility gör att användarna kan redigera innehållet och påverka vilken information de 

delar innan de publicerar materialet. Ändra befintlig text eller ta bort den helt. En felaktig 

text som är skriven i sociala funktioner kan författaren korrigera den del som är fel utan att 

radera. Funktionen underlättar på så vis underhållet av tillförlitligt material. Funktioner som 

används för editability i en blogg är att det tillåter ändring av innehållet på egna sidor och 

att publicera innehåll utefter en själv. Men framförallt för att förbättra informations kvalité 

(Treem & Leonardi 2013).   

 

Association 

Treem & Leonardi’s (2013) sistnämnda affordance, association, förklarar om det finns stöd 

i organisationens befintliga system som stödjer en social kontakt samt tillgång till relevant 

information och vem som skapat det (Treem & Leonardi 2013). Majchrzak, Faraj, Kane & 

Azad (2013) använder sig också av funktionen, men benämner det som network informed 

association. Association är en fastställd koppling mellan människor, människor och 
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information eller mellan information (Treem & Leonardi 2013). Det kan till exempel vara 

vänner på sociala medier eller när en människa följer en annan människas blogg. Det skapar 

en association dem emellan. Associationen mellan människa och information är när en 

användare redigerar en wiki-sida eller skriver ett blogginlägg. Information som länkas ihop 

bildar en association dem emellan (Treem & Leonardi 2013; Majchrzak et al. 2013). Det 

ska finnas källa för var/vem som bidrar med informationen, om det går att lita på. När en 

person publicerar ett inlägg kan information om personen associeras, det vill säga källan, 

och validiteten kan bedömas utefter vad personen har publicerat tidigare eller beroende på 

arbetsroll, kompetens och så vidare (Treem & Leonardi 2013). 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi vår datainsamling och vilka metoder vi har använt för analys 

och redogör hur vi har gått tillväga. Kapitlet avslutas med etiska överväganden där vi 

berättar vilka åtgärder som vidtagits för att inte äventyra sekretessen för informanterna. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

För vår empiri valde vi en kvalitativ ansats för att besvara uppsatsens frågeställning. 

Kvalitativa metoder är inriktat på att fånga och få förståelse för individers subjektiva 

upplevelse av deras verklighet, medan kvantitativa metoder samlar statistik (Andersen 

1994; Jacobsen 2002; Bell & Waters 2016). Kvalitativa data är ord och meningar och 

kvantitativa data består av siffror och storlekar (Jacobsen 2002). Valet att välja kvalitat iv 

ansats, framför kvantitativ ansats, är för att vi anser att en enkätundersökning skulle 

begränsa vår empiri till ytlig information och statistik. Därav valde vi en metod som lättare 

kan skapa en djupare förståelse för anställdas åsikter och som tillåter öppna frågor. 

 

3.2 Datainsamling  

Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer där vi utgick från olika kategorier vid 

intervjutillfällena. Kategorierna togs fram med hjälp av tidigare forskning och omfamnade 

de ämnen som ingår i definitionen sociala intranät. Att använda oss av semi-strukturerade 

intervjuer gav oss en öppenhet till ny information och möjligheten att ställa följdfrågor på 

informanternas svar. Tonfallet i hur ett svar ges kan uppfattas och ge information som 

enkäter aldrig kan framhäva (Bell & Waters 2016). Känslor och idéer kan på så vis följas 

upp och undersökas eller ifrågasättas (Bell & Waters 2016). För att använda oss av 

kvantitativ datainsamling hade det krävts en större kunskap om organisationen och en 

noggrann förstudie av problemsituationen, innan enkäten hade kunnat skickas ut (Jacobsen 

2002). Kvalitativ datainsamling hjälpte oss istället med att skapa en djupare förståelse för 

anställdas uppfattningar och nyttjande av intranätet funktioner.  

 

En annan anledning, är att enkäter ökar risken för att undersökaren missförstår eller missar 

en respondents åsikt och inte uppfattar den verkliga problematiken (Jacobsen 2002). En 

annan risk med enkäter är att det kan bli ett stort bortfall. Bortfall är de respondenter från 

urvalet som inte svarar på undersökningen och det skadar undersökningens reliabilitet 

(Jacobsen 2002). 
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3.2.1 Urval 

Populationen av vår studie begränsades till att innefatta de personer som arbetar på 

huvudkontoret. Populationen ska representera hur anställda från olika avdelningar uppfattar 

och använder sig av intranätet. Vi intervjuade därför personer med olika bakgrund och olika 

egenskaper från företaget, för att få så många infallsvinklar som möjligt. Varför vi bland 

annat inte valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval är för att det finns en risk 

att kontaktpersonerna på företaget väljer människor med samma egenskaper eller åsikter  

(Jacobsen 2002). Organisationen ville att intranätet skulle fungera som en gemensam 

plattform vilket gör att systemet blir en väsentlig del för den interna kommunikationen och 

för spridning av information.   

 

Intranätet på fallföretaget hade varit i bruk i lite mer än ett år vilket gjorde att det fanns 

statistik för användandet av systemet. Vi fick tillgång till statistiken i form av en lista som 

listade aktiva användare och mindre aktiva användare, grundat på varje unik användares 

aktivitet i procent. För urvalet kombinerade vi aktiva användare och mindre aktiva 

användare för att öka validiteten för vår studie. Genom dokumentstudier kan undersökaren 

få värdefull information och förståelse för organisationen (Jacobsen 2002). 

 

3.2.2 Genomförande 

För att skapa en mall till intervjuerna studerade vi först tidigare forskning för att identifiera 

vad som ingick inom området intranät. Därefter skapade vi kategorier av det vi fick fram 

ur undersökningsområdet. Utefter varje kategori gjorde vi därefter frågor och sorterade 

kategorierna i en lämplig ordning (se bilaga 2 Intervjufrågor). För att inte färga eller leda 

informanternas svar formulerade vi frågorna på ett enkelt sätt (Bell & Waters 2016). 

Andersen (1994) menar att det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt för att inte misstolkas. 

Något vi var beredda med i den mån att frågor som kunde verka otydliga hade exempel 

eller förtydligande nedskrivna. Dessa exemplen skulle endast användas om informanten 

inte förstod frågan. Det är viktigt att det finns en klar taktik för hur intervjun ska gå till 

(Andersen 1994). 

 

Vi skapade ett presentationsbrev (se bilaga 1 Presentationsbrev) som skickades ut till de 

anställda som hade tackat ja till att delta i undersökningen. Samtliga intervjuer genomfördes 

ansikte mot ansikte och enligt Jacobsen (2002) är det enklare att uppnå en bra stämning 

med personlig kontakt än vid till exempel en telefonintervju. Telefonintervjuer göra att 

intervjuaren missar hur informatören använder sig av kroppsspråket eller miner. Det kan 

göra att intervjuaren inte märker om informatören blir besvärad och som kan skapa oviljan 

att delta. Det kan påverka intervjuns resultat (Jacobsen 2002). En intervju utspelade sig på 
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ett café och de resterande intervjuerna utfördes på fallföretagets huvudkontor, i ett av deras 

konferensrum. Intervjuerna genomfördes på plats under normala kontorstider för att 

underlätta för informanterna och inte ta upp deras fritid. Samtidigt som de inte skulle 

behöva resa utanför kontoret och påverka deras arbetstid allt för mycket. Genom att utföra 

intervjuerna på deras hemmaplan hoppas vi på att reducera risken för distraktioner. Det är 

svårt att undkomma påverkande faktorer helt men det går att förebygga (Jacobsen 2002). 

 

Informanterna i undersökningen tillhörde olika team samt hade självständiga roller i 

företaget med olika uppdrag, undantag för de tre utvecklarna som hade liknande 

arbetsuppgifter. Erfarenhet, ålder och kunskapen för teknik varierande i varje fall och 

svaren vi fick bedömde vi vara uppriktiga. Intervjuerna tog mellan 30 till 40 minuter och 

samtalet flöt på bra vid samtliga tillfällena. Alla samtal var givande och materialet som vi 

fick har varit olika användbart för uppsatsen. 

 

3.3 Analys 

Efter en kvalitativ datainsamling är det vanligt att mycket ostrukturerat material är insamlat 

(Jacobsen 2002). För att skapa struktur i det insamlade materialet behöver det reduceras ner 

till det som är väsentligt och användbart för undersökningen (Jacobsen 2002). Jacobsen 

(2002) beskriver att vid kvalitativa undersökningar sker reducering av materialet i tre faser; 

beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. I vår undersökning har 

vi genomfört sju semistrukturerade intervjuer och spelat in samtliga intervjuer på en 

inspelningsenhet, i syfte att senare transkribera dem. Fördelen med inspelade intervjuer är 

att allt som sägs kommer med i transkriberingarna, dock är nackdelen med inspelningar den 

ofantliga mängd data som ska examineras (Jacobsen 2002).  

 

Jacobsen’s (2002) första fas, beskrivning, handlar om att grundligt och detaljerat 

dokumentera insamlade data. Efter varje intervju dokumenterade vi ner känslan vi hade fått 

från intervjun och informanten. Därefter transkriberade vi intervjuerna med hjälp av den 

inspelningsenhet vi använt oss av under intervjuerna. När ljudinspelning har skett ska 

materialet sedan transkriberas, det vill säga skriva ner vad som framkommer av 

inspelningarna (Jacobsen 2002).    

 

Nästa steg, enligt Jacobsen (2002), blir att sammanfatta och kategorisera transkriberingen. 

Kategorisering betyder att data samlas i grupper (Jacobsen 2002). Materialet efter 

transkriberingen är ofta massivt och vid kategorisering sker antingen individfokuserad- 

eller ämnesfokuserad analys. Det första alternativet handlar om att analysera 

undersökningsenheten och det andra alternativet fokuserar på att koppla samman ämnen 
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eller variabler från fler enheter (Jacobsen 2002). Vi utgick från kategorierna som vi använde 

för att kategorisera intervjufrågorna. Till att börja med sammanfattades varje intervju 

enskilt, individfokus. Efter att varje kategori sammanfattades för varje intervju gjorde vi en 

ämnesfokuserad analys. Enligt Jacobsen (2002) behöver en av metoderna inte utesluta den 

andra, då de båda metoderna kompletterar varandra.  

 

I sista fasen, kombination, förklarar Jacobsen (2002) att tolkningar av data påbörjas. Viktigt 

att det slutgiltiga resultatet som visas är tillförlitligt och relevant för undersökningens syfte. 

Vi har därför samlat in citat för att förstärka vissa argument från informanterna. Med hjälp 

av kategorierna kunde vi sedan hitta likheter och skillnader i svaren. Undersökaren ska 

finna vad intervjuerna har producerat och hitta ett mönster i insamlade data. Jacobsen 

(2002) förklarar att substantiella samband är när ett förhållande förklarar ett annat. I 

diskussionskapitlet redogör vi dem substantiella sambanden som vi fått fram från empirin. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Informanterna som ingick i undersökningen mottog alla ett presentationsbrev (se bilaga 1 

Presentationsbrev) där vi förklarade vilka vi var och syftet med intervjun. I 

presentationsbrevet förklarade vi också villkoren för deras deltagande.  Enligt Bell och 

Waters (2016) bör detta vara formulerat skriftligt till informanten i god tid innan intervju. 

Främst för att få deras samtycke till att bli intervjuade, men också för att de ska veta vad 

intervjun handlar om och kunna tacka nej om de inte vill ställa upp. I presentationsbrevet 

förklarar vi att deltagandet är anonymt och kommer att spelas in. Inspelningen var till hjälp 

för transkribering av intervjuerna och det framkom också att dem skulle förvaras oåtkomlig 

för utomstående för bibehållandet av informanternas integritet och sekretess. Inför varje 

intervju påminde vi informanterna om inspelningsutrustningen och frågade om de gick bra 

att spela in.  Vid sammanställandet av resultatet för anonyma intervjuer är det viktigt att 

tänka på att svaren inte kan avslöja en person (Jacobsen 2002). Fallföretaget som 

intervjuerna gjordes på är ett stort företag med många anställda. Risken finns alltid att 

personer kan bli utpekade i en studie, dock minskar risken ju större organisationen är. 

Uppfattningen om vad som är känsligt ämne varierar (Jacobsen 2002) och informanten kan 

uppleva åsikter eller beteenden som något de inte vill berätta. Därav meddelade vi 

informanterna innan varje intervju att de skulle svara efter bästa förmåga samt att 

deltagandet var frivilligt. Eftersom det är deras kompetens, argument och åsikter som utgör 

resultatet i vår uppsats. 
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4 Resultat 
Empirin som kommer att presenteras i kapitlet har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Sju intervjuer har genomförts på fallföretaget som är ett medelstort företag och 

finns på flera geografiska platser. Företaget expanderar och fler kontor är på väg att 

öppna. Intranätet är därför en viktig komponent för att företaget ska kunna fortsätta sin 

expansion. Det gör att det interna samspelet för informationsspridning, innehåll och 

kommunikation är högprioriterat på fallföretaget. För ca ett och ett halvt år sedan 

implementerade företaget ett nytt intranät, eftersom det tidigare intranätet inte ansågs sig 

gynna de anställdas arbete. Det nya intranätet skulle skapa engagemang hos de anställda 

samt bjuda in till information- och kunskapsspridning. Intranätet är uppbyggt på bloggar 

(se kapitel 2.1.1 Funktioner i det sociala intranätet); där några av många funktioner gör 

att inlägg kan gillas och kommenteras, det går att följa bloggar, gå med i så kallade 

aktivitetsgrupper osv. Fallföretaget vill att anställda ska skapa innehållet själva på 

intranätet. Fallföretaget medger att implementeringen av det befintliga intranätet kan ha 

skett för snabbt. Intranätet har därför blivit en hög prioritering inom koncernen. Företaget 

behöver minska de geografiska gränserna och använda sig av ett intranät som stödjer deras 

arbetsprocesser för att bibehålla sin konkurrensfördel på marknaden. I analysen använder 

vi empirin för att stärka kategorierna som formats av det teoretiska ramverket. Vi har valt 

att dela upp informanterna i två grupper, utvecklare och business support.  

 

4.1 Empiri 

I dagsläget använder sig anställda av specialiserade verktyg för kommunikation. 
Kunskapsspridning sker främst mun- till -mun eller via fysiska/digitala möten. Sökning av 
information sker i företagets kunskapshanteringssystem, som resulterar i att användningen 

av intranätet blir lidande eftersom det utesluter tre viktiga pusselbitar från företagets 
intranät. 

 
“Problemet är att vi har så många olika avdelningar, och vissa är så hårt insnöade på 
vissa verktyg som gör att de vägrar ändra uppfattning om användandet.” - Business support 

3. 
 

4.1.1 Våra informanter 

Vi har genomfört sju intervjuer på fallföretaget. Fallföretaget är ett utvecklingsbolag och 

omfattar bland annat arbetsroller inom programmering. Tre av informanterna, som vi har 

intervjuat, har en utvecklarroll på företaget och går under benämningen “Utvecklare” i 

kapitlet. Roller inom till exempel ledarskap, processarbete och informationssäkerhet går 
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under benämningen “Business support”, som vi har tolkat som gränsöverskridande och 

verksamhetsstödjande arbetsroller. 

 

4.1.2 Informanternas uppfattning om intranätet 

Nedan följer en sammanfattning av informanternas svar, som beskriver synvinkeln och 

uppfattningen informanterna har för företagets intranät.  

  

Samtliga informanter upplever intranätet som ett informationsflöde. Utvecklare 1 förklarar 

att även om intranätet erbjuder kommunikation via “gillamarkeringar” och kommentarsfä lt, 

så stannar inte människorna på intranätet för att diskutera det som publiceras. Hen menar 

att det istället sker i mindre grupper, via andra kommunikationsverktyg. Utvecklare 1 menar 

vidare på att funktionerna som finns på intranätet kolliderar med varandra. 

 

“Jag tror att intranätet försöker vara för mycket. Det försöker vara snabblänkar, det 

försöker vara information från chefen och det försöker vara dokumentsamling och det 

försöker vara allt möjligt. Jag tror att intranätet borde bantas ner och vara någonting 

väldigt mycket mindre.”- Utvecklare 1. 

 

Utvecklare 1 och Business support 1 uttrycker båda två att införandet av det nya systemet 

inte har förts in på rätt sätt, där Business support 1 menar att intranätet inte har fått en riktig 

chans till etablissemang. Enligt Utvecklare 1 stödjer intranätet inte hans dagliga arbete och 

spenderar därför ingen tid där. De andra utvecklarna formulerade sig på liknande sätt och 

Utvecklare 3 berättar att hen använder intranätet endast som en nyhetsportal för att läsa 

företagsinformation.   

 

Business support 4 tror att det handlar om att chattfunktionen i intranätet inte är rätt val för 

utvecklarna eller för att intresset för resterande organisation inte är tillräckligt stort för att 

lägga tid på intranätet. Behovet av kontakt och information är inte lika stort i en liten grupp 

kontra en större grupp eller gränsöverskridande samarbete, menar Business support 4. 

Business support 1 har likartade åsikter och berättar att hen använder intranätet mestadels 

passivt för att läsa nyheter. Business support 1 förklarar det med att hen inte ser en tydlig 

användning och utnyttjar sig inte av intranätet. Det behöver inte vara ett dåligt system som 

ligger till grund för låg användning, berättar Business support 1. 

 

“Det är väldigt svårt att släppa verktyg, om man inte ser en stor vinst med ett annat sätt.”  

- Utvecklare 2. 
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Alla informanter anser att spridning av kunskap och information är en viktig del för 

samarbetet inom företaget. Business Support 2 betonar att företaget är ett 

utvecklingsföretag och därmed är kunskapen en väldigt viktig del inom bolaget samtidigt 

som strävan om att underlätta för andra finns. 

 

“Kunskapsspridning är jätteviktigt inom företaget, speciellt inom gruppen. Det är farligt 

när en person vet för mycket, ifall den sticker så faller hela projektet.” - Utvecklare 1. 

 

Samtliga informanter delar med sig av sin kunskap genom att dokumentera informationen, 

dock använder de inte intranätet för att sprida kunskapen. Informanterna menar på att 

dokumentering är bra för överföring av kunskap och underlättar arbetet både för sig själv 

men också för andra. Utvecklare 2 förklarar även att det finns ett forum för 

kunskapsöverföring, som främst berör utvecklare. Anledningen till att de använder sig av 

separata kanaler är, enligt Utvecklare 2, på grund av att informationen som diskuteras 

kräver vissa förkunskaper. 

 

“Om man ska presentera för en större publik blir det genast mycket mer jobb för ens egen 

del, då måste man förklara hela kontexten.” - Utvecklare 2. 

 

Anledningen till varför Business support 3 inte delar med sig, är på grund av att hen inte 

vet var informationen ska ligga. Samtliga informanter beskriver att det finns två orsaker t ill 

varför dom inte delar med sig av sin kunskap på intranätet. Första orsaken är att 

informanterna inte uppfattar intranätet som ett dokumenthanteringssystem och menar på att 

det finns andra system, fil- och mappstrukturer som de använder. Den andra orsaken är att 

informanterna har svårigheter att se om det ger nytta i det dom skriver och om det är värt 

tiden som läggs ned. 

 

“...min uppgift är att fylla intranätet med information. Men det är ingen idé att fylla 

intranätet med information, när det inte är någon som läser det. Så det känns som om det 

blivit någon konstig cirkel.” - Business support 3. 

 

Business support 3 menar att så länge det finns andra vägar att gå, så kommer den anställde 

inte att välja intranätet för att sprida kunskap eller information. Anställda ser intranätet som 

en nyhetsportal, menar Business support 3. Informanterna förklarar samtidigt att det inte 

finns preferenser som förklarar varför eller hur intranätet ska användas. Business support 3 

förklarar vidare att hen endast använder intranätets sökfunktion när informationen inte finns 

i något annat system. Alla informanter är medvetna om att anställda får och kan publicera 

innehåll på intranätet. 
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Många av informanterna har en uppfattning om att det inte finns någon som använder sig 

av intranätet och på så vis nyttjas inte informationen som finns där. Business support 1 

menar att rent informationsmässigt så finns det tillgång till dokument och kunskap på 

intranätet. Business support 3 berättar att ledningen på företaget har en vision om att göra 

intranätet till ett kunskapshanteringssystem Däremot menar hen att det finns ett gap mellan 

att hantera information och ha förståelse för hur informationen ska nyttjas. Business support 

3 förklarar vidare att om anställda inte förstår vad informationen är till för, är det också 

svårt för anställda att nyttja den.   

 

Dock är alla informanter eniga om att gemenskapen och öppenheten finns på företaget som 

gör att de sociala funktionerna kan fungera bra. Intranätet förser alla anställda med en egen 

sida där användaren kan skapa en profil för att synliggöra sina kontaktuppgifter. Dock visar 

empirin på att de flesta informanter inte använder sig av funktionen för att hitta/söka 

kontaktuppgifter på intranätet. Samtliga informanter pratar positivt om att ha ett socialt 

intranät och refererar främst till funktionen som erbjuder anställda att gå med i grupper med 

liknande intressen, så kallade intressegrupper. De flesta informanter uppger att de är 

medlemmar i en eller flera intressegrupper som finns på intranätet. Business support 1 

förstår tanken med att ha intressegrupper på intranätet, men är själv inte med i någon grupp. 

Däremot menar hen att det är ett bra mål för att öka gemenskapen på företaget.  

 

4.1.3 Hur informanterna använder sig av intranätet 

Nedan följer en sammanfattning av informanternas svar, som förklarar hur informanterna 

utnyttjar sig av intranätets funktioner idag. 

 

“Jag kan like:a vissa saker men jag är inte så aktiv i kommentarsfältet. Jag skickar hellre 

ett personligt meddelande.” - Business support 4. 

 

Förutom Business support 4, så använder samtliga informanter sig av en passiv roll på 

intranätet, det vill säga att de endast hämtar/läser information. De informanter som tillhör 

gruppen utvecklare, använder intranätet för att ta till sig företagsnyheter, utnyttjar 

snabblänkar eller för att hämta/läsa företagsdokument. Utvecklarna upplever inte att 

intranätet är till för kunskapsutbyte, de menar att det finns ett annat system som de hellre 

utnyttjar.   

 

“Jag tror att den kommunikationen som utvecklare behöver ha mellan varandra, där är 

inte intranätet lämpligt.” - Business support 4. 
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Business support 4 använder intranätet både till att publicera och läsa information, mycket 

på grund av att hens roll kräver kontroll och styrning. Hen förklarar att skillnaderna för 

användning kan bero på roll och arbetsuppgifter. Business support 4 behöver ha kontroll på 

vad som händer på de olika kontoren och publicerar information som behöver nå ut till alla 

i koncernen. Business support 3 använder intranätet för att få tillgång till generell 

företagsinformation och menar att det finns specialiserade verktyg för samarbeten och har 

aldrig uppfattat intranätet som en tvåvägs-kommunikation. Business support 1 stödjer detta 

genom att förklara att det finns fler verktyg och system som existerar sida vid sida och som 

prioriteras istället för intranätet.   

 

“Det man är van vid och har använt, det förstår man...då tycker man det är mycket bättre 

att använda sig av det än något man inte förstår.” - Business support 1. 

 

Det är en av informanterna som förklarar att hen använder sig av intranätet för att sprida ut 

information. Business support 4 berättar att hen använder sig mycket av bloggen för att 

sprida information. Informanten försöker blogga minst en gång i veckan, för att skapa 

publicitet och innehåll på intranätet. 

 

“Jag har gjort så att jag subscribe:ar på det som jag är intresserad av, så får jag ett mail. 

Så slipper jag bry mig om var informationen ligger någonstans. “- Utvecklare 2. 

 

Utvecklare 3 förklarar att startsidan är bra, i den bemärkelsen att hen inte behöver gå in och 

navigera på intranätet. Istället prenumererar hen, likt Utvecklare 2, på inlägg för att få viktig 

information via mail. Utvecklare 3 förklarar att det inte känns meningsfullt att gå in på 

intranätet när information går att få via mail med samma innehåll som publiceras på 

intranätet. Informanten kan gå in enstaka gånger för att uppdatera sig med ny information 

på intranätet.  

 

“Det är ganska sällan jag går och söker information på intranätet som rör mitt arbete.” - 

Business support 3. 

 

4.1.4 Orsaker till hur informanterna utnyttjar sig av intranätet   

Nedan sammanfattas informanternas svar, som klarlägger vilka orsaker som ligger bakom 

informanternas användande av intranätet. 

 

Business support 1 förklarar hur viktigt det är att alla förändringar börjar med att förändra 

attityden hos intressenterna. Business support 1 refererar bland annat till sig själv, om hen 
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förstår poängen med användningen av intranätet, så kommer hen utnyttja sig av intranä tet 

istället för att gå en annan riktning. Business Support 1 fortsätter förklara att de personer 

som har arbetat med att få fram intranätet har en annan uppfattning om systemet, de har 

förstått poängen och ser nyttan med intranätet. 

 

“... jag tror det är själva processen som inte har fått sin chans, utan det har gått lite snabbt; 

nu har vi det, nu kör vi! - Varför då? Varför ska jag göra grejer i intranätet?” - Business 

support 1. 

 

Enligt Business support 3 ersätts intranätets funktioner med verktyg som är specialiserade 

inom ett visst område. Hen menar att funktionerna som erbjuds utanför intranätet är verktyg 

och system som anses fungera bättre än intranätets motsvarigheter inom kommunikation, 

samarbete och kunskapsöverföring. Business support 3 förklarar att det känns som att 

ledningen för företaget vill att intranätet ska användas på ett visst sätt, när ingen på företaget 

egentligen vet vad grundtanken är. 

 

“Är syftet att skapa gemenskap eller är det att skapa nytta för anställdas dagliga arbete?” 

- Business support 3. 

 

Ingen av informanterna ser intranätet som en tvåvägs-kommunikationskälla. De vet om att 

funktionen finns, men använder den inte. Business support 1 och 3 anger båda två att syftet 

för intranätet inte är tillräckligt definierat och har gjort att informanterna inte vet hur de ska 

uppfatta, använda eller utnyttja sig av intranätet. 

 

Utvecklarna menar på att den svaga användningen av intranätet har att gör med att systemet 

inte stödjer den funktionaliteten som utvecklarna behöver i sitt dagliga arbete. Business 

support 4 gillar intranätets funktioner och tycker att designen är snygg, samtidigt förklarar 

hen att alla inte ser nyttan av det på samma sätt som hen själv. Utvecklarna styrker detta 

med att förklara att de endast finner funktionaliteten för hämtning/läsning av 

företagsinformation på intranätet. Utvecklare 3 tycker intranätet är snyggt, men förklarar 

att utseendet inte avgör om hen ska använda det eller ej. 

 

”…det ska vara funktionellt och det ska vara enkelt att använda, och det är inte alltid så 

förenligt...” - Business support 4. 

 

Utvecklare 1 förklarar vidare att det går åt för mycket tid på att hitta informationen. 

Utvecklare 1 menar på att det inte går att klicka sig igenom menyer för att det tar alldeles 

för långt tid och för att det är lätt att tappa bort sig i strukturen. Utvecklare 2 uttrycker 
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samma sak och tycker inte att sökvägarna för att hitta informationen är uppenbar och 

betonar att det är enklare att hitta information som utvecklingsteamet publicerat, eftersom 

samma benämningar och tankesätt används. 

 

Alla informanterna är eniga om att det är svårt att veta var information finns samt förstå 

sökvägen till det som söks. Business support 1 menar att det kan vara beroende på vilka 

anställda som samarbetar eller hur länge personen har varit anställd på företaget, som 

förklarar var informationen kan hittas. Business Support 1 menar på att om en användare 

inte får fram en viss information så är det på grund av att användaren inte vet var hen ska 

leta. Detta stödjs av Business support 3 som berättar att det måste kännas naturligt med 

sökning av information eller hur informationen hittas. Business Support 3 förklarar vidare 

att det kan finnas dubbletter av information och som kan finnas på varierande ställen i andra 

system.    

 

4.1.5 Förväntningar  

Nedan görs en sammanfattning av vad informanterna anser ledningen på företaget förväntas 

göras med intranätet. Informanternas förväntningar är kopplade till deras uppfattning om 

intranätet.   

 

“När jag går till ett intranät, då vill jag hitta det jag söker. Jag vill inte behöva leta på 

olika ställen. Det ska intranätet göra åt mig.” - Business support 3. 

 

Business support 3 förklarar att idealbilden av ett intranät skulle vara om intranätet hjälpte 

till att söka efter information som underlättade hens dagliga arbete. Hen refererar till att det 

ska vara lätt att redigera och lägga till information samt att sök- och mappstrukturen ska 

vara upplagt på ett rimligt och förståeligt sätt. 

 

Business support 1 och 3 anger båda två att syftet för intranätet inte är tillräckligt definie rat 

och som har resulterat i att anställda inte förstår nyttan och användandet. Business support 

2 tycker att ledningen måste tänka på att företaget är ett utvecklingsbolag. Om ledningen 

inte sätter ner foten och bestämmer sig för hur anställda ska uppfatta och utnyttja intranätet, 

så kommer användandet av funktionerna inte att förändras, menar Business support 2. 

 

Business support 3 vill se intranätet som en informationsportal och menar att intranätet inte 

kan överta rollen som, till exempel, ett kunskapshanteringssystem, och uppger att det redan 

finns ett system för det syftet. 
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“Sen är det oftast så att en helhetslösning inte blir riktigt bra för det inte blir fokus på bara 

en sak.” - Utvecklare 3. 

 

Utvecklare 3 håller med och vill använda intranätet som en nyhetsportal på företaget. 

Utvecklare 2 spinner vidare på samma spår, som Utvecklare 3, och menar att han hellre 

använder sig av fler verktyg som är specifika för sitt syfte än att använda sig av en 

helhetslösning. Utvecklare 3 menar att strävan efter en helhetslösning kan orsaka problem 

som gör att produkten blir sämre. Business support 4 ser inget problem med att det finns 

andra system som andra på företaget arbetar i, däremot bör användningen regleras och 

definieras. 

 

“Hela företaget är ju ett ekosystem och det utvecklas av sig självt och jag tror att intranätet 

som det är idag är för rörigt för att kunna utvecklas varken i sidled eller i höjd. Så ifall 

man bantar ner det till någonting så kanske det utvecklas sen till någonting bättre.”  - 

Utvecklare 1.  
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5 Analys 
I analyskapitlet analyserar vi det resultat vi har fått fram. Analysen har kategoriserats 

utifrån affordance perspektivet tillsammans med begreppen som Treem & Leonardi 

presenterar i sin studie. 

 

Det första affordance Treem & Leonardi (2013) presenterar är Visibility, som innehå ller 

funktioner om att synliggöra information, som tidigare har varit osynlig. “Synligheten” av 

information uppstår när den blir publicerad och synlig för andra deltagare att läsa, 

kommentera eller ändra (Treem & Leonardi 2013). Informanterna uppfattar spridningen av 

information och kunskap som en viktig del i deras organisation och beskriver att de inte har 

några problem med att dela med sig av information och kunskap. Hamadani Janes et al. 

(2014) nämner att användarna måste vara villiga att dela med sig av information, som gör 

att andra kan ta del av materialet. Ur empirin kan vi se ett mönster om att ingen av 

informanterna är ovilliga till att publicera på grund av den vida spridningen, tvärtom vill de 

anamma den idén. Samtliga informanterna förklarar dock att det krävs mer arbete från deras 

sida om det ska förklara kontexten runt sina arbetsuppgifter för en större grupp. Det anses 

därför lättare att kommunicera och sprida kunskap i den grupp där samma benämningar och 

begrepp används. Empirin talar istället för att det beror på att informanterna inte anser att 

någon läser inläggen. Om anställda ska lägga ner tid på att underlätta för andra eller sprida 

information måste de veta att det finns nytta i det arbetet de lägger ner på att publicera. 

Empirin visar också på varför informanterna inte använder sig av intranätet, eftersom de 

påstår att det inte finns tillräckligt med information eller innehåll på intranätet. Enligt 

Hamadani Janes et al. (2014) finns det tre element som kan underlätta användandet av social 

programvara och förebygga de hinder som kan uppstå vid implementering av sociala 

intranät. Det första elementet som de nämner i teorin är ledarskap. Begreppet syftar till att 

ledande roller ska visa vägen för vilka program som ska användas för vad inom 

organisationen (Hamadani Janes et al. 2014). På grund av bristande ledarroller på intranätet, 

antar anställda att ingen läser och att inläggen inte får den spridningen som behövs. Vilket 

leder till att anställda inte utnyttjar funktionen att sprida information eller sin kunskap på 

intranätet. Däremot är anställdas synvinkel på att dela med sig av information och kunskap 

i organisationen positivt. Men empirin visar att kunskapshantering istället sker i andra 

system eller genom personliga möten. 

 

I Visibility ingår även funktionen att kunna prenumerera på information som upplevs viktig 

för individen, och i detta fall på blogginlägg. Enligt utvecklingsgruppen uppfattar de 

funktionen att prenumerera på bloggar som ett positivt verktyg, då de får ett mail i inkorgen 

när inlägg publiceras. Det gör att vissa anställda inte går in på intranätet för att läsa inlägg. 

Med empirin som underlag, är en av orsakerna till att folk inte publicerar innehåll på 
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intranätet är på grund av antagandet att ingen läser innehållet. En annan funktion som ingår 

i Visibility affordance, handlar om att kunna kommentera andras inlägg/information på 

intranätet (Treem & Leonardi 2013). Empirin visar att anställda föredrar att diskutera eller 

kommentera information i mindre grupper, som resulterar i att diskussionerna görs i 

kommunikationsverktygen som finns tillgängliga i organisationen. Empirin visar också på 

att anställda föredrar att ge personlig feedback istället för publik då de tror att det ger en 

större inverkan, därmed utnyttjas inte kommentarfunktionen. Användningen av intranätet 

kan uppfattas som obefintlig om funktionen inte används, då de flesta användarna bara är 

passiva. Personliga profiler, som är en annan funktion i Visibility, som erbjuds på intranätet. 

Anställda har varsin profil på intranätet och de kan söka på andras profiler. Dock visar 

empirin på att anställda inte använder sig av dessa profiler för att skapa kontakt med sina 

medarbetare. En av orsakerna kan vara på grund av att det inte finns en naturlig koppling 

mellan människor på intranätet, enligt informanterna. Empirin visar att anställda istället 

utnyttjar kommunikationsverktygen för att hitta kontaktuppgifter, då de anser att sökningen 

går snabbare samt att de kan se koppling mellan människor på ett bättre sätt. 

 

Det andra affordance vi har använt att tolkat vår data med är Persistence. Där ingår bland 

annat att allt innehåll sparas. Utfallet av persistence affordance är att det skapas mycket 

robust information, som gör att information kan återanvändas och nya deltagare kan bjudas 

in i redan befintliga dialoger (Treem & Leonardi 2013). Empirin visar på att anställda 

dokumenterar mycket, men uppfattar inte var de ska lägga informationen. All information 

sparas, men med en otydlig struktur, som användarna upplever som svårhanterat. Det kan 

handla om att information finns på fel system eller att benämningar och begrepp används 

olika. När en användare inte förstår syftet med ett system, finns det svårigheter att använda 

systemet när det heller inte finns någon vinst för användaren (Hamadani Janes et al. 2014). 

Detta gör det svårt för anställda att utnyttja andras kunskap då det är ett ständigt växande 

innehåll. Enligt empirin sker dokumenteringen främst i ett annat system som tillåter 

återanvändning av kunskap med hjälp av en wiki-funktion. 

 

En av funktionerna som ingår i Persistence är hur sökningen av information och dokument 

sker (Treem & Leonardi 2013). Anställda anser att en grundpelare för ett bra intranät är att 

ha en bra sökfunktion. Det ska vara lätt att söka på information och få fram det önskvärda 

materialet, tycker samtliga informanter. En viktig faktor för ett system är vilken 

funktionalitet programmen har (Hamadani Janes et al. 2014). En användare ska klara av att 

utföra sina arbetsuppgifter och vid byte av system ska arbetet effektiviseras för användaren 

för att systemet inte ska ses som ett hinder (Hamadani Janes et al. 2014). Mer än hälften av 

informanterna utnyttjar sig inte alls av sökfunktionen på intranätet. Orsaken kan vara att 
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anställda inte uppfattar intranätet som ett dokumenthanteringssystem, utan de ser främst det 

som ett informationsflöde som ska vara tidsenligt med när de publicerats. 

 

Det tredje affordance som Treem & Leonardi (2013) presenterar i sin studie är Editability. 

Det handlar om att kunna redigera innehåll som redan är publicerat (Treem & Leonardi 

2013). Vi har tolkat det som en möjlighet att redigera redan publicerat innehåll, för att ändra 

eller höja kvalitén på ett blogginläggs tidigare innehåll. Empirin visar på att anställda 

uppfattar Editability som en positiv funktion, men användarna har svårt att se syftet med 

att redigera och utveckla innehåll på intranätet (jmf. Hamadani Janes et al, 2014). Sex av 

sju informanter använder inte funktionen för att redigera innehåll eftersom de inte 

publicerar inlägg på intranätet. Däremot visar empirin att funktioner som tillåter redigering 

och påfyllning av innehåll är viktigt inom organisationen, dock sker detta i företagets 

kunskapshanteringssystem.   

 

Det fjärde affordance från Treem & Leonardi’s (2013) studie som kan påverka hur anställda 

använder sig av intranätet är Association. Det handlar om att systemet måste stödja 

funktioner som har sin grund i sociala medier (Treem & Leonardi’s 2013). Det är viktigt 

att veta om företagets organisationskulturen tillåter användningen av ett socialt intranät, 

människor skapar sociala kopplingar till varandra och innehållet kan ses och associeras med 

sin källa (Treem & Leonardi 2013). Empirin visar på att anställda inte uppfattar intranätet 

som ett socialt nätverk och utnyttjar det mer som en portal för att läsa företagsinformation. 

Anställda har uppfattat och antagit intranätet för att vara en informationskälla som ger 

uppdateringar om företagsnyheter. En annan orsak kan vara att det redan finns system och 

verktyg som erbjuder funktioner som intranätet har och som informanterna anser bättre. 

Även om tekniken har bekräftat vara den mest funktionsdugliga för organisationen, så kan 

tillvägagångssättet eller processerna i systemet vara ur balans jämfört med de tidigare 

systemen (Hamadani Janes et al, 2014). De ovan nämnda orsakerna kan vara en förklaring 

till varför informanterna inte utnyttjar sig av de andra funktionerna som intranätet erbjuder, 

än att läsa information. Empirin visar också att intranätet är det system som infördes sist i 

verksamheten och som gjort att informanterna använt sig av system och verktyg utanför 

intranätet under en längre tid. Samtidigt förklarar informanterna att intranätet infördes 

hastigt i organisationen och kan ha haft en negativ effekt på förändringsprocesserna, som 

kan ha påverkat attityden hos informanterna. 
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6 Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuterar vi resultatet kopplat till teorin och för en diskussion om 

resultatet för att få fram generaliserbarheten och målgruppen för studien. Vi ställer 

resultatet mot tidigare forskning och diskuterar oss fram till en slutsats. Vi ämnar åt att 

diskutera orsakerna som kan ligga bakom den svaga användningen på fallföretagets 

intranätet och diskutera om det finns ett samban mellan anställdas uppfattning och 

utnyttjande av funktionerna på intranätet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Analysen visar att det i stort sett förekommer skillnader i alla affordance mellan införandet 

av vad intranätet syftar till och hur anställda uppfattar och utnyttjar sig av funktionerna. 

Funktioner i ett socialt intranät hjälper bland annat människor att dela med sig av 

information och uppmanar till samarbete (Alqahtani et al. 2014). Affordance kan tolkas 

som sociala funktioner, som skapar mening beroende på människors uppfattning av 

funktionen (Treem & Leonardi’s 2013). Vi har valt att använda oss av begreppet för att se 

om anställdas uppfattning påverkar deras användning av de sociala funktionerna på 

fallföretagets intranät. 

 

6.1.1 Uppfattning och användning 

I Association är tanken att kompetensen hos anställda ska spridas i organisationen. 

Anställda kan uppleva det som att deras position blir hotad, eftersom en persons kunskap 

kan ge chanser till avancemang och befordringar i organisationen (Cook 2008). Målen med 

ett socialt intranät i en organisation är bland annat att uppmuntra till delning av kunskap, 

information och underhålla professionella kontakter (Ellison et al. 2014). Empirin visar att 

anställda upplever att information- och kunskapsspridning är en viktig del inom koncernen 

och som gör att de anammar idén till att dela med sig till andra. Organisationskulturen har 

en stor roll för hur information sprids i organisationen och användarna behöver vara villiga 

att dela med sig på öppna plattformar till andra (Hamadani et al. 2014). Vi tolkar det som 

att företagskulturen inte är en av orsakerna till att användningen av intranätet är lågt. 

Eftersom anställda uppskattar de sociala funktionerna och tycker att öppenheten finns på 

företaget. Dock ser anställda, som vi nämnde tidigare, intranätet som en 

envägskommunikation och gör att de endast integrerar med intranätet för läsning/hämtning 

av företags uppdateringar. Orsaken, menar vi, är på grund av att anställda inte har förstått 

syftet med det socialt intranät. Det påverkar synen och uppfattningen anställda har för 

funktionerna arbetsmässigt. Det resulterar i att anställda inte utnyttjar intranätets funktioner 
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för att sprida eller söka information/kunskap, vilket gör att de inte utnyttjar eller använder 

sig av Editability. 

 

I Visibility handlar det om att information som tidigare varit osynlig publiceras och blir 

synlig för en större publik (Treem & Leonardi 2013). Analysen tar fram att funktionen som 

gör att företaget kan sprida information till alla i koncernen, tycks fungera bättre än andra 

funktioner. Detta menar vi beror på att anställda uppfattar intranätet som en nyhetsporta l 

och förväntar sig endast information på en företagsnivå via intranätet. Såväl som det 

resulterar i att anställda använder sig av en passiv roll på intranätet. 

 

Den passiva rollen som de flesta anställda har, enligt empirin, kan vara en förklaring till 

varför anställda uppfattar det som att ingen skulle läsa deras blogginlägg. Anställda ser 

därför inte nyttan av att lägga ner tid på att skriva inlägg, som dessutom kräver en större 

kontext för att skapa förståelse för andra. Det leder till att anställda inte skapar eller sprider 

information/kunskap på intranätet. Finns det inga tydliga riktlinjer eller konkreta fördelar 

med användningen skapar det brist på förståelse för syftet med funktionerna (Hamadani et 

al. 2014). Om anställda anser att det inte finns värdefull information/kunskap på intranätet, 

så kommer de inte heller att utnyttja intranätet för att söka kunskap/information. Detta 

styrks av analysen, som visar att anställda inte tycker det finns tillräckligt med information 

på intranätet. Information som finns synligt, kan uppfattas som osynligt för människor som 

inte har kunskap i det system de använder (Treem & Leonardi 2013). Det resulterar i att 

anställda inte använder sig av Visibility funktionen för att söka upp information. Analysen 

visar också att anställda upplever informationen/kunskapen som ostrukturerad och 

svårhittad på intranätet. Vi menar att det kan vara en förklaring till varför anställda upplever 

att det inte finns tillräckligt med information/kunskap på intranätet. Har människor svårt att 

hitta den information de söker eller inte vet var informationen ligger, kommer troligtvis 

sökandet inte att ske (Treem & Leonardi 2013).  

 

I Persistence handlar det om att bibehålla tillförlitlig kunskap i en verksamhet (Treem & 

Leonardi 2013). Resultatet kan bli att anställda skapar en uppfattning om att funktionen inte 

genererar nytta samt att intranätet inte stöds av tekniken för att vara ett 

kunskapshanteringssystem. Det vill säga, Persistence funktionen uppfyller inte 

användarkraven, som gör att anställda skapar en annan uppfattning och inte använder sig 

av funktionen.   

 

Ett annat exempel som kan stödja vår studie är att anställda använder specialiserade verktyg 

på fallföretaget. Empirin visar att informanterna redan har andra system och verktyg som 

innehåller funktioner som intranätet erbjuder och enligt informanterna är att dessa verktyg 
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bättre än intranätets motsvarigheter. Till exempel använder anställda olika 

kommunikationsverktyg. Förklaringen som vi får utifrån empirin, är att de hellre använder 

verktyg som är speciellt framtagna för ett specifikt syfte. I detta fall, använder de ett verktyg 

som är specialiserat på gruppchatt. Det vi menar är att det kan finnas en sammankopp ling 

till varför de föredrar att använda specialiserade verktyg. Sammankopplingen vi gör är att 

det har med syftet att göra. Det vill säga, anställda har uppfattningen om att verktygen är 

lättanvänt när de ska kommunicera i grupp. Om funktionerna i ett program stödjer 

uppfattningen som människor har om nyttan, kommer det att underlätta att få människor att 

använda det (Hamadani Janes et al. 2014). 

 

Sambandet som vi har analyserat fram mellan anställdas uppfattning och nyttjande av ett 

socialt intranät har vi sammanställt till fyra dimensioner. Syftet är att vi vill förklara och 

beskriva hur allt kan hänga ihop. Sambandet visas med hjälp av cirkeldiagrammet nedan 

(se figur 1. Cirkelmodellen). 

 

 

6.1.2 Cirkeln 

Cirkelns syfte är att hjälpa företag att identifiera orsaker/problem som kan finnas i 

verksamheten och påverkar hur anställda utnyttjar och använder sig av det sociala  

intranätet. Treem & Leonardi’s (2013) teori förklarar vikten att ha förståelse för hur 

människor ser på ett system, genom att titta på människors uppfattningar och antaganden. 

 

 
Figur 1. Cirkelmodellen - användningen av ett socialt intranät (egen bild). 
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Cirkeln kan användas för att på ett övergripande sätt förklara hur de fyra dimensionerna är 

kopplad till varandra.  

 

För att få klarhet i den första dimensionerna kan ledningen ställa två övergripande frågor 

där svaren i dimensionen jämförs med varandra. När frågorna är besvarade och det inte 

finns någon skillnad på svaren finns det heller inga skiljaktigheter. Om det inte finns några 

skiljaktigheter i den första dimensionen kan de andra dimensionerna undersökas eller 

användas för att skapa förståelse till den goda användningen, den goda cirkeln. Är det stor 

skillnad mellan svaren i den första dimensionen, kan det vara en avgörande faktor till att ha 

hamnat i den onda cirkeln.  

 

Syfte  

Dimensionen representerar om anställda förstår syftet med ett socialt intranät och dess 

funktioner. Syftet är kopplat till informationsspridning; om en anställd inte har uppfattat 

syftet med ett socialt intranät, kommer de inte att använda sig av funktionen för att sprida 

information.  

Frågor som ledningen ska ställa för att skapa klarhet:  

- Vad ska syftet med intranätet vara enligt företaget? 

- Hur använder anställda intranätet?  

 

Informationsspridning 

Dimensionen representerar om anställda använder intranäte t för att sprida information. Om 

detta inte görs, skapas det inget innehåll på intranätet. Svaren från Informationsspridning  

påverkar nästa dimension.  

 

Informationsinhämtning 

Dimensionen representerar om anställda läser informationen som står på intranäte t. Detta 

påverkas av den förra dimensionen med att om anställda publicerar information finns det 

information. Har ingen information publicerats, är det svårt att hitta information. Om 

anställda uppfattar att det inte finns information på intranätet, kommer de inte att använda 

sig av intranätet för att läsa/söka information.   

 

Kunskapshantering 

Om ingen läser informationen som står på intranätet, kommer det att påverka 

kunskapshanteringen för företaget. Om det är delade meningar mellan anställda och 

ledningen för hur kunskap och information ska spridas och läsas kommer det skapa 

svårigheter och förvirring för kunskapsdelning och hantering. I slutändan kan det skapa 
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motvillighet och då har anställda inte förstått syftet med det sociala intranätet och på så sätt 

är cirkeln sluten.   

 

Det akademiska landskapet har avvecklat många studier av “ny” kommunikationsteknik, 

som nu har föråldrats eftersom forskarna har fokuserat på en speciell teknologi/teknik. Den 

snabba utveckling av “ny” kommunikationsteknik, som idag består av sociala medier, är 

inte den teknik som vi förmodligen kommer använda oss av i framtiden (Treem & Leonardi 

2013). Med hjälp av uttrycket affordance, har vi lagt fokus på att förklara hur uppfattning 

och användande är sammankopplat, istället för en särskild teknologi/teknik. Förklaringen 

om vad som påverkar kan ge en mer benägen kunskap som kan komma att förbli sann. 

Affordance bygger på teorier som har sin grund i förhållandet mellan teknik och 

kommunikation utan att den ena ligger till förgrund av den andre (Treem & Leonardi 2013). 

Kunskapsgapet som vi tillföra är cirkelmodellen som syftar till att förklara och beskriva hur 

anställdas användning av ett socialt intranät kan påverkas av deras uppfattningar, det vill 

säga hur det uppfattar ett socialt intranäts syfte.  

 

Cirkelmodellen kan bidra med kunskap till målgruppen, det vill säga företag och 

organisationer som ska införa ett socialt intranät eller som redan har ett implemente rat 

intranät, som inte har fått framgång i användandet. Ett intranät som inte har nått framgång 

i sitt användande av sociala funktioner kan företaget med hjälp av cirkelmodellen, ta reda 

på var orsaken/problemet kan ligga som orsakar användandet av resterande funktioner. 

Företag ska kunna använda sig av cirkeln både före, under eller efter en implementering av 

ett socialt intranät och där organisationskulturen inte är orsaken till att intranätet inte 

används. Det vi i studien argumenterar för är att det finns en sammankoppling mellan 

anställdas uppfattning och nyttjande av sociala funktioner. Om det finns skiljaktigheter i 

den ena dimensionen kommer det att reflekteras på användningen av de andra 

dimensionerna.   

 

6.2 Metodreflektion 

Intervjuer är resurskrävande och i regel görs ett fåtal, vilket kan skapa 

generaliseringsproblem (Jacobsen 2002). Då sju personer inte kan tala för alla anställda på 

fallföretagets huvudkontor kan resultatet ifrågasättas och innebära en svaghet för vår 

undersökning. För att höja validiteten intervjuade vi anställda med olika egenskaper kopplat 

till ålder, arbetsroll och erfarenhet. Urvalet som gjorts är för att förebygga 

generaliseringsproblem. Andra svårigheter som kan uppstå med kvalitativa metoder är 

att intervjuaren blir färgad av informanten för att skapa bra kontakt och leda till en större 

öppenhet i intervjun (Jacobsen 2002). Vi använde oss av öppna intervjuer för att bygga upp 
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ett förtroende mellan oss och informanten. Vi anser att det kan ökad ärligheten i 

informantens svar. De faktorer som kan påverka en informant är bland annat vad de vet om 

intervjun i förväg, hur intervjuaren ställer frågorna eller vad informanten har hört/sett innan 

(Bell & Waters 2016; Jacobsen 2002). I presentationsbrevet (läs bilaga 1 Presentationsbrev) 

var intervju-temat beskrivet på en övergripande nivå utan frågeställning eller frågor som 

skulle ställas, som förhindrade förberedda svar. En svaghet som vi kan se i vår studie är att 

vi inte intervjuade någon som satt i ledningen på fallföretaget. Det hade kunnat medföra till 

en djupare förståelse för deras förväntningar med intranätet och dess syfte och användning. 

Däremot hade vi ett introduktionsmöte på fallföretaget som gav oss rikligt med information 

angående ledningens syn.  Det finns mycket tidigare forskning inom området intranät. Detta 

ser vi som en styrka då det har hjälpt oss att förstå kontexten inom bland annat perspektiven 

design och användning. Det gör att vår studie grundar sig på etablerade teorier som har 

hjälpt oss i vår undersökning. Vi har använt oss av en kvalitativ datainsamling för att kunna 

ställa följdfrågor och fördjupa oss i kategorierna som vi tog fram med hjälp av tidigare 

forskning. Vi har använt oss av analysmetoden som redovisas av Jacobsen (2002) och 

beskriver tre faser som kan ingå i en analysprocess. Metoden har bidragit med riktlinjer för 

att analysera materialet och öka reliabiliteten. 
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7 Avslutning 
Nedan följer en kort sammanfattning av vår slutsats som vi tillsammans med insamlad 

empiri, teori och analys av resultat kommit fram till. Därefter kommer det ett förslag till 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Vi har kommit fram till fyra dimensioner som kan undersökas för att förklara och beskriva 

anställdas uppfattning och användande av sociala funktioner ur ett affordance perspektiv. 

Dessa fyra dimensioner ska användas för att analysera och skapa förståelse för hur anställda 

upplever och utnyttjar ett socialt intranät. Cirkelmodellen kan underlätta förståelsen för hur 

användandet av ett intranät hänger ihop. Såväl som den kan skapa förståelse för vilka 

problem/orsaker som kan ligga bakom ett intranät med lågt deltagande.   

 

Från empirin har vi fått fram olika orsaker som påverkar användandet av fallföretagets 

intranät och vi har kunnat identifiera att det finns en sammankoppling mellan uppfattning 

och nyttjande av funktioner. Vi har även identifierat ett mönster/samband som vi vill 

förklara med hjälp av cirkelmodellen som har tagits fram med hjälp av vår studie. 

 

Vi tillämpade cirkelmodellen på fallföretaget och har kommit fram till att det finns 

skiljaktigheter i den första dimensionen, då anställda upplever intranätet som en 

envägskommunikation från företaget. Det gör att anställda inte har förstått syftet med det 

sociala intranät och vad funktionerna ämnar åt att göra i deras arbete. Detta gör att 

fallföretagets användning av intranätet har hamnat i den onda cirkeln. Genom att följa 

cirkelns dimensioner kan man se sambandet som uppstår. Anställda har inte förstått syftet, 

detta gör att de inte sprider information på intranätet. Om ingen sprider information på 

intranätet skapas det en uppfattning om att det inte finns någon information att läsa/hämta. 

Det resulterar i att användarna inte uppfattar eller använder intranätet för att dela kunskap 

eller information. Återigen blir cirkeln sluten eftersom det reflekterar tillbaka på ett 

odefinierat syfte, där syftet med intranät egentligen är en plats för kunskapshantering. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen är en fallstudie på ett företag och vårt fokus har varit att använda företagets 

parametrar som förutsättningar. Cirkelmodellen är inte testad för andra organisationer och 

det kan vara lämpligt att genomföras praktiskt för framtida forskning. Vi förklarar i 

Metodreflektion om svagheter och förebyggande åtgärder med genomförandet, bland annat 

saknaden av intervju med en ledande roll i företaget. För att kontrollera företagsspecif ika 
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uppgifter och ett definierat syfte kan det vara lämpligt att utföra en intervju med någon ur 

ledningen. Den kvalitativa studien har skapat förståelse och underlättar för en fortsatt 

kvantitativ forskning med ett större urval. Det finns förståelse för problemområdet och 

enkätfrågor kan skapas utifrån vårt material. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Presentationsbrev 
 

Informationsbrev till informanter 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter, Emelie Evers och Mikael Arnkvist. Vi studerar Systemvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om intern 
kommunikation inom företag, med betoning på användning av intranät. Vi vill träffa Er 

för att höra hur Ni samarbetar och kommunicerar på företaget samt hur användandet av 
intranätet sker.  
 

Intervjuerna kommer vara anonyma och spelas in för enklare transkribering av svaren. 
Självklart kommer svaren hanteras konfidentiellt för att bibehålla sekretess och säkerhet. 

Vid behov skickar vi resultatet av intervjun för bekräftelse innan materialet används. 
Intervjun kommer inte att ta längre tid än en timme att genomföra. Uppsatsen kommer 
finnas tillgänglig på portalen DIVA, när den är klar och godkänd.  

 
Har ni några frågor angående uppsatsen eller intervjuerna är ni välkomna att kontakta oss. 

 
Med vänliga hälsningar, 
 

Emelie Evers                   Mikael Arnkvist 
ee222pe@student.lnu.se  ma223ix@student.lnu.se  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjuguide 
 
Introduktion till informanten  

Hur länge har du arbetat för organisationen? 
Hur länge har du arbetat i branschen? 

Vad har du för roll i företaget?  
 
Kommunikation 

Hur självständig är din roll på företaget?  
Är arbetsrollen beroende av andra, dvs kräver din roll mycket samarbete? 

Hur kommunicerar ni inom företaget? 
    Finns det flera sätt? 
 

Kunskapshantering 
Hur öppet är företaget för delning av kunskap mellan medarbetare?  

Hur delar du med dig av din kunskap? 
Hur tar du del av andras kunskap? 
    Hur hittar du kunskap som du söker?  

    Vad har du för idealbild inom kunskapshantering och delning av information? 
 

Definition och syfte av det befintliga intranätet 
Definiera begreppet intranät, vad tänker du på?  
Använder du dig av företagets intranät?  

    Hur använder du dig av intranätet? Varför? 
    Hur upplever du det befintliga intranätet?  

    Hur tror du att andra ser på intranätet?  
Kan du se styrkor och/eller svagheter med det befintliga intranätet? 
Stödjer intranätet ditt dagliga arbete? Ge ett exempel?  

Vad är din idealbild för intranätet?  
 

Socialt intranät - funktionerna 
Vad tycker du om Community-känslan som intranätet erbjuder?  
Arbete vs fritid? 

Organisationskulturen på företaget, tillåter den ett socialt intranät? 
Synlighet 

    Vad tycker du om att alla ser allt som skrivs i bloggarna?  
     
Informationsspridning 

Vilken information visas på intranätet? 
Vad vill du se för information?  

Hur upplever du sökandet av information? 



 

   
 

 
Användning  
Vad tycker du om att alla kontor ser samma innehåll? (Sverige, Norge, Danmark) 

Vad tycker du om kravet på engelska? 
Vad tycker du om designen? 

Är intranätet enkelt att navigera sig i? 
Vilka funktioner finns som du använder? 
Vilka funktioner saknar du i intranätet? 

 
Motivation  

Hur kan man öka engagemanget för intranätet?  
 
 



 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 


