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This thesis concerns the subject of social media in the internal communication, how 

it can function to improve the communication among the coworkers. Good Old has 

been the web agency of our case study, through them we have gained understanding 

of the phenomenon. Media and communication theories and interviews have given 

us the foundation of the thesis. 

Our conclusion shows that it is beneficial to use social media internally in the type 

of company that Good Old is. Furthermore, the result shows that it can improve the 

communication, increase organizational learning and unity among coworkers. 

Finally social media can make organizations more effective.   
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer uppsatsens ämnesområde beskrivas, problemdiskussion och 

syfte kommer att lyftas fram för att förtydligas med en frågeställning.  

Precis som kommunikation inom företag kan ses som en nödvändighet, kan det idag upplevas 

som att aktiviteter inom sociala medier är precis lika nödvändiga, vare sig man vill eller inte. 

Dock kan det tyckas mer utbrett sett till företags externa kommunikation, då aktiviteter på 

internet bli mer vanligt, exempelvis på Facebook, där företag kan kommunicera med 

existerande och potentiella kunder. Eftersom människor idag har andra sätt att ta till sig och 

söka information förändras även förutsättningarna för dem som vill sprida och förankra 

budskap. Även för företags interna kommunikation kan nya förutsättningar uppstå med hjälp 

av sociala medier, då anpassning till dessa kan vara till nytta för företag att anamma. 

 

Sociala medier är ett område som har vuxit stort, detta tack vara den tekniska utvecklingen. 

Det vi funderar över är hur kan man integrera sociala medier i den interna kommunikationen? 

Eftersom detta är ett relativt outforskat ämne finner vi det intressant att fördjupa oss inom 

området. Då sociala medier öppnar nya vägar för den privata kommunikationen ställer vi oss 

frågan om de kan göra det även inom den organisatoriska kommunikationen hos företag. 

Även om företags uppmärksamhet riktas mot sociala medier externt finns det företag som 

använder dessa internt, det är ett utav dessa företag vi vill uppmärksamma.  

 

I takt med utvecklingen måste organisationer och dess ledare kunna anpassa sig till sin miljö 

och agera utifrån hur samhället utvecklas. Hur kan man som kommande generations ledare 

ligga i framkant gentemot sina föregångare? Vi vet att sociala medier är, och kommer bli 

vanligare och mer utbrett. Att kunna anpassa sin kommunikation efter det kan ses som en 

konkurrensfördel, speciellt i ledningssynpunkt. Sociala medier förmodas bli något som inte 

går att bortse ifrån inom företag, vilket blir tydligt när man ser till vilka tjänster dagens 

kommunikationsbyråer erbjuder, som ofta har någon form av tjänst som specialiserar sig inom 

sociala medier. Ett företag som erbjuder dessa tjänster är webbyrån Good Old, vilka hjälper 

företag med dess externa kommunikation, delvis via sociala medier. Dessutom ligger Good 

Old långt fram i utvecklingen gällande användandet av sociala medier internt, då de använder 

sig av plattformen Yammer för sin internkommunikation. Yammer kan liknas vid ett intranät 

då det ger de anställda möjlighet att kommunicera med varandra via internet. 

 

Det kan vara problematiskt i fall organisationer inte följer med i utvecklingen i samma takt 

som samhället, då de anställda i sitt privatliv möjligtvis gör detta. Självklart beror 

användandet på intresse och eventuellt ålder. Sett till kommande generationer frågar vi oss om 

det kan finnas en poäng i att ”flytta” den interna kommunikationen till de arenor och medier 

som medarbetarna är vana vid?  
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1.1 Problemdiskussion 

Eftersom utvecklingen hela tiden går framåt, och tekniken ibland utvecklas fortare än vad 

majoriteten av organisationen gör, finns potentialen att påvisa en nytta med en anpassning till 

nyare teknik. Att sociala medier ökar i användning är ingen nyhet och det är numera utbrett 

inom olika ålderskategorier (Carlsson, 2010:18).  

 

Falkheimer och Heide (2007:25) påpekar att det är vanligt att den interna kommunikationen 

inte har lika hög status som den externa samt att det inom detta fält finns flera förändringar att 

göra. Dessutom hänvisar författarna till en undersökning genomförd av Nordisk 

Kommunikation år 2005 som säger att ”en stor undersökning av internkommunikationen i 

Skandinavien visar att fyra av tio inte är nöjda med kommunikationen i den organisation de 

tillhör” (Falkheimer & Heide, 2007:25). Detta får oss att fundera på om det har något att göra 

med att de anställda kanske har svårare att påverka informations- och kommunikationsflödet.  

 

Frågan är hur man i dagens samhälle kan integrera internkommunikation med den växande 

utbredningen av sociala medier? Carlsson (2010:48) menar att sociala medier kan uppfylla ett 

värde för den interna kommunikationen och kan skapa nytta för organisationen. Dock menar 

Carlsson (2010:16) att företag inte kan se nyttan som sociala medier kan föra med sig. Även 

Safko & Brake (2009:10) förespråkar sociala medier, exempelvis bloggar där de anställda kan 

utbyta erfarenheter och kunskap. Ett exempel på sociala medier internt är verktyget Yammer 

som kan förklaras som en nätbaserad plattform för företag/organisationer som år 2010 hade 

fler än 100 000 företag/organisationer anslutna (www.yammer.com). 

 

I och med den tekniska utvecklingen kan vi idag kommunicera oavsett var vi befinner oss 

eller vilken tidzon vi befinner oss i, vilket innebär att människor har möjligheten till tätare 

kontakter. Utvecklingen och trenden är att informationen och kommunikationen i världen har 

ökat, vilket i sin tur leder till att hänsyn till tid och rum inte behöver tas på samma sätt. 

Numera har vikten av en god kommunikation internt uppmärksammats (Falkheimer, 

2001:26). 

 

Dessutom tillkommer att användare själva kan avgöra vilken information de vill ta del av. 

Detta påverkar även organisationer och företag i samhället, som genom ny teknik kan 

förbättra kommunikationen och medarbetare nu kan arbeta på andra platser än kontoret 

(Larsson, 2008:23–24). Frågan är om detta kan växa, som en del i ett ännu mer utvecklat och 

teknikbaserat samhälle?  

Finns det något att vinna på att ta den interna kommunikationen till den nya plattform som 

används av fler och fler? Eller är riskerna och motsättningarna för stora för att försöka 

interagera dessa två olika typer av kanaler? Ibland används uttrycket ”man ska ta seden dit 

man kommer”, vilket leder till funderingar om det finns en poäng i att anpassa den interna 

kommunikationen till den arena som används av medarbetarna. Med dessa frågor som 

grogrund och utgångspunkt vill vi fördjupa vår kunskap inom ämnet, vilket leder oss till vår 

frågeställning:  

”Hur kan sociala medier fungera som ett verktyg för internkommunikation?” 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen kring hur internkommunikation och sociala 

medier kan fungera tillsammans för att stödja kommunikationen inom en organisation.  

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa vår undersökning har vi valt att enbart se till hur det ser ut inom ett företag i 

kommunikationsbranschen. Vi har genomfört en fallstudie på webbyrån Good Old, detta 

innebär att vi enbart tar hänsyn till hur det ser ut inom det företaget. Dessutom kommer 

uppsatsen endast behandla den interna kommunikationen med tonvikt på den skriftliga, vilket 

innebär att ingen uppmärksamhet har lagts på hur den externa kommunikationen på Good Old 

ser ut, även om denna innefattar sociala medier som verktyg.  

1.3.1 Definition av sociala medier 

I denna uppsats kommer vi, när vi talar om sociala medier, att utgå ifrån Safko och Brakes 

(2009:6) definition, att begreppet innebär aktiviteter som utförs av människor som delar 

information, åsikter och kunskap på internet, detta via skrift, ljud eller bild. 

1.4 Webbyrån Good Old 

Företaget beskriver sig själva som en ”strategisk webbyrå som arbetar med strategi, 

kommunikation, design, optimering och utveckling inom digitala medier”. Företaget hjälper 

sina kunder att utveckla deras webbplatser samt ta fram strategier för hur digitala tekniker kan 

användas (www.goodold.se). 

 

Byrån grundades 2006 och har i dagsläget 15 anställda samt ett varierande antal praktikanter 

(mellan 0-10). Kontoret ligger i Malmö men kunder finns över hela Sverige och även i 

Europa, exempel på kunder är Malmö Stad och Berlingske Media, som är en dansk 

mediekoncern (www.goodold.se). Alla anställda sitter i samma öppna kontorslokal, utan 

avskärmningar mellan dem. Dessutom har alla samma arbetsyta och det finns ingen hierarki i 

placeringen av de anställda, exempelvis sitter VD mittemot en praktikant. Majoriteten av de 

anställda är under 30 år, i ett åldersspann mellan 20 och 40.  

http://www.goodold.se/
http://www.goodold.se/
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2. Metod  

Detta metodkapitel kommer redogöra för vårt val av ansats, vilka metoder för datainsamling 

vi har använt oss av, vårt urval samt en närmare beskrivning av intervjumetoden och 

fallstudie som undersökningsmetod.  

2.1 Forskningsmetod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt i hur bearbetning av information sker, där 

den förstnämnda syftar till statistiska metoder och former för analys. Vid kvalitativ forskning 

ligger istället fokus på andra värden, så som tolkande av det verbala materialet från intervjuer 

(Patel & Davidsson, 2003:14). Kvalitativ forskning kopplas ofta samman med 

samhällsvetenskap (Bryman, 1997:58). Som tidigare nämnt har dessa två forskningsmetoder 

olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. I den kvalitativa forskningen har forskare och det 

studerade en nära relation, till skillnad mot den kvantitativa som är mer distanserad. Vidare att 

den strategi forskaren använder inom kvalitativ forskning är ostrukturerad, till skillnad mot 

kvantitativ som är strukturerad (Bryman, 1997:113). 

  

Vi har anammat det kvalitativa sättet att forska, då vi velat använda ett relativt öppet 

forskningssätt samt försökt bygga en nära relation till de involverade. Anledningen till att vi 

valde att använda det kvalitativa förhållningssättet hör ihop med att vi valt att göra en 

fallstudie, då vi var intresserade av respondenternas egna åsikter om det valda ämnet. 

Dessutom för att kunna tolka hur det ser ut inom det valda företaget och hur det påverkar 

deras interna kommunikation. 

  

2.2 Ansats 

För att beskriva den ansats uppsatser kan anta finns tre olika begrepp som alla innebär att 

kombinera teori och empiri på olika sätt, dessa är; induktivt, deduktivt och abduktivt. Det 

sistnämnda är möjligheten att kombinera den induktiva och den deduktiva ansatsen, vilket då 

kallas en abduktiv ansats. Fördelen med detta arbetssätt är att forskaren inte blir låst på ett sätt 

som kan uppstå ifall det induktiva eller deduktiva arbetssättet följs, dock finns risken att bli 

påverkad av hur forskningen sett ut tidigare (Patel & Davidsson, 2003:23ff).  

 

Vi har i denna uppsats valt att utgå ifrån det abduktiva arbetssättet för att vi finner det vara 

mest lämpligt. Dels för att inte låsas vid ett visst arbetssätt och dels för att det är svårt att 

enbart följa en väg. Vi har under olika faser i uppsatsprocessen arbetat mer eller mindre med 

de olika sätt som finns att tillgå. Exempelvis inleddes arbetet med en mer deduktiv fas då vi 

utgick ifrån existerande teorier för att föra arbetet framåt. Detta följdes sedan av ett induktivt 

arbetssätt vid empiriskt insamlande och komplettering av teorier utifrån det insamlade 

materialet. 

 

 

 

 

 



 

 11 

2.3 Urval 

Att finna ett fallföretag visade sig vara problematiskt, detta skulle kunna bero på att sociala 

medier internt är ett relativt nytt arbetssätt för företag, i alla fall inom Sverige. Eftersom det är 

på detta vis innebär det att företag, även om de arbetar med sociala medier men inte har 

kommit så långt i sitt arbete, kanske inte är öppna för att dela med sig av nyvunna kunskaper. 

I början av urvalsprocessen var vi i kontakt med en mängd olika företag innan vi slutligen 

fann webbyrån Good Old, som blev vårt fallföretag. Vi fann Good Old genom att höra oss för 

med bland annat Malmö högskola, där vi av två personer rekommenderades att kontakta dem 

eftersom de använder sociala medier i sin interna kommunikation. Efter att ha tagit kontakt 

med dem fann vi att Good Old som företag skulle passa vår fallstudie. Sammanfattningsvis 

var det ett led av olika kontakter som ledde fram till Good Old.  

 

2.3.1 Urval av informanter 

Att välja informanter kan enligt Repstad (2007:61) ske efter “snöbollsprincipen”, det vill säga 

informanter rekommenderar andra informanter. Så var det i vårt fall, där vår kontaktperson 

Kristin Heinonen föreslog ytterligare personer som kunde ställa upp på intervju. Vi ville ha 

respondenter från olika delar av företaget med olika positioner. De personer vi har intervjuat 

är: 

 Emilia Blom, UX-designer: har arbetat på Good Old sedan juni 2010 

 Kristin Heinonen, projektledare och internetstrateg: har arbetat på Good Old sedan ett 

och halvt år tillbaka. 

 Erik Neppelberg, praktikant: jobbar/praktiserar som projektledare sedan januari 2011 

inom digitala mediestrategier.  

 Linda Silfverberg, projektledare: har arbetat på Good Old sedan augusti 2010 

 Tomas de Souza, VD och projektledare: är en utav fem delägare och har arbetat på 

Good Old sedan 2007. 

 

Vi hade som mål att intervjua fyra till fem personer, detta motsvarar cirka en tredjedel av 

företaget. Vi uppfattar det positivt eftersom fler inom företaget får komma till tals. Repstad 

(2007:92) menar att det inte finns någon generell regel som säger hur många intervjuer som är 

tillräckligt, det beror på hur homogen respektive heterogen gruppen som ska intervjuas är. I 

vårt fall är de som arbetar på Good Old mycket homogena på väldigt många områden, enligt 

dem själva. Vi menar att de fem intervjuerna vi genomfört är tillräckligt många för att få ett 

gott resultat samt att spridningen av olika roller inom företaget är god. Vårt val att intervjua 

en av praktikanterna motiveras genom att vi ville få synpunkter på den interna 

kommunikationen av individer med olika befattningar inom företaget, detta för att få en så 

djup och rättvisande bild som möjligt.  

 

Vi finner det dessutom värt att poängtera det faktum att vårt fallföretag befinner sig inom 

kommunikationsbranschen, då dessa kan vara mer skickliga på att uttrycka sig än exempelvis 

en annan bransch. Detta val motiveras med att vi fann det intressant att se till hur ett företag 

som hjälper andra med kommunikation själva använder de verktyg som finns att tillgå.  
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2.4 Datainsamling 

Eftersom det inom uppsatsskrivandets tidsram inte finns utrymme att ta del av allt material 

som finns publicerat inom ett ämne måste ett urval ske. Detta urval kan underlättas av en klar 

frågeställning, emellertid är det viktigt att se över sina källor då materialet ska vara avvägt 

och inte vinklat att stödja de egna åsikterna (Bell, 2006:128). För att finna lämplig litteratur 

till vår teoretiska referensram har vi utgått från böcker och kompletterat med artiklar och 

rapporter. Detta för att komma åt teorier i sin helhet och nyare forskningsrön, då böcker kan 

förmedla kunskap som är utvecklad och artiklar kan ge det som kan kallas nyare kunskap 

(Patel & Davidsson, 2003:42). Den litteratur som finns att tillgå ibland uppfattas som 

inaktuellt inom ämnet, då utvecklingen har skett snabbt. 

 

För att till uppsatsen samla material finns en variation av sätt att använda sig av beroende på 

hur frågeställningen lyder samt hur mycket tid som finns att tillgå. De sätt som finns att tillgå 

är bland annat enkäter, observationer, redan existerande dokument eller intervjuer. I vårt fall 

har vi valt att använda oss av intervjuer, eftersom det är mest passande för oss (Patel & 

Davidsson, 2003:63,69).  

 

2.5 Fallstudie 

I boken Fallstudien som forskningsmetod definieras en fallstudie som en undersökning av en 

specifik företeelse, exempelvis kan det vara en person, en händelse, en institution eller en 

social grupp. En fallstudie bygger på att kunna identifiera ett avgränsat system som ligger i 

fokus för undersökningen (Merriam, 1994:24).  Det är även möjligt att studera flera fall, 

exempelvis om vi skulle studera flera organisationer för att sedan jämföra dessa (Patel & 

Davidsson, 2003:54). 

  

Fallstudien kan beskrivas med grundläggande egenskaper såsom, partikularistiska, deskriptiva 

och heuristiska egenskaper.  

 Att fallstudien är partikularistisk innebär att studien fokuseras på ett särskilt fall, en 

händelse eller företeelse menar Merriam (1994:26). I och med att fallstudien är 

partikularistisk och fokuserar på det särskilda fallet lämpar den sig ypperligt för 

faktiska problem. Genom att läsa studien får läsaren reda på vad som bör göras samt 

inte göras i snarlika situationer. Studien behandlar en specifik situation men kan ändå 

belysa ett mer generellt problem. 

  

 Fallstudiens resultat är deskriptiv, det vill säga det är en tät och omfattande 

beskrivning av det fall som studerats. Begreppet “tät beskrivning” är en term som 

lånats av antropologin och syftar till en fullständig och bokstavlig beskrivning. Den 

deskriptiva egenskapen beskriver komplexiteten i fallet, det vill säga att flera faktorer 

spelar in och påverkar resultatet (Merriam, 1994:26–27). 

 

 Fallstudien är heuristisk vilket innebär att läsaren kan få en bättre förståelse av fallet. 

Genom att läsa studien vidgas läsarens erfarenhet och studien bekräftar det läsaren 

redan visste eller trodde sig veta. Den heuristiska egenskapen kan ge en förklaring till 
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varför ett eller flera problem har uppstått samt förklara vad som hänt och varför. Den 

förklarar även varför en förändring fungerar eller inte fungerar (Merriam, 1994:27). 

 

2.5.1 För- och nackdelar med fallstudier 

Fallstudier är mycket viktiga för att förbättra och utveckla kunskapsbasen inom ett område 

eftersom hypoteser kan utvecklas som i sin tur kan bidra till framtida forskning. Detta tack 

vare fallstudiens egenskaper. Resultatet av en fallstudie är oftast en holistisk redogörelse av 

det man studerar eftersom metoden är förankrad i verkliga situationer (Merriam, 1994:46). 

  

En nackdel med fallstudien är att den i många fall tenderar att bli för lång och/eller för 

detaljerad för att beslutsfattare ska ha tid att gå igenom dem. I vår fallstudie har vi strävat 

efter att få en tät beskrivning av hur sociala medier kan användas för internkommunikation, 

dock är vi medvetna om att det finns en tidsbegränsning som eventuellt kan göra vår studie 

begränsad (Merriam, 1994:47). 

 

2.6 Intervjuer 

För insamling av information finns olika typer av metoder, där enkäter och intervjuer är ett 

sätt att få svar på sina frågor. Lantz (1993:12) menar att en intervju är en situation med två 

eller flera personer med olika och icke jämställda roller, där intervjuaren styr dialogens 

utveckling. Vidare påpekar Lantz (1993:11) att intervjuer och att ställa frågor oftast är det 

lättaste sättet att få reda på information om uppfattningar kring olika fenomen som 

respondenter upplever eller har vetskap om. Syftet med en intervju är att respondentens svar 

ska ge data som sedan analyseras för att få ett resultat (Lantz, 1993:11).  

 

Då vi använt oss av den abduktiva ansatsen lämpar sig intervjuer för insamling av data, då 

respondenten är i fokus samt att det inte finns något svar som är mer rätt än något annat (Patel 

& Davidsson, 2003:71ff). Att välja intervjuer som metod för empirisk insamling har sina 

fördelar såväl som nackdelar, Bell (2006:158) påpekar att intervjuer ger goda möjligheter för 

uppföljning och följdfrågor samt att det går att läsa ut sådant som inte kan skrivas på papper. 

Däremot kan nackdelar vara att intervjuer är mer tidskrävande än till exempel enkäter och 

dessutom kan det finnas svårigheter att tolka de svar som framkommer menar Bell 

(2006:158). 

 

2.6.1 Intervjufrågor 

Centrala begrepp inom intervjuprocessen är strukturering och standardisering, där det 

förstnämnda handlar om utrymmet för svar på de olika intervjufrågorna. Standardisering 

behandlar hur frågorna är utformade och i vilken ordning de ställs, exempelvis om samma 

ordning gäller för alla respondenter. När en intervju anses vara helt strukturerad är frågorna 

fasta och ofta finns det förbestämda svar (Lantz, 1993:19).  

 

Vi har tillämpat en relativt låg strukturering på våra intervjuer, eftersom vi är intresserade av 

respondentens åsikter och tankar kring det valda ämnet. Lantz (1993:18) menar att en intervju 

med låg strukturering, det vill säga en öppen intervju lämpar sig bäst när man vill ha reda på 
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hurdant något fenomen är. I dessa fall är det respondenten som avgränsar fenomenet genom 

att beskriva sin bild av det. Olika respondenter kan därmed ge fenomenet olika definitioner 

(Lantz, 1993:19). Då vår frågeställning handlar om hur sociala medier kan fungera som ett 

verktyg för internkommunikation var vi inte ute efter svar som beskrev hur mycket eller hur 

många som använder sociala medier utan hur det fungerar på vårt fallföretag. 

 

För våra intervjuer användes samma intervjumall med frågor av temakaraktär på alla 

respondenter, dock med variation på följfrågorna, beroende på vad respondenten svarade. För 

VD hade vi dessutom ett antal frågor som var anpassade för en ledares synvinkel. Följaktligen 

såg alla intervjuer något olika ut, men behandlade alla samma tema.  

 

2.6.2 Intervjusituationen 

Enligt Lantz (2007:72) är det viktigt att det finns tillräckligt med tid för intervjun, både för 

intervjuaren och för respondenten. Vi uppskattade att en intervju kunde ta mellan 30-50 

minuter, för att ha marginal bokade vi därför våra intervjuer i 60-minuters-intervaller. Vi 

kände att vi i lugn och ro kunde förbereda oss och respondenten inför intervjun. Lantz 

(2007:73) menar att intervjuplatsens utformning både kan främja och hindra 

kommunikationen. Intervjuer genomfördes den 26:e april 2011 på Good Olds kontor i Malmö, 

i deras konferensrum som var avskiljt från oljud och andra störningar. Att samtliga intervjuer 

genomfördes på samma dag skulle kunna uppfattas som påfrestande för oss som intervjuare. 

Risken med detta är enligt oss att vi eventuellt kunde brista i vår uppmärksamhet mot slutet av 

dagen. Lantz (2007:72) menar att det innan själva intervjun är viktigt att diskutera 

överrenskommelsen och syftet med intervjun samt att både intervjuaren och respondenten 

känner sig redo och införstådda med uppgiften. Därför berättade vi för respondenten vad 

syftet med intervjun och uppsatsen var innan vi började. 

 

Vi valde att spela in alla intervjuer på en diktafon för att kunna koncentrera oss på intervjun 

och respondentens svar, istället för att koncentrera oss på att skriva anteckningar. Med hjälp 

av diktafon är det lättare med databearbetning i efterhand (Lantz, 2007:74). Vi var medvetna 

om att spela in intervjuer ibland kan bli ett hinder, eftersom respondenten kan bli mer 

återhållsam med svaren. Vår bedömning var att vi trots det ville använda oss av diktafon och 

konstaterade i efterhand att det inte blev ett problem i dessa fall, eftersom svaren var 

uttömmande och tillfredställande. Respondenterna var enligt vår uppfattning väldigt 

tillmötesgående och öppna, det kändes inte som att det var påtvingat för dem att besvara 

intervjufrågorna. Detta kan motiveras av det faktum att uppsatsämnet är något som berör 

deras verksamhet och intresse.  

 

2.7 Forskningsetik 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns regler och förordningar satta av staten, kring 

frågor som rör all social forskning, rätt till att säga nej till att medverka samt kunna bibehålla 

sin integritet. Dessa regler kan bli svåra att tillämpa i fallstudier och kvalitativ forskning 

eftersom de kan vara svårt att i förväg ha kunskap om vilka risker eller vinster 

försökspersonerna kan utsättas för i efterhand (Merriam, 1994:188). Självklart ställde alla 
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våra respondenter upp friviligt, de fick också möjligheten att efter avslutat arbete läsa igenom 

uppsatsen. 

 

Merriam (1994:190) menar att intervjuer som metod för insamling av material medför 

speciella etiska problem. Respondenter kan känna visst tryck att svara på frågor som kan 

verka irrelevanta, eftersom de kanske inte rör ämnesområdet. Intervjuaren kan även ha gett för 

lite information inför intervjun och således kan respondenten vara återhållsam i sina svar.  

 

2.8 Reliabilitet & Validitet 

I den form av kvalitativ fallstudie vi genomfört ligger tonvikten på de tolkningar som görs 

samt hur utförlig beskrivningen är och hur samverkan mellan forskare och medverkanden ser 

ut (Merriam, 1994:133). 

Merriam (1994:180-181) förklarar att reliabilitet syftar till ifall resultatet kan upprepas och i 

så fall i vilken utsträckning detta kan göras. Dock bör det påpekas att det inom 

samhällsvetenskaplig forskning kan vara något problematiskt eftersom beteendet hos 

människor hela tiden kan förändras. Holme & Solvang (1997:94) påpekar att reliabiliteten inte 

har lika stor betydelse i kvalitativa studier som i kvantitativa, eftersom syftet med de 

kvalitativa studierna är att få en bättre förståelse kring ett fenomen. Validiteten behandlar 

frågan om resultatet överrensstämmer med verkligheten. Dock är begreppet validitet kopplat 

till olika definitioner men det antyds att det är forskarens tolkningar som måste bedömas 

eftersom verkligheten inte kan upplevas direkt (Merriam, 1994:177). I fallstudier studeras och 

fångas människors upplevelser av verkligheten, således är det viktiga det som tycks vara sant, 

snarare än det som ”är” sant.  

 

Firestone menar i Merriam (1994:134) att det är essentiellt att läsaren, genom att följa 

beskrivningen av forskarens tillvägagångssätt, kan uppleva att de slutsatser som presenteras 

känns vettiga. Detta kan exempelvis ske genom intervjucitat och beskrivningar av hur olika 

händelser sett ut. Vi menar att vi har försökt påvisa detta, dels genom att redovisa vår 

intervjumall som bilaga för att läsaren ska kunna få en förståelse för vilka frågor som ställts 

under intervjuerna och dels genom att förse det empiriska kapitlet med citat från 

respondenterna. För att uppnå god reliabilitet i intervjun måste respondenten vara trovärdig 

(Lantz, 1993:11), därför har vi intervjuat personer som arbetar professionellt med 

kommunikation och sociala medier.  

 

För att uppnå hög validitet, det vill säga giltighet, i våra intervjuer ställer det krav på oss som 

intervjuare att ställa rätt frågor (Lantz, 1993:12). För att en intervju i forskningssammanhang 

ska kunna uppnå hög validitet måste den kunna granskas (Lantz, 1993:12), av denna 

anledning har vi som tidigare nämnt bifogat intervjumallen i arbetet. Kombinationen av dessa 

kan tillsammans arbeta för att förse läsaren med möjligheten att själv bilda sig en uppfattning 

om det insamlade materialet för att kunna ta ställning till de slutsatser vi dragit.  
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3. Teori 

I detta kapitel kommer teori att presenteras, inledande med kommunikationsteori och 

internkommunikation för att avslutningsvis förklara begreppet sociala medier och hur de 

fungerar. Dessutom förklaras olika typer av sociala medier, så som Yammer och vad de kan 

användas till samt begreppet organisationskultur.  

I likhet med individer har företag kommunikationsbehov, där kommunikation kan förklaras 

som ”processen för människors kontakt med varandra” (Larsson, 2001:26). Den interna 

kommunikationen kan ses som en central del inom en organisation, en väl fungerande sådan 

kan vara höjande för verksamheten, likväl som en dysfunktionell internkommunikation får 

negativa följder. Enligt Larsson (2001:176) kan internkommunikation innefatta bland annat 

skriftlig, muntlig och elektronisk information samt sociala aktiviteter.  

 

Kreps beskriver i Larsson (2008:84) de olika sätt som kommunikation kan ske på och visar 

även på olika nivåer, vilka skulle kunna kallas hierarkiska nivåer. Dessa är:  

- Intrapersonell nivå, när individer själva tolkar information, det vill säga inom en själv. 

- Interpersonell nivå, mellan två individer, kan vara både via tekniken och ansikte mot 

ansikte. 

- Smågruppsnivå, mindre samling individer, exempelvis ett möte på arbetsplatsen. 

- Stor- och flergruppnivå, när vissa delar eller en hel organisation möts. 

Dessutom menar Larsson (2008:84) att man idag skulle kunna tillföra en nivå som heter 

månggruppsnivå, vilket innebär att olika delar av en organisation kan kommunicera via 

tekniska hjälpmedel, så som exempelvis en videokonferens.  

3.1 Internkommunikation – varför är det viktigt? 

Inom organisationer är kommunikation en förutsättning, utan denna kommer inte 

organisationer kunna fortgå. Det finns olika anledningar till varför internkommunikation är 

betydelsefullt, nedan följer några av de punkter som Erikson (2008:70–73) framhåller som 

viktiga: 

 Framtid och Mål 

Alla medarbetare bör veta vart företaget är på väg och vilka mål som finns, eftersom 

det underlättar om alla arbetar för att nå samma mål.  

 Motivation 

Har medarbetaren kännedom om företagets mål, en betryggande informationsmängd 

om företaget och en helhetsbild kan detta fungera som motivation samt inge känslan 

av att vara behövd på sin arbetsplats. 

 Samarbete 

För de olika delar och avdelningar inom ett företag måste det finnas ett fungerande 

system för spridning av information och kommunikation. Speciellt med tanke på hur 

företag och organisationer idag är mer föränderliga. 

 Underlätta delegering 

Om endast ett fåtal personer (ledningen) inom ett företag har den information som 
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krävs för att fatta beslut kan det innebära att beslutsvägarna blir långa. För att kunna 

motverka detta, i takt med den snabba utvecklingen, bör fler av de anställda kunna 

fatta beslut, men detta innebär även att de måste har förutsättningarna för att kunna 

göra detta. 

 Minska personalomsättning 

För att minska personalomsättningen bör medarbetarna känna trivsel, är så inte fallet 

finns risken att de väljer att gå vidare. Som ett led i att förhindra detta kan den interna 

kommunikationen ses som en del så att personalen känner sig delaktig. 

 Bättre reslutat och lönsamhet 

Det kan vara problematiskt att mäta lönsamhet och avkastning på investeringar inom 

kommunikation men den interna kommunikationen ska kunna påverka och förbättra 

de resultat som företaget når. 

 

3.2 Vägar för den interna kommunikationen 

Larsson (2008:86) förklarar att kommunikationen inom företag har olika vägar att ta, vilka 

kan sammanfattas till; 

 Nedåtriktad, ofta sedd som så kallad enkelriktad kommunikation, från ledning och 

nedåt. 

 Uppåtriktad, samma betydelse som ovanstående begrepp och är en form av 

förutsättning idag, i kombination med den nedåtriktade kommunikationen. Kan ses 

som responsen på den nedåtriktade kommunikationen. 

 Horisontell, det finns en tendens hos anställda att kommunicera med de som befinner 

sig på samma nivå inom ett företag. 

 Tvärgående, följer ingen struktur i organisatorisk bemärkelse, utan förekommer 

exempelvis vid tillfälliga enheter eller projekt som verkar oberoende av vilken enhet 

man tillhör.  

 

Strid (1999:41) beskriver information som ett begrepp för enkelriktad kommunikation, det 

som via formella kanaler inom organisationen förklarar hur något ska göras och vad som ska 

utföras. Dock kan det finnas problem i denna överföring av information, då sändaren inte tar 

del av det som var tänkt, på grund av att denne inte läser eller lyssnar på materialet. Strid 

(1999:41) menar då att det som bör ses över är vad medarbetarna vill ha för information. 

 

3.3 Hierarkisk, medie- och informell kommunikation 

Falkheimer och Heide (2007:79ff) talar om tre så kallade ”byggstenar”, vilka är hierarkisk, 

medie- och informell kommunikation. Dessa delar tillsammans utgör vad de kallar ett internt 

kommunikationssystem.  

Den hierarkiska kommunikationen innebär, som namnet antyder, att kommunikationen följer 

en viss struktur där ledningen förväntas fatta beslut samt ha informationstillgång, det vill säga 

en tydlig centralisering. Det finns nackdelar med detta sätt att kommunicera, då 

informationens väg till mottagaren är lång och risken för att den inte når sitt slutmål är stor. 
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Dessutom ligger mycket i händerna på ledningen, då det är deras kommunikativa förmåga 

som måste vara stor (Falkheimer & Heide, 2007:80ff). 

Mediekommunikationen kan beskrivas som nyhetsbrev, möten, e-mail, personaltidningar eller 

webbsidor som alla kan ses som en del i kommunikationssystemet. Det som idag ses som det 

huvudsakliga mediet inom organisationer är internet, då med hjälp av e-mail eller intranät. 

Fördelen med dessa är dess snabbhet och möjligheten att kommunicera oberoende av tid och 

rum. Något som istället kan ses som en nackdel är att e-mail som skickas bidrar till överflöd 

av information, vilket innebär att de anställda istället för att arbeta måste rensa och sortera 

bland den information som inkommer. Intranät kan göra att medlemmarna i en organisation 

uppfattar den som öppen och demokratisk, då medarbetarna har möjlighet att tillgå 

information och ge sin åsikt och mening om denna (Falkheimer & Heide, 2007:83ff). 

Av den interna kommunikationen är den informella kommunikationen den största delen, 

menar Falkheimer och Heide (2007:85). Det är genom den informella kommunikationen som 

lärandet sker, då kunskaper utbyts och nya kunskaper växer fram. Tillsammans med intranät 

kan den informella kommunikationen via anställdas nätverk ge en positiv effekt vid spridning 

av information (Falkheimer & Heide, 2007:85ff). 

 

3.4 Formell och informell kommunikation 

Den formella kommunikationen inom ett företag kan sägas vara det som kommer från 

ledningen och som konstrueras utifrån hur strukturen inom företaget ser ut. Detta skulle till 

exempel kunna vara ett e-mail till de anställda eller information vid ett stormöte (Falkheimer 

& Heide, 2007:36). Till skillnad mot detta är den informella kommunikationen det som 

skapas av medarbetarna och denna befinner sig vid sidan av den formella (Larsson, 2008:80–

81).  

 

3.5 Intern marknadsföring 

Grönroos (2009:366) skriver att uttrycket ”intern marknadsföring” kommer från idén om att 

företag inte enbart behöver betjäna sina externa marknader, utan även den interna marknaden 

av anställda. Uttrycket intern marknadsföring blev populärt under 1980-talet, då gränserna 

mellan den interna och externa kommunikationen började närma sig varandra (Larsson, 

2001:67). Något som dock kan diskuteras är om uttrycket intern marknadsföring verkligen är 

det bästa för att beskriva fenomenet, eftersom marknadsföring är ett så pass brett begrepp med 

många olika tolkningar. Fokus i den interna marknadsföringen är att ha goda relationer mellan 

individer, oavsett vilken nivå de arbetar på. Målet är att uppnå service och kundinriktat 

tankesätt i hela företaget, vare sig det är personer med kundkontakt eller inte (Grönroos 

2007:366). 

 

Ofta ser företag bara kommunikation som enkelriktad information. Detta innebär att 

tvåvägskommunikationen är liten, chefer i dessa företag inser inte vikten av att uppmuntra 

sina anställda eftersom återkoppling av kommunikationen är nästintill obefintlig. Om man 

istället släpper in de anställda i kommunikationen kan dessa fortlöpa mer kontinuerligt och på 

så vis ökar förutsättningarna till ett bättre resultat (Grönroos, 2009:369).   
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3.6 Organisationskultur 

Organisationskultur liknas ibland vid ett ”socialt kitt” inom en organisation och kan beskrivas 

som en uppsättning idéer, normer och synsätt som gäller inom en organisation. Dessa kan i sin 

tur förhindra att konflikter uppstår eller att oro bildas (Alvesson, 2009:48). Mlekov & Widell 

(2003:132) förklarar att företagskultur innefattar normer och regler av både formellt och 

informellt slag som till exempel rutiner, ritualer, belöningssystem eller utbildning. Vidare 

menar Alvesson (2009:54) att kulturen även kan fungera som rättssnöre för hur saker ska 

utföras eller för hur känslomässiga yttringar bör ske. Det kan även förefalla som att 

organisationskulturen är fängslande, då medarbetare omedvetet kan hindras i sitt tankesätt, 

kulturen ses som en självklarhet, vilket kan leda till okritiskt tänkande om man inte blickar 

utanför kulturen.  

 

Kunda beskriver i Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006:240) hur vissa anställda 

“tvättar” bort organisationskulturen på väg hem från arbetet eller använder metaforen att 

“tvätta kulturen ur håret”. Genom att sätta gränser mellan arbetslivet och det privata håller 

man sig borta från organisationskulturen. Vissa anställda har som regel att inte prata om 

arbetet privat, just för att skilja på arbetsliv och privatliv. När de anställda delar värderingar 

och förhållningssätt med organisationen suddas gränserna ut mellan de två. På så vis minskar 

individualismen och autonomin för den anställde. 

 

3.7 Internet och dess påverkan på arbetsplatsen 

Gällande användning av datorer på arbetsplatsen visar rapporten ”Företagens användning av 

IT” (www.scb.se) från 2010 att i princip samtliga tillfrågade företag med tio eller fler 

anställda använde internet (97 %). Av de som använder datorer på arbetsplatsen finns de som 

använder det mest i branscher innehållande kommunikation – och informationsföretag samt 

företag inom den finansiella sektorn (www.scb.se).  

 

Att internet nu gjort sitt intåg på arbetsplatsen påverkar även de som arbetar där, den 

information som finns inom ett företag kan nu lättare strömma upp och ner genom olika delar 

av företaget. Dessutom ger internet fördelar eftersom beslutsfattande kan spridas över större 

delar av företaget än tidigare och påverka maktfördelningen genom att man utan att ta hänsyn 

till position och status kan bygga relationer (Larsson, 2008:24). Dock kan detta även föra med 

sig nackdelar, precis som tekniken kan minska statusklyftor kan den skapa dessa klyftor, 

genom att inte alla anpassar sig och på det sättet går minste om eller blir utestängda från viss 

information. Vidare kan flexibiliteten också bli ett hinder, de som befinner sig på en annan 

placering än arbetsplatsen riskerar att hamna utanför. Slutligen finns risken att 

informationsmängden blir för stor och oöverskådlig. det kan vara problematiskt att hitta 

övergripande system som gör det lätt för medarbetaren att hitta det denne söker (Larsson, 

2008:24). 

 

Larsson (2008:23) pekar på fördelen med att överbrygga aspekten av tid och rum, eftersom 

det idag med hjälp av tekniken är möjligt att kommunicera oavsett var du befinner dig eller 

vilken tid på dygnet det är. Således blir informationstillgången större. Något som emellertid 

riskerar att minska, är aspekten av att människor inte träffas ansikte mot ansikte lika mycket. 

http://www.scb.se/
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3.8 Sociala medier 

Kommunikation och konversation är i sig inget nytt, skillnaden ligger i att det idag är möjligt 

att ha ett mycket bredare kontaktnät med hjälp av ny teknik. Vi har rört oss från e-mail och 

elektroniska anslagstavlor till plattformar för socialt kontaktsökande, det vill säga sociala 

medier. Detta kan i sin tur leda till andra tankesätt och krav för företag, eftersom det kan 

innebära både utmaningar och möjligheter (Carlsson, 2010:8-9).  

 

Enligt ne.se (2011) förklaras sociala medier som kommunikation från många till många, och 

skriver ”… samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra”. Detta skulle bland annat kunna vara forum, bloggar eller chattprogram. 

Ofta karakteriseras sociala medier av att användaren själv inte behöver ha djup kunskap om 

hur kommunikation ska överföras för att kunna göra det och idag kan det nämnas att den 

större delen av internet består av sociala medier (www.ne.se).  

 

3.9 Kommunikation via sociala medier 

Gällande kommunikation på internet genom sociala medier finns det en rad olika sätt att 

tillgå:  

 Blogg, härstammar från den engelska betydelsen av loggbok, vilket innebär att inlägg 

publiceras relativt regelbundet. Möjligheten att lämna kommentarer finns också.  

 Mikroblogg, kan liknas vid en blogg men har en begränsad mängd gällande hur 

mycket text som kan publiceras (kan i utformningen ses som ett sms). Exempel på 

detta är Twitter. 

 Sociala forum (communities), dessa ger möjlighet för kommunikation i en rad olika 

former samt bygga relationer med andra människor. Exempel är: 

 Facebook, har användarprofiler för varje medlem, kan innehålla uppgifter om 

användaren och fotografier.  (Safko & Brake, 2009: 161, 263-264,6). 

 

3.9.1 Yammer 

2008 lanserades Yammer, som är ett sätt att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom ett 

företag genom exempelvis statusuppdateringar (Safko & Brake, 2009:276). Yammer är en 

nätbaserad plattform för företag, med syfte att kommunicera och dela information med andra 

anställda inom samma företag. På sin webbplats beskriver de själva: 

 

”Yammer is revolutionizing internal corporate communications by 

bringing together all of a company’s employees inside a private and 

secure enterprise social network”(www.yammer.com).  

Vissa likheter finns med Facebook och Twitter, där möjligheten att använda profilbild och 

fylla i kontaktuppgifter finns. Andra attribut är att konversera, kommentera och läsa vad andra 

har skrivit. Detta gör att anställda kan kommunicera i realtid med andra. Dessutom kan bilder 

och länkar läggas upp och delas, vidare finns möjligheten att gå med i grupper eller att skapa 

dem. Det är hela tiden möjligt att vara ”aktiv”, då applikationer till mobiltelefoner finns att 

ladda ned (www.yammer.com).  

http://www.ne.se/
http://www.yammer.com/
http://www.yammer.com/
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3.9.2 Twitter och IM 

Som tidigare nämnt kan Twitter kallas mikroblogg där uppdateringar kan liknas vid sms. 

Twitter baseras på spridning av information som användaren själv finner intressant, för att 

följa ett Twitter-konto behöver inte användaren själv skriva några så kallades ”tweet”, korta 

meddelanden bestående av 140 tecken, utan kan enbart ägna sig åt att läsa vad andra har 

skrivit (www.twitter.com). Ofta är relationen mellan användare dubbelriktade, det vill säga 

båda användarna prenumererar på varandras uppdateringar. På vis kan det ibland sägas vara 

tvåvägskommunikation (Ström, 2010:76).  

 

IM är en förkortning av Instant Message som är ett samlingsnamn för textbaserade 

kommunikationssystem på internet mellan två eller flera användare. Till skillnad från mail 

sker IM-samtalen i realtid eftersom båda användare är online samtidigt. Många IM-system 

tillåter telefonsamtal, videosamtal samt möjligheten att dela med sig av filer till andra. Några 

kända IM-system är till exempel Windows Live Messenger, Skype och Google talk 

(www.howstuffworks.com). 

 

3.10 Sociala medier och internkommunikation 

Carlsson (2010:64) förklarar att sociala medier kan fylla en nytta för den interna 

kommunikationen, till exempel genom en intern blogg där möjligheten att läsa om andra i 

företaget finns. Detta kan leda till ökad sammanhållning. Det kan även finnas fördelar vid 

internutbildning och vid arbeten i projektform, då en blogg skulle kunna användas för detta 

ändamål. I likhet med Carlsson (2010:64) menar Weber (2009:26–27) att den sociala webben 

kan användas positivt för företagets anställda, då möjligheten att stärka och bredda 

kommunikationen finns. Det finns stor potential att nå många medarbetare med värdefull 

information samtidigt samt sprida information till anställda som befinner sig på resande fot 

eller på andra platser. Dessutom kan anställda utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra 

med hjälp av interna forum.  

Jue, Alcalde Marr och Kassotakis (2010:2) anser att för organisationer och ledare som vill 

ligga i framkant och skaffa konkurrensfördelar kan sociala medier vara ett verktyg för att 

uppnå detta. Eftersom dessa kan skapa motivation hos de anställda. Att använda sociala 

medier i sin organisation på ett aktivt sätt kan ge nya vägar för att nå affärsnytta. Dessutom 

menar Jue et al (2010:2) att företag bör ta chansen att anamma användandet av sociala medier 

för att kunna bygga en positiv anda och kultur samt förbättra prestationerna inom företaget.   

Fördelen med tjänster som skapar en öppen arbetsplats är att alla kan vara a jour med vad 

kollegorna arbetar med samt att det bidrar till en delande kultur, exempel på en sådan tjänst är 

Yammer (Carter, 2010). Vidare fördelar är att kunskapen inom företaget kan spridas, eftersom 

det tillsammans med det textbaserade innehållet kompletteras med kommentarer från de som 

är kunniga inom ett visst område. Och tillåter de som tidigare möjligtvis inte fick komma till 

tals att göra det (Carter, 2010). 

 

Att sociala medier används av företag är något som kommer att öka menar Davis Koh (2007) 

och påpekar även att den interna kommunikationen har en chans att förbättras genom detta. 

http://www.twitter.com/
http://www.howstuffworks.com/
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Vidare talar Davis Koh (2007) om att de ungas medievanor i framtiden kommer förflyttas till 

arbetsmarknaden, vilket innebär att sociala nätverk lättare kommer att implementeras som 

plattform på arbetsplatsen, då tröskeln för deltagande inte kommer vara lika hög. 

 

3.10.1 Skepsis hos företagsledningen 

Ibland talas det om att sociala medier kan vara negativt för organisationer och att förbud av 

dessa på arbetsplatsen skulle öka produktiviteten. Detta i likhet med andra teknologier som 

har förändrat sätt att agera, vilka kan bemötas med skepsis innan de accepteras. Trenden med 

sociala nätverk ökar inom företagsvärlden i takt med att yngre generationer blir en större del 

av arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur leda till att de anställda förväntar sig en öppen 

arbetsplats menar Carter i artikeln ”Yammering away at the office” från 2010.  

Dock finns det fortfarande skepsis bland företagsledare att låta de anställda använda sociala 

medier eftersom de fruktar att företagshemligheter och dylikt ska bli offentligt på webben. För 

att förhindra detta finns Facebook- och Twitterliknande nätverk som kan hållas privat inom 

företaget. Denna typ av plattformar kan öka både kunskapsutbytet och den interna 

kommunikationen skriver Carter (2010). Likväl finns det tveksamheter hos företag gällande 

att de anställda ska skriva opassande eller politiskt inkorrekta inlägg på den interna 

plattformen. Carter (2010) hänvisar i artikeln till professor Andrew McAfee som säger att han 

har svårt att tro detta eftersom de anställda inte är anonyma samt att människor är aktsamma 

med vad de publicerar. Ett vidare orosmoment hos företagsledningen påstås vara att det tar 

uppmärksamhet från cheferna eftersom det öppnar upp för att andra kan göra det som 

ledningen tidigare gjort. Poängen ligger i att idéer inte alltid uppkommer på formella möten, 

utan i det som anses som informell kommunikation. Nätverk som öppnar företag borde 

uppmuntras menar Carter (2010) och forsätter med att en god idé kan komma från vem som 

helst.   
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4. Empiri 

Det empiriska kapitlet presenterar resultatet av vår fallstudie genomförd på webbyrån Good 

Old, framställningen ges i olika ämnesdelar där de olika respondenternas svar framkommer. 

De personer som genom intervjuer bidragit till vår empiri är:  

 Emilia Blom, UX-designer sedan juni 2010, tidigare praktikant.  

 Kristin Heinonen, projektledare & strateg sedan 1 ½ år tillbaka. 

 Erik Neppelberg, praktikant sedan januari 2011. 

 Linda Silfverberg, projektledare sedan augusti 2010. 

 Tomas de Souza, projektledare & VD, har haft olika positioner inom företaget sedan 

2007. 

 

4.1 Sociala medier enligt Good Old 

de Souza menar att de inom Good Old inte så ofta talar om sociala medier utan istället 

använder begreppet sociala teknologier och han förklarar det som ett nytt sätt att göra samma 

sak som man gjort tidigare, det vill säga använda nya verktyg. Det som tidigare gjordes över 

telefon kan idag göras via mail eller Facebook. Skillnaden förklarar de Souza ligger i att det 

idag är möjligt att ha kontakt med många fler och mycket mer samt att det går snabbare. Även 

Blom påpekar att hon inte ser det som något nytt och menar att det är tekniken som möjliggör 

ett beteende som funnits innan, det som har ändrats är i så fall sättet att kommunicera: 

 

”… det är klart att det kan överbrygga tidsaspekten och 

rumsaspekten. Varje nytt medium skapar nya kontexter... Och det är 

klart att man kan trycka på det och undersöka hur vissa grejer har 

förändrats, i alla fall för nya generationer som är uppväxta med det. 

Men jag tror att skvaller och så, det har alltid funnits, och muntliga 

traditioner, det är inget nytt” (Blom).  

 

Silfverberg definierar sociala medier som en spridningskanal och ett kommunikationsverktyg 

där alla kan kommunicera med alla, och ta del av det som intresserar en. Begreppet kan också 

beskrivas som ett samlingsnamn på olika typer av tjänster och plattformar med samma 

funktioner, exempelvis nätverk (Facebook), bloggar, wikis eller forum, säger Heinonen. Hon 

menar också att det kan liknas vid en tom mall som kan fyllas med vad som helst utifrån en 

förutbestämd överenskommelse. Att delta i debatter och diskussioner och spridning av åsikter 

är sociala medier för Neppelberg och han säger att det är grundbulten i den sociala 

kommunikationen med vänner. 

4.2 Intern användning av sociala medier 

Inom företaget används mestadels ett verktyg som heter Yammer, berättar Silfverberg och 

liknar det vid ett internt Twitter. På Yammer kommuniceras det om både arbetsrelaterat och 

sådant som inte rör arbetet: 
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”… där kommunicerar vi om allt, jobb, skämt, ”mötet är flyttat”… 

jag skulle säga att det är mestadels skoj, någon lägger upp någon 

länk som de vill att man ska titta på, men samtidigt är det nästan 

alltid jobbrelaterat, men det är oftare att det inte har med något 

specifikt projekt att göra” (Silfverberg).   

 

Det som publiceras där behöver inte röra alla inom företaget men det läggs upp ändå eftersom 

det är lättast förklarar Silfverberg. Heinonen påpekar att det skulle vara tråkigt om det enbart 

var arbetsrelaterat och att ingen då skulle använda Yammer. Det är också möjligt att något 

som från början inte var arbetsrelaterat kan mynna ut i en bra idé påpekar hon. Att Yammer 

började användas förklarar de Souza hade att göra med att företaget startade ytterligare ett 

kontor i Stockholm, detta för att det då var ett nödvändigt verktyg samt för att öka känslan av 

sammanhållning. Yammer levde sedan kvar trots att Stockholmskontoret lades ned berättar de 

Souza.  

Neppelberg beskriver att alla inom företaget har en inloggning med företagets mailadress på 

Yammer och att det finns en så kallad ”wall” (egen förklaring: en digital anslagstavla) där alla 

kan se vad de andra har skrivit. All kommunikation som behöver vara sluten skrivs på 

Yammer säger Blom och menar att:  

”Händer det mycket på Yammern, det är ofta då det är bra 

stämning. Det tycker jag man kan se som en barometer, eller i alla 

fall för mig personligen, är jag lite risig så skriver inte jag så mycket 

där” (Blom).  

Detta är något som även Heinonen talar om och refererar till de Souza som enligt henne 

brukar säga att aktiviteten på Yammer avspeglar stämningen på arbetsplatsen, där mycket 

aktivitet innebär en bra stämning.  

Ett annat verktyg som används är IM (instant messenger), detta tillsammans med Yammer är 

de verktyg som används mest för den interna kommunikationen säger de Souza. Dessutom har 

de varje måndag ett så kallat ”måndagsmöte” berättar han. Heinonen förklarar IM som en 

chatt och menar att hon använder det om det är något hon vill ta upp med en person och inte 

som alla behöver se på Yammer, exempelvis något som ska tas upp innan ett styrelsemöte.  

Utöver Yammer och IM används ett verktyg som heter Basecamp vilket är ett 

projektledningsverktyg med olika sidor för alla olika projekt, detta är en plattform där även 

kunder är närvarande berättar Heinonen. de Souza menar att flera olika tjänster kombinerat 

förklarar deras sätt att kommunicera internt samt att de inte har ett intranät i vanlig 

bemärkelse. Det sättet som de arbetar på är med en blandning av IM och Yammer och han 

menar att det pågår väldigt mycket diskussioner där.  

4.3 Användning av Yammer 

Blom menar att så gott som alla är inloggade på Yammer hela tiden, speciellt om man arbetar 

hemifrån, då bör man vara online för att vara kontaktbar. Det är betydelsefullt att alla är 
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involverade menar Silfverberg och säger ”det viktigt att få in praktikanter där så att alla 

verkligen är med på vad som händer”. 

 

Skulle det vara något som måste spridas till alla inom företaget skulle det läggas på Yammer 

berättar de Souza och tillägger att sms kanske är bättre ifall han skulle vilja få ut något snabbt. 

Blom menar att eftersom alla har Yammer uppe hela tiden går det fortast att sprida något till 

alla via den vägen. de Souza menar dock att Yammer är något mer passivt men den interna 

kommunikationen pågår hela tiden där. Det som skrivs på Yammer kommer alla ta del av förr 

eller senare, säger han…  

”… exempelvis om någon kommer och frågar någonting så kan 

svaret bli, “men jag skrev det på Yammern igår”. Det kan vara lite 

fördröjning i det men det är inte hela världen, det är ganska sällan 

det är info som måste komma ut nu här direkt” (de Souza).  

Neppelberg menar att det i princip bara är positiva saker gällande arbetet som skrivs på 

Yammer och att det ibland räcker det med att ge feedback i form av att trycka på ”gilla”- 

knappen, det behöver inte alltid kommenteras. Vetskapen om att alla har sett det som är 

skrivet är tillräcklig. Han säger att det mycket handlar om interna meddelanden som alla kan 

se, inte så mycket chatt.  

 

För mer projektrelaterat och ”business” som Blom kallar det används verktyget Basecamp, för 

att lägga upp filer eller samla ihop kommentarer. Blom menar att det inte görs på Yammer 

och förklarar:  

”… för då blir det lite mycket där, där kör vi mer “är det någon som 

vill följa med på after work?” och lite så “kolla in den här roliga 

länken” eller “jag är förkyld, jobbar hemifrån”. Mer 

statusuppdateringar, jämfört med det man skriver på Facebook” 

(Blom).  

Blom säger att hon utför någon typ av aktivitet på Yammer minst en gång per dag, detta kan 

då vara att kommentera på något eller trycka på ”gilla”-knappen. Silfverberg berättar att hon 

skriver i snitt två meddelanden per dag, detta i likhet med Heinonen. Inom företaget finns inga 

preferenser om hur ofta de anställda bör skriva berättar de Souza. Detta bekräftas av 

Silfverberg som beskriver att de inte måste vara aktiva men att det inte är någon som aldrig 

skriver något, dessutom tillägger hon att ”man känner lite att man borde vara aktiv där, i alla 

fall läsa det”. Det är flera anställda som har Yammer i sin mobiltelefon, vilket möjliggör att 

vara aktiv även utanför arbetsplatsen, Heinonen talar om att det även på helger kan dyka upp 

intressanta diskussioner.  Liksom Heinonen talar Silfverberg om att hon tittar på Yammer 

hemifrån, detta av eget intresse och menar att det inte stör henne att göra det på sin fritid 

eftersom det är mer av allmän information och kan vara bra att veta inför morgondagen. Detta 

är något som Blom också instämmer i och säger att det är oviktigt vad klockan är, hittar hon 

något som hon vill lägga upp på Yammer spelar det ingen roll om det är utanför ordinarie 

arbetstid. 
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4.3.1 Uppförande på Yammer 

Några regler för hur ofta man bör titta eller skriva något på Yammer finns inte säger 

Heinonen men menar att det är naturligt att titta där om någon är på resa eller arbetar hemifrån 

till exempel. Hittills har inga problem med det som skrivs uppkommit säger de Souza och 

menar att det bygger på sunt förnuft. Skulle problem uppstå får detta lösas när det händer. de 

Souza jämför Good Old med ett större företag och beskriver: 

 

”Det kan vara skillnad på exempelvis våra kunder som ibland kan 

vara några tusen personer som ska kommunicera och då fungerar 

det inte om de ska göra det samtidigt. Då måste man ha några som 

är utsedda, och i och med att det ofta inte är företagsledningen som 

kommunicerar så behövs några riktlinjer” (de Souza). 

Det finns inte någon censur på det som skrivs på Yammer säger Neppelberg, han skulle mer 

kalla det en norm eller en praxis och säger att alla har en bra uppfattning om vad som bör 

skrivas och hur man bör uppföra sig i olika medier. Blom säger istället att det alltid finns en 

censur på internet, precis som att man inte går fram till någon och säger vad som helst. 

Dessutom tillägger Blom att de inte är anonyma och att man inte skulle skriva något som man 

inte skulle kunna säga till personen. Avslutningsvis säger Heinonen att det på Good Old är 

”högt i tak” och att personangrepp inte skulle göras. Det finns inte så mycket regler här, vårt 

företag är så litet, säger Silfverberg och menar att hon har svårt att se vilken typ av regler som 

skulle kunna finnas. Vidare säger hon ”det är hela grejen med att man ska kunna vara öppen 

och skriva det man vill”.  

Neppelberg talar om integritet och ger ett exempel 

”Tomas lade ut olika punkter som han tyckte företaget ska jobba 

med under året, sen skulle man skriva kommentarer till det och 

rangordna dessa och motivera, detta skulle skrivas på Yammern och 

det kan jag tycka är lite svårt med integritetsbalansen eftersom vi 

såg vad varandras åsikter och vad vi tycke, och det kan jag tycka var 

lite speciellt” (Neppelberg). 

Skulle någon inte läsa eller ta del av det som skrivs på Yammer tror Silfverberg att det skulle 

bidra till att denne kände sig utanför och gå miste om saker och säger ”om man har varit borta 

ett tag går man igenom det som har skrivits för att uppdatera sig”.  

Heinonen berättar att även vissa som inte arbetar på kontoret har tillgång till Yammer och 

refererar till styrelseordföranden som numera arbetar på ett annat företag men trots det ibland 

interagerar med de andra på Yammer, genom diskussioner eller för att hålla sig uppdaterad 

säger hon. Vidare säger Heinonen att hon tror att det skulle kunna vara mer problematiskt för 

en annan typ av organisation än vad de är. Stora eller heterogena till exempel, där vissa 

kommunicerar mer än andra.  

 

4.4 Upplevda nackdelar med Yammer 

Silfverberg menar hon i dagsläget saknar en funktion på Yammer som gör det möjligt att 

enbart skriva till två personer och säger att hon då istället mailar. Utöver det kan hon inte se 
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några andra nackdelar och menar att hon inte tror att de istället skulle ha talat om allt som 

skrivs där. 

 

Att alla människor är olika och därmed har olika behov av att kommunicera hävdar de Souza, 

detta menar han märks på Yammer, då någon som inte vanligtvis är så aktiv skriver något kan 

det uppfattas som viktigt eller väsentligt. Heinonen påpekar dock att det är meddelandet som 

är i fokus, inte vem som skrivit det och menar att poängen med sociala medier är att alla ska 

kunna komma till tals på samma villkor. Vidare säger hon att väldigt hierarkiska företag 

kanske inte använder sig av den typen av kommunikationsverktyg.  

 

Heinonen menar att det stundtals kan vara svårt att hålla sig borta från Yammer men att hon 

anser sig vara relativt disciplinerad på att disponera sin tid. Dessutom säger hon att mailen är 

värre och påpekar att Yammer är roligare att gå in och titta på än mailen, vilket gör att man 

hellre tittar där.  

 

Att bli avbruten i det man för tillfället sysslar med för att exempelvis svara på en fråga kan 

”säkert vara negativt ibland” säger Silfverberg men tillägger att hon nästintill alltid svarar 

direkt men att alla har olika inställningar till det. Dessutom menar hon att det är viktigt för 

henne att svara snabbt då det kan påverka någon annans fortsatta arbete, exempelvis 

utvecklarnas.  

 

4.5 För- och nackdelar med sociala medier internt 

Heinonen menar att det finns fördelar med att använda sociala medier för den interna 

kommunikationen, för att både snabbheten och smidigheten är större. Vidare pekar Heinonen 

ut att det avlastar mailen väldigt mycket och beskriver sin tidigare arbetsplats där mailboxen 

ofta fylldes med automatiska svar eller bekräftelser på att någon annan läst ens mail, Hon 

forsätter med att säga:  

”… vilket gör att vissa kundmail kommer i skymundan. Så mail för 

internkommunikation ”it sucks” men det är så vanligt på väldigt 

många företag. Det lyfter Yammer bort totalt vilket gör att 

mailboxen är mycket mer clean nu, jag har koll på saker där” 

(Heinonen). 

Fördelen med att använda sociala medier internt att är det är lätt att uttrycka sig och påverkar 

företagskulturen, att hela tiden ha ett flöde av kommunikation istället för att sammankalla till 

ett möte eller ställa sig upp för att för att fråga något säger Silfverberg. Något som utpekas 

som en fördel av de Souza är att han själv, när det passar honom kan läsa svaret på något han 

frågat och förklarar: 

”… när den personen ringer eller kommer fram till mitt skrivbord så 

måste mötet ske, då kan jag säga “jag har inte tid just nu” medan 

skriver personen till mig på IM så kan personen se att jag är 

upptagen med något annat och jag kommer att se det förr eller 

senare. Det är så få saker som är så akuta och måste lösas direkt 



 

 28 

och det underlättar så att man kan planera sin egen tid mer” (de 

Souza).  

Att alla ska ha läst samma saker och har chans att vara med påpekar Blom som viktigt och 

liknar det vid ett kollektivt medvetande, då man vet samma saker och sedan kan välja att tala 

om det eller inte. de Souza är inne på samma spår och säger att det underlättar vid 

kunskapsspridning, då möjligheten att dela med sig av något man anser är intressant finns. 

Dessutom säger de Souza att de enbart ser fördelar med att använda sociala medier internt. 

En annan fördel som beskrivs av Neppelberg är enkelhet i att ställa frågor, trots att de sitter i 

samma kontorslandskap behöver de inte störa varandra utan kan ställa en fråga snabbt till 

någon annan anställd.  

 

Blom beskriver nackdelarna som sociala, att de inom företaget är mindre bra på att hitta på 

saker tillsammans efter arbetstid. Något som också skulle kunna ses som en nackdel och 

pekas ut av Heinonen är att ständigt vara tillgänglig samt att det ibland kan bli mycket arbete 

på fritiden, även om hon menar att hon själv är bra på att koppla bort det.  

 

Att vissa tar mer plats i den interna kommunikationen, genom Yammer påpekar Neppelberg 

kan ha att göra med att vissa är mer aktiva än andra. Detta kallar han ”internt positionerade”, 

eftersom alla kan se det som skrivs på Yammer blir mer explicit. Dock tillägger han att det 

inom sociala medier inte finns någon hierarki eftersom alla på Good Old kommunicerar på 

samma villkor, såväl VD som praktikanter.  

”Vi har en ganska snäll hierarki här överlag, men det är klart att om 

vår VD skriver någonting får han säkerligen mer återkoppling än 

när någon annan skriver. Men det är också beroende på innehåll, 

han skriver ofta lite mer viktiga grejer” (Neppelberg). 

 

4.5.1 Ekonomisk vinning 

Att det finns en ekonomisk vinning förklarar Heinonen med att hon kan spara tid genom att 

använda sociala medier. Eftersom Good Old är en relativt liten byrå med ansträngda resurser 

menar hon att all tid hon kan spara är en fördel och säger: 

”Det blir kostnadseffektivt, jag vet inte hur man kan räkna på det, 

men att ha bra digitala redskap sparar tid och göra saker smartare, 

det är vinst både i frustration men också i pengar för man kan lägga 

mer tid på sådant som drar in pengar istället” (Heinonen). 

de Souza instämmer att sociala medier internt kan vara tidssparande, ofta kan möten på 

arbetsplatser enbart vara av vikt för några få, skulle då alla vara närvarande förloras tid som 

skulle kunna avsättas för annat. Det är dock inte något som de Souza har räknat på säger han 

men menar att han upplever det som att mycket tid sparas, likväl som mer välmående och 

minskad stress.  
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4.6 Framtiden 

Heinonen beskriver att hon skulle vilja ha ett system som avgör hur pass viktigt någonting är, 

som en form av virtuell assistent. Vilket skulle kunna hjälpa henne att prioritera eftersom tid 

är det som det finns minst av säger hon och berättar att det delvis finns i vissa mailfunktioner 

men att det antagligen kommer komma i större utsträckning  

 

När Silfverberg tänker på framtiden säger hon att de är väldigt tillfreds med Yammer och att 

de dessutom rekommenderar det till kunder, då de anser att det passar. Heinonen tillägger att 

det är en rekommendation eftersom det avlastar mailen. Heinonen säger hon att hon inte tror 

att det i framtiden kommer att revolutioneras så mycket, man kommer att ta till sig nya 

lösningar så länge det kan spara tid och löser problem. När hon talar om Good Old säger hon: 

 

”Jag tror att där vi är nu kommer andra företag vara om fem-sex år, 

att de accepterar att jobba med andra kommunikationskanaler än 

mail” (Heinonen).  

4.7 Sociala medier vs. Öga-mot-öga-kommunikation 

Silfverberg säger att hon tror att sociala medier, i synnerhet IM har tagit bort något från att de 

istället ses öga mot öga. Att det ibland blir att de skriver fram och tillbaka till varandra istället 

för att gå till denne, vilket hon menar ibland är bättre då man får svar fortare och lättare.  

 

”Det kan ofta bli så att man börjar skriva något sen svarar någon så 

skriver man fram och tillbaka, då är det bättre att faktiskt gå att 

prata, det blir lite fånigt när det blir så” (Silfverberg). 

 

Detta kan också ibland vara på grund av lathet eller att man inte vill att alla ska lyssna, säger 

Silfverberg men tillägger att det nu är mindre chatt än tidigare.  Hon fortsätter sedan: 

 

”Yammer tar inte bort något annat utan det är mer ett tillägg” 

(Silfverberg). 

 

Heinonen håller med Silfverberg då hon menar att Yammer mer är ett tillägg, hon upplever  

inte att det är något som tas från henne eller arbetsplatsen, utan att det snarare ökar den 

sociala interaktionen eftersom de kan lära känna sina arbetskamrater trots att de inte arbetar i 

samma projekt. Dessutom säger Heinonen att Yammer är viktigt för gemenskapen och att hon 

utan Yammer skulle ha mindre kännedom om sina kollegor.  

 

Ifall Good Old inte skulle haft någon digital kommunikation menar Blom att de antagligen 

skulle haft fler avstämningar eftersom mycket sådant görs på Yammer i nuläget. Hon säger 

också att det ibland kan vara bra att ses öga mot öga, exempelvis i en idégenreringsprocess då 

risken att dubbelarbeta något är större om man sitter vid en dator istället för i ett rum 

tillsammans. Det är något som Blom säger att de har blivit bättre på. de Souza upplever inte 

att sociala medier har ersatt öga-mot-öga-kommunikation eller att de interna mötena har 

minskat, möjligtvis att de så kallade veckomötena kan hållas något kortare. Dessutom tror inte 
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de Souza att sociala medier kan ersätta öga-mot-öga-kommunikation och säger avslutande 

”definitivt inte”.  

 

4.8 Organisationskultur 

Det kan ses som en del i organisationskulturen att alla är online hela tiden, vilket innebär att 

det är väldigt tyst på kontoret, säger Blom och ger ett exempel:  

”Det var innan jag hade fattat att alla andra satt online hela tiden, 

jag tänkte typ “nu ska man jobba, då ska man inte ha sånt” så var 

det helt dödstyst och plötsligt så bara reser sig alla och går på 

lunch” (Blom). 

Heinonen berättar en liknande anekdot om när Good Old arbetade i en annan lokal då någon 

sade att det var typiskt Good Old att vara tysta för att sedan resa sig upp allihop för att gå och 

äta lunch. Detta eftersom de bestämt det på Yammer säger Heinonen och forsätter: ”vi gör 

ingen skillnad mellan att kommunicera över chatt eller att säga det personligen, ibland är det 

ena mer bekvämt. Vidare säger Blom att det kan finnas vissa saker som ”sitter i väggarna”, 

vilket man som ny kan ha svårt att hänga med på, genom detta påverkas den interna 

kommunikationen av organisationskulturen. För att illustrera detta berättar hon om när hon 

var praktikant och blev oense med en senior designer, då denne bestämde över saker som 

Blom inte var medveten om, vilket inte framkommit innan. Med detta menar Blom att det 

hade varit bättre ifall de hade talat om det innan. Silfverberg beskriver organisationskulturen 

som lättsam och trevlig samt ”lite nördigt ibland”, detta är även något som Blom håller med 

om och fortsätter med att berätta att det är väldigt drivet och inriktat på att hela tiden göra så 

bra som möjligt. Dessutom menar hon att det är mycket ”jobbsnack” och att de på företaget är 

lite kufiga. Heinonen tillägger att de är typexemplet på de som har svårt att dra gränsen 

mellan fritid och arbete och berättar att deras slogan är ”vi som älskar internet”.  

 

Alla inom Good Old har insyn i hur ekonomin ser ut och har samma information säger de 

Souza och fortsätter: 

”… och vet hur det går med företaget och vilka kunder vi jobbar 

med, vilka kundprojekt vi har och vad vi inte får prata om. För oss 

passar det bättre att inte strypa någonting” (de Souza). 

Silfverberg är inne på samma spår och berättar att det är väldigt ostrikt, exempelvis är 

personalhandboken ett dokument på Google Docs som kan redigeras av alla.  

 

Organisationen är platt ”på pappret” eftersom det enbart finns en chef säger Blom men menar 

att det alltid finns dolda hierarkier, exempelvis på grund av att några har arbetat längre än 

andra. Dock uttrycker hon att det snarare är konstigt om konflikter inte uppstår ifall man inte 

talar om det eftersom det ”alltid kommer hända”. Ibland kan det vara problematiskt att känna 

till vem som ska göra vad menar Blom (refererar till tidigare exempel när hon var praktikant) 

vilket innebär att man kanske borde sätta sig ner för att diskutera hur arbetet ska se ut. Blom 

avslutar med att man inte gör det innan det står klart att någonting inte fungerar.
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer teori och empiri att vägas samman för att ge en så förklarande bild 

som möjligt av det valda ämnet. Dessutom kommer våra egna reflektioner gällande 

uppsatsens tema att framkomma. 

5.1 Sociala medier 

Heinonens förklarar sociala medier som ett samlingsnamn för diverse plattformar eller 

tjänster, med en mall som ska fyllas med ett innehåll. Carlsson (2010:8) menar att innehållet 

ska kunna påverkas av användarna, genom att dessa både kan bidra och kontrollera 

information på olika sidor. Vilket visar på en viss likhet mellan de båda påståenden. 

Neppelberg påpekar även att sociala medier handlar om spridning av åsikter, deltagande i 

debatter samt kommunikationen vänner emellan. Kommunikation kan ske på olika hierarkiska 

nivåer menar Larsson (2008:84), den av nivåerna som Neppelberg refererar till gällande 

kontakt med vänner är den interpersonella nivån, som sker mellan två individer. Detta via 

tekniska hjälpmedel eller ansikte mot ansikte. 

 

Att människor kommunicerar är inte något nytt, då denna företeelse alltid har funnits. 

Däremot har formen i takt med utvecklingen förändrats genom tiderna, Blom och de Souza 

delar denna åsikt, precis som Carlsson (2010:8-9). Carter (2010) menar att nya teknologier 

som förändrar sätt att vara ofta inledningsvis bemöts med skepsis. Detta tror vi är fallet med 

sociala medier i den interna kommunikationen, precis som att vi i framtiden antar att det 

kommer bli mer vanligt. Det vi också ställer oss frågande till hos skeptiker är; det kanske inte 

är sociala medier som är problemet, utan snarare beteendet hos användaren? Alltså, det 

behöver inte vara plattformen eller tekniken som orsakar motstånd eller negativitet vid en 

eventuell implementering, istället tror vi att det kan vara människors invanda beteende som 

orsakar resistans. Således kan detta vara en förklaring till att sociala medier fungerar internt 

på Good Old, då de anställda är positivt inställda till dess existens och de fördelar som det för 

med sig.  

 

Att använda internet på arbetsplatsen kan påverka maktfördelningen menar Larsson 

(2008:24), eftersom relationer kan byggas oberoende av position eller status inom företag. 

Detta är något som kan relateras till hur de arbetar på Good Old, där de inte gör någon 

skillnad på vilka som har tillgång till Yammer samt att det är viktigt att alla inom företaget 

finns representerade där, även praktikanter, så att ”alla verkligen är med på vad som händer” 

(Silfverberg).  

 

5.1.1 Yammer 

Alla inom Good Old beskriver att de använder Yammer för sin interna kommunikation, detta i 

kombination med IM. Yammer är dock det som används mest säger Silfverberg och fortsätter 

“... där kommunicerar vi om allt, jobb, skämt...”. 

 

Både Carlsson (2010:64) och Weber (2009:26–27) pekar på nytta med sociala medier internt, 

eftersom det kan stärka kommunikationen och sammanhållningen. Weber (2009:26–27) 
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förklarar vidare att det då finns möjlighet att nå alla anställda med information vid samma 

tidpunkt, oavsett om de befinner sig på arbetsplatsen eller inte. I likhet med föregående 

möjligheter ligger startskottet till användandet av Yammer hos Good Old i att företaget 

tidigare hade ett kontor i Stockholm, som dock nu är nedlagt (de Souza). Yammer var då ett 

nödvändigt verktyg säger de Souza, vilket dessutom ledde till en ökad sammanhållning. Blom 

förklarar att ifall man arbetar hemifrån bör man vara online för att vara kontaktbar. Detta visar 

att Good Old använder sociala medier och den nytta dessa för med sig på det sätt som 

ovannämnda författare pekar på.  

 

de Souza som är VD säger att han skulle använda Yammer ifall det var något han ville sprida 

till hela företaget, eftersom alla förr eller senare kommer att ta del av det, dock tillägger de 

Souza att sms kan vara bättre om det är något som skulle spridas snabbt. Blom är av en annan 

åsikt och menar att Yammer är snabbt när det gäller spridning av meddelanden som rör alla. 

Detta eftersom alla hela tiden har Yammer aktivt, således anser de Souza att Yammer är något 

mer passivt än vad Blom gör. Vi kan ana att definitionen av snabbhet skiljer sig mellan Blom 

och de Souza, då de kan ha olika perspektiv i egenskap av chef och anställd. 

 

Det är viktigt att alla är med på vad som händer, säger Silfverberg och påpekar att även 

praktikanter på Good Old måste få komma in på Yammer. Grönroos (2007:366) menar att det 

inom den interna marknaden ligger fokus på goda relationen mellan alla inom företaget, utan 

att ta hänsyn till vilken nivå inom företaget man har. Detta ligger följaktligen i linje med 

Silfverbergs resonemang. 

  

5.1.2 Användande och uppförande på Yammer 

Funderingar som uppkommer är ifall det borde finnas någon form av regler för hur Yammer 

ska användas? Eller skulle det leda till att besöken på Yammer skulle minska, av den 

anledningen att man är tvungen? 

 

Carter (2010) skriver om sociala medier och anonymitet, då de anställda inte är anonyma på 

den interna plattformen finns ingen anledning att tro att något opassande skulle publiceras. 

Detta styrker Blom genom att påpeka att de inte är anonyma samt att det som skrivs är sådant 

som man skulle kunna säga direkt till personen. Även Heinonen instämmer med Carters 

påstående och avslutar med att personangrepp inte skulle göras på Yammer. Vi tänker oss att 

anonymiteten eventuellt skulle kunna bli ett hinder vid personliga åsikter och 

ställningstaganden, då alla inom företaget kan se vad andra tycker. Detta skulle i sin tur kunna 

påverka klimatet på arbetsplatsen i fall meningsskiljaktigheter skulle uppstå. Neppelberg 

påtalar ett exempel där de anställda ombads rangordna olika punkter som Good Old skulle 

arbeta med under året. I det fallet är det möjligt att anonymitet hade varit att föredra, då vissa 

kanske inte vågar säga vad de tycker. 

 

Heinonen påpekar att det är roligare att gå in och titta på Yammer än exempelvis mailen, men 

tillägger även att det kan vara svårt att hålla sig borta. Kanske finns det en poäng att det är 

roligt att gå in och titta där, eftersom de samtidigt tar del av så kallad formell kommunikation. 

Trots att ”det är mestadels skoj” på Yammer som Silfverberg säger fyller det ändå en funktion 
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i den interna kommunikationen, därför att ”det nästan alltid är jobbrelaterat” fortsätter hon. de 

Souza menar att Yammer underlättar vid kunskapsspridning genom att alla kan dela med sig 

av det denne finner intressant. Blom liknar det vid ett kollektivt medvetande, då alla ”vet” 

samma saker. 

 

Den bransch som flitigt använder internet är informations- och kommunikationsbranschen. 

Kopplas detta till det faktum att Heinonen berättar att deras slogan är ”vi älskar internet” 

framstår det som att barriären att använda sociala medier i den interna kommunikationen 

kanske inte är lika stor på Good Old jämfört med andra typer av företag som exempelvis 

befinner sig inom en annan bransch.  

 

5.2 Formell och informell kommunikation 

På Yammer skrivs det som Falkheimer & Heide (2007:36) klassificerar som formell 

kommunikation, det vill säga sådant som kommer från ledningen. Dessutom fylls Yammern 

av informell kommunikation, skapat av medarbetarna vid sidan av den formella 

kommunikationen (Larsson, 2008:80–81). Blom ger exempel på hur kommunikationen kan se 

ut och säger att det kan publiceras inlägg såsom “jag är förkyld, jobbar hemifrån” eller “är det 

någon som vill följa med på after work?”. 

 

På Good Old säger de att Yammer innehåller lika mycket, om inte mer, av det som kallas 

informell kommunikation, vilket inte direkt behöver vara arbetsrelaterat. Vi ställer oss frågan 

om det kan bli för mycket av sådant som inte har med arbetet att göra, och ifall det då finns en 

risk i det? Kan det bli för många statusuppdateringar så de anställda tröttnar? Skulle Yammer 

enbart fyllas av ”skoj” skulle det kunna påverka arbetsmoralen, då de anställda kan hävda att 

de är aktiva i den interna kommunikationen, som är önskvärt men trots allt inte ”vinner” något 

på att vara aktiva. Detta skulle i sin tur kunna leda till en konflikt inom företaget. Vidare anser 

vi att det finns en poäng i att försöka ha en balans mellan formell och informell 

kommunikation på Yammer, då vi i likhet med Heinonen tror att tröskeln att vara aktiv där 

skulle vara större om det enbart innehöll formell kommunikation. Den informella 

kommunikationen på Yammer kan mynna ut i en bra idé, säger Heinonen. Detta innebär 

indirekt att en bra idé kan ha sitt ursprung från vem som helst. Här finns en stark koppling till 

det som Carter (2010:) lägger fram då han påpekar samma sak som Heinonen.  

 

5.3 Hierarkisk kommunikation 

Gällande den hierarkiska kommunikationen utifrån Falkheimer & Heides (2007:79ff) 

resonemang är det inte något som är applicerbart på Good Old, dels eftersom det är en väldigt 

decentraliserad organisation (en chef) och dels att kommunikationsstegen är få. Larsson 

(2008:86) beskriver fyra vägar för den interna kommunikation, varav de inom Good Old 

tillämpar det som kallas tvärgående kommunikation, det vill säga att kommunikation sker 

oberoende av vilken nivå eller enhetstillhörighet den anställde har. Dock säger Neppelberg att 

det som de Souza (VD) skriver på Yammer säkert kan få mer återkoppling, då det kan klassas 

som mer viktigt, men Neppelberg menar även att kommunikationen sker på samma villkor. 

För att återigen använda Larssons (2008:86) vägar för den interna kommunikationen kan detta 

liknas vid nedåt- och uppåtriktad kommunikation mellan ledning och anställda. 
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Vi är av uppfattningen att sociala medier internt lämpar sig bättre för plattare och mindre 

organisationer då det är färre kommunikationssteg och kommunikation sker på mer lika 

villkor. Det är det som sociala medier delvis bygger på, att alla ska kunna bidra till 

kommunikation. 

5.4 För- och nackdelar med sociala medier internt 

Snabbheten och smidigheten är två fördelar med sociala medier internt pekar Heinonen ut och 

menar därtill att det avlastar mailen oerhört mycket. Överflöd av interna mail leder till att de 

anställda måste ägna sin tid till att sortera dessa, vilket kan ses som en nackdel (Falkheimer & 

Heide, 2007:83ff). Detta instämmer Heinonen med genom att berätta att vissa kundmail kan 

komma i skymundan och menar även att hon inte ”arbetar” när hon administrerar mailen. I 

dagsläget lyfter Yammer bort dessa problem, då hon nu kan koncentrera sig på 

kommunikationen till kunder via mail. Vidare fördelar är enkelheten att ställa frågor och dela 

med sig utan att behöva störa varandra, trots att de sitter i samma kontorslandskap 

(Neppelberg). Att kunna dela med sig till andra och utbyta kunskap är något som Weber 

(2009:26–27) anser är positivt med sociala medier internt. Good Old tar således del av de 

fördelar som sociala medier medför.  

 

Något som kan ses som en nackdel är att ständigt vara tillgänglig hävdar Heinonen, vilket 

skulle kunna leda till ökad stress och därav tar bort effekten av sociala medier som 

tidsparande och stressminskande. Att företagshemligheter kan läcka ut och bli offentliga på 

webben är ett orosmoment hos vissa företagsledare, vilket skulle kunna motverkas genom att 

plattformen är intern (Carter, 2010). På Good Old finns fler som har tillgång till Yammer än 

de som sitter på kontoret, Heinonen berättar om en styrelsemedlem (som i dagsläget arbetar 

på ett annat företag) som emellanåt är aktiv på Yammer. Detta behöver inte nödvändigtvis 

innebära ett problem, då styrelsemedlemmen bör ha någon form av insyn i verksamheten. 

 

Silfverberg menar att hon tror att man skulle kunna känna sig utanför eller gå miste om saker 

ifall man inte var aktiv på Yammer och säger ”man känner lite att man borde vara aktiv där, i 

alla fall läsa det”. Även Larsson (2008:24) pekar på detta och menar att sociala medier kan 

skapa klyftor, såväl som minska dem. Skapandet av dessa klyftor kan exempelvis vara att de 

anställda inte anpassar sig, detta kan då i sin tur leda till att de anställda missar eller blir 

utestängda från viss information. Vi tror att klyftor kan uppstå beroende på bransch och på 

hur gruppens dynamik och sammanhållning ser ut. Dock är detta inte ett problem på Good 

Old då alla inom gruppen i nuläget är aktiva på Yammer. Det kan finnas en skepsis hos 

företagsledare att sociala medier kan vara negativt för organisationen (Carter, 2010). Dock 

kan det snarare vara hur sociala medier används på arbetsplatsen som skulle kunna vara 

avgörande, precis som med andra tekniska hjälpmedel. 

 

Eftersom de på Good Old menar att internet är deras intresse ser de det inte som en belastning 

att titta på Yammer på fritiden. Kortsiktigt kan det vara bra för organisationen att de anställda 

är aktiva på sin fritid, eftersom idéer till arbetet kan uppkomma när som helst. Dessutom kan 

det medföra att de anställda hela tiden är uppdaterade på vad som händer inom företaget. 

Exempelvis att man har vetskapen om att någon är sjuk eller borta från arbetsplatsen, vilket 
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kan påverka morgondagens arbete. En ytterligare aspekt är att engagemanget i företaget 

bevisas genom att de anställda frivilligt väljer att besöka Yammer på sin fritid, vilket är 

positivt ur företagets synvinkel, då engagerade medarbetare är att föredra. Det vi kan 

identifiera som negativa faktorer är bland annat att det kan bli ett problem att inte ”vila” från 

arbetet. Vi ställer oss frågan om engagemanget kan minska då? Vi funderar även på om det 

finns någon form av underliggande press att mer eller mindre alltid vara online, en press som 

skulle kunna bidra till eventuell stress och på längre sikt kan leda till utbrändhet och andra 

hälsoproblem. På samma sätt som att engagemanget kan sjunka funderar vi på om det i sin tur 

påverkar arbetet på arbetsplatsen negativt då medarbetarna inte har vilat upp sig.  

 

Även om de på Good Old inte aktivt och uttalat använder sitt interna nätverk i 

utbildningssyfte finner vi en poäng i att lyfta fram denna aspekt av sociala medier. Att 

använda exempelvis en blogg eller en wiki för att bygga upp någon form av kunskapsbank 

som de anställda kan använda sig av. Detta för att underlätta det interna lärandet, dock är vi 

medvetna om att detta kan ske på flera olika sätt, vilket även tas upp i teorin, då genom den 

informella kommunikationen. Emellertid finner vi det värt att påpeka att det inom större 

företag än Good Old kan vara tidssparande och effektiviserande att arbeta på detta vis. 

Eftersom de inom Good Old är relativt få blir det inte ett stort problem att fråga någon via 

chatt eller på Yammer, men skulle fallet vara annorlunda kan det finnas en fördel i att samla 

information till de anställda på samma plattform.  

 

5.4.1 Ekonomisk vinning 

Det kan vara svårt att mäta lönsamheten i investeringar som görs i den interna 

kommunikationen framhåller Erikson (2008:73), vilket styrks av Heinonen och de Souza. De 

poängterar just det faktum att det är komplicerat att mäta de ekonomiska fördelarna med 

sociala medier men att de är övertygade om att det kan ses som vinst, i och med att det är 

tidsparande. Vidare säger båda att vinsten av tiden bidrar till ökat välmående och minskad 

stress och frustration. Jue et al (2010:2) framhäver att användandet av sociala medier aktivt 

kan ge nya vägar för att nå affärsnytta. Vinsten ligger således i effektiviserandet av tid, vilket 

i sin tur kan leda till affärsnytta. Grönroos (2009:369) påpekar även att 

tvåvägskommunikation, uppmuntran av återkoppling samt en gemensam aktivitet i 

kommunikationen ger förutsättningar för att nå bättre resultat. Detta ligger i linje med hur 

arbetet ser ut på Good Old och deras tro på allas lika villkor gällande den interna 

kommunikationen. Vi är av uppfattningen att sociala medier internt kan göra arbetsplatsen 

mer effektiv, genom att spara tid för de anställda. Exempelvis kan avstämningar göras på de 

sociala plattformarna, istället för att sammankalla ett möte, då de anställda måste lämna sina 

arbetsuppgifter för att delta. Självklart är möten nödvändigt ibland, exempelvis påpekar Blom 

att det i en idégenereringsprocess kan vara bra att ses öga mot öga. 

 

5.5 Sociala medier vs. Öga-mot-öga-kommunikation 

Att öga-mot-öga-kommunikationen kan minska på grund av sociala medier är något som 

pekas ut av Larsson (2008:24), vilket delvis bekräftas av Silfverberg då hon menar att det 

ibland kan vara lathet som gör att man skriver till varandra genom IM istället för att prata. 

Detta kan dock upplevas problematiskt då meddelanden går fram och tillbaka och syftet med 
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det snabba sättet att kommunicera försvinner, Silfverberg säger att det kan bli lite fånigt när 

det händer. Heinonen och de Souza menar att Yammer inte tar bort öga-mot-öga-

kommunikation, inte heller de interna mötena har minskat säger de Souza, han menar istället 

att mötena kan hållas kortare. Larssons (2008:23) resonemang angående minskad öga-mot-

öga-kommunikation stämmer inte överrens med Heinonens och de Souzas åsikter. Dock vet vi 

inte om Larsson menar att antalet möten eller tiden per möte minskar. Vi är av åsikten att 

sociala medier kan ta bort öga-mot-öga-kommunikation på både positiva och negativa sätt. 

Positivt ur en effektivitetsaspekt och negativt ur en social fysisk synvinkel. 

 

5.6 Framtiden 

Carter (2010) och Davis Koh (2007) framhäver att kraven på en öppen arbetsplats kommer att 

öka i takt med yngre generationers intåg på arbetsmarknaden. Dessutom tror Davis Koh 

(2007) att sociala nätverk kommer att bli vanligare på arbetsplatser. Det bekräftas av 

Heinonen som säger att hon tror att där Good Old är i dagsläget kommer andra företag vara 

om fem-sex år, det vill säga kommunicera genom andra kanaler än mail. Att så är fallet skulle 

kunna ha något att göra med det faktum att de anställda på Good Old är en homogen grupp, 

där majoriteten ligger i åldersspannet 20 till 30 år och intresset för internetbaserad 

kommunikation delas. Vi frågar oss hur det skulle se ut i en annan typ av organisation? Då 

Good Old består av en relativt liten arbetsstyrka (15 st.) kan det verka till deras fördel, 

eftersom kommunikationsstegen är få. Hade fallet varit annorlunda, exempelvis i en 

organisation med fler anställda, anser vi att situationen inte hade sett ut på samma sätt då en 

större organisation har fler kommunikationssteg. Vi funderar även på om det finns någon 

begränsning av hur stora organisationer Yammer faktiskt kan fylla sin funktion på. Ska man 

involvera alla anställda inom företaget? Även de som aldrig sitter vid en dator? Är det 

intressant för en hel organisation på 150 personer att veta att någon kommer 40 minuter sent 

till arbetet? Dock finns möjligheten att skapa grupper på Yammer, vilket i sådana fall skulle 

vara ett alternativ. Vi tror att sociala medier internt kan vara ett välfungerande verktyg, det är 

dock viktigt att det används på rätt sätt. Vad är syftet och målet med sociala medier internt? 

Hur stora grupper/områden ska innefattas? Vi tror att det kan vara problematiskt att påbörja 

ett sådant projekt utan eftertanke. Då motstånd från medarbetare kan bli större än nödvändigt. 

Det är också viktigt att engagera de anställda för att åstadkomma lika villkor och att undvika 

skapande av klyftor.  

 

Dessutom är vi av åsikten att typen av bransch kan ha en inverkan, hur skulle det se ut för 

hantverkare eller andra yrkesgrupper som inte bedriver sitt arbete framför en dator?  En annan 

faktor vi funderat kring är åldersaspekten hos de anställda, ifall majoriteten befann sig i den 

övre medelåldern som kanske inte är lika vana att använda sociala medier, skulle det 

förmodligen bemötas på ett annat sätt. Men som Carter (2010) hävdar kommer vi se mer av 

dessa plattformar på arbetsplatserna framöver i takt med yngre generationers intåg på 

arbetsmarknaden. Vi tror att det säkerligen kommer att ta tid, det kan mötas av motstånd, men 

om det är något som gynnar arbetsplatsen kommer det implementeras förr eller senare. Vidare 

tror vi inte att inte alla organisationer har behov av sociala medier internt, men en väldigt stor 

del har att vinna på att använda någon form av det för att avlasta mailen.  
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5.7 Organisationskultur 

Blom påpekar att det finns vissa saker som ”sitter i väggarna” och illustrerar det med ett 

exempel från då hon var praktikant, då hon beskriver att hon blev oense med någon som 

arbetat inom företaget längre. Med detta menar Blom att det skulle varit bättre ifall de hade 

kunnat tala igenom förhållningssätt innan problem uppkom. Alvesson (2009:48) menar att det 

kan förhindra att konflikter uppstår men detta resonemang bygger på att de anställda är 

införstådda med kultur sedan innan, vilket inte var fallet då Blom började praktisera inom 

företaget. Dessutom beskriver Alvesson (2009:54) att organisationskulturen kan ses som ett 

rättssnöre för bland annat känslomässiga yttringar. Det är då möjligt att situationen hade sett 

annorlunda ut ifall den hade uppkommit i dagsläget, då kulturen varit mer rotad, eftersom 

Blom säger att det som ny inom företaget kan vara svårt att hänga med på. 

 

Gränsdragning mellan arbete och privatliv tillämpas ibland för att hålla sig borta från 

organisationskulturen utanför arbetsplatsen, Kunda i Eriksson-Zetterquist et al (2006:240) 

använder metaforen ”tvätta kulturen ur håret” när den anställde lämnar arbetsplatsen. 

Skiljelinjen mellan den anställda och organisationen kan suddas ut när dessa två delar 

värderingar och förhållningssätt. Detta är något som är märkbart inom Good Old som företag, 

Heinonen säger att de är typexemplet på de som har svårt att dra en gräns mellan arbete och 

fritid. Heinonen forsätter med att beskriva att hon även utanför arbetsplatsen är inne på 

Yammer, detta är något som delas med andra inom företaget. Silfverberg tillägger att hon gör 

det av eget intresse samt att det inte stör henne att göra det på sin fritid, dock säger hon att det 

kan vara för att ta del av information eller något som kan vara bra att veta inför morgondagens 

arbete. Sammanfattningsvis gällande Kundas argument tillämpar de inom Good Old inte 

handlingar som ”tvättar kulturen ur håret”.  

 

Frågan som uppkommer är ifall detta beteende är positivt eller negativt för en organisation? 

Leder det till ökad produktivitet för företaget i och med att de anställda arbetar mer eller 

påverkar det de anställda negativt då de inte ”vilar” från arbetet på sin fritid, för att då kunna 

prestera bättre då de befinner sig på arbetet? Chansen att komma på fler bra idéer ökar 

möjligtvis, men vi funderar på om det kan vara på bekostnad av den anställdes hälsa och 

välmående. Inom Good Old menar de att detta görs av egen vilja, vilket vi tolkar som att de 

inte upplever det som ett problem. 

 

Vi menar att det inom den verksamhetstyp som bedrivs på Good Old finns en god anledning 

att låta kommunikationen vara öppen, eftersom vi genom vår empiri och teori kan konstatera 

det faktum att en god idé kan komma från vem som helst samt uppkomma ifrån något som 

från början inte hade med arbetet att göra. Arbetar man inom ett företag vars verksamhet 

bygger på att komma med nya lösningar bör det finnas en uppmuntran i att låta alla komma 

till tals samt främja en öppen kommunikation och kultur. Precis som de anställda på Good 

Old säger innebär en hög aktivitet på Yammer en god stämning på arbetsplatsen, vilket kan 

tolkas som att de kommunicerar mer om de trivs. Således kan detta bidra till minskad 

personalomsättning, då de anställda trivs och känner sig uppmärksammade på sin arbetsplats. 

Detta nämner även Eriksson (2008:70–73), då han påpekar att trivsel på arbetsplatsen kan 

kopplas till medarbetarna känner sig delaktiga via internkommunikationen. 
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6. Slutsats 

Denna avslutande del syftar till att ge svar på den frågeställning som uppsatsen haft sin 

utgångspunkt i. Därefter presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

Vi kan efter avslutat arbete urskilja fyra huvudområden, som tillsammans bidrar till ett svar på 

vår frågeställning: Hur kan sociala medier fungera som ett verktyg för internkommunikation? 

Att dessa framhävs starkast baseras på de svar som respondenterna givit samt genom den bild 

av Good Olds verksamhet vi skapat oss under arbetets gång. Detta i kombination med det som 

framkommit i den teoretiska delen.  

  

De områden vi kan urskilja är;  

 Främjande av den interna kommunikationen, eftersom det genom interna 

plattformar är möjligt att ”alltid vara på kontoret”. Det ger även möjligheten att 

kommunicera mer bland kollegor tack vare enkelheten och snabbheten som sociala 

medier medför. Då alla anställda har samma tillgång till de sociala plattformarna är 

chansen att ta del av samma information stor. 

  

 Öka sammanhållningen, tack vare ovanstående punkt kan även ökad lagkänsla och 

gemenskap bli en effekt av sociala medier internt. Dessutom ger sociala medier en 

större potential för interaktion medarbetare emellan, trots att de kanske inte befinner 

sig i samma fysiska rum eller arbetsenhet. Ifall man som anställd inte befinner sig på 

arbetsplatsen går man inte miste om sådant som händer på kontoret, vilket gör att 

utanförskap kan reduceras. 

 

 Lärande, genom öppenheten blir det enklare att dela kunskap inom företaget. Detta 

kan leda till ökat internt lärande, som gynnar företaget och dess medarbetare.  

 

 Effektiviserande, sociala medier internt kan sägas vara kostnadseffektivt genom att 

det spar tid för de anställda. Kommunikationen kan ske parallellt med andra 

arbetsuppgifter samt att avstämningar kan göras via plattformen istället för ett påkallat 

möte då de anställa måste lämna sina arbetsuppgifter. Istället för att rensa och sortera 

mailen från interna meddelanden, kan mer tid läggas på de rena arbetsuppgifterna, 

vilket kan ge ekonomisk vinning i längden.  

 

Dessa punkter sammanfattar den slutsats vi genom uppsatsen har nått vilket bidrar till att vi 

har uppnått vårt syfte: att fördjupa kunskapen kring hur internkommunikation och sociala 

medier kan fungera tillsammans för att stödja kommunikationen inom en organisation.  
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6.1 Fortsatt forskning 

Efter genomfört arbete kan vi konstatera att sociala medier internt är ett ämne som ger upphov 

till flera områden, vilka skulle kunna bidra till fortsatt forskning. De största områden som vi 

identifierar är; 

 

 Vi anser att det skulle vara intressant att se hur det ser ut i större organisationer med 

ett större antal anställda än på Good Old. 

 

 Även företag som bedriver verksamhet i olika delar världen, då företags- och 

nationskulturer kan se annorlunda ut. Vilka utmaningar och möjligheter kan 

uppkomma då? 

 

 Dessutom kan det vara av intresse att se till andra branscher som inte befinner sig 

inom den kommunikativa eller informativa, exempelvis inom hantverksbranschen då 

arbetet till stor del sker utan datorer.  

 

 Vidare är vi av åsikten att fortsatt forskning även skulle kunna bedrivas i företag med 

mer heterogena anställda, såsom en grupp av anställda med stor spridning av ålder, då 

resultatet av sociala medier internt skulle kunna se annorlunda ut samt hur dessa 

skillnader i sådana fall skulle kunna överbryggas? 
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Bilaga 1: Intervjumall 
Intervjufrågor: 

1.  Vad är sociala medier för dig? 

2.   Vilka sociala medier använder ni internt på Good Old? 

3.   Hur används sociala medier internt på Good Old? 

4.   Hur aktiv är du i den sociala interna kommunikationen? 

5.   Finns det några fördelar med att använda sociala medier internt? I så fall vad? 

6.   Finns det några nackdelar? I så fall vad? 

7.   Har ni några regler hur kommunikationen ska bedrivas? I så fall hur ser de ut? 

8.   Finns det någon censur på de sociala medieplattformarna? 

9.   Hur såg internkommunikationen ut förr? 

10.  Har du märkt av någon utveckling inom den interna kommunikationen under den tid du 

har varit här? 

11.  Hur tror du det kommer det se ut i framtiden? 

12.  Finns det någon som bestämmer? 

13.  Hur ser fördelningen ut? 

14.  Kan de sociala medierna ersätta öga mot öga kommunikationen? 

15.  Har antalet möten minskat? 

16.  Finns det något motstånd till att använda sociala medier internt? Hur yttrar sig det? 

Ytterligare frågor till VD/Projektledare: 

1.      Finns det någon ekonomisk vinning av att använda sociala medier internt? I så fall vad? 

2.      Fanns det något motstånd från de anställda vid implementeringen? Hur yttrade sig det? 

3.      Finns det något motstånd bland de anställda nu? Hur yttrar sig det? 

4.      Är internkommunikationen bättre eller sämre nu än förr? På vilket sätt? 


