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Abstract  

Organizations over the world increasingly start to realize the possibilities of the 

use of a social intranet, also known as Enterprise 2.0. The social intranets can be 

used to collaborate and communicate with colleagues in the workplace. Both Cook 

(2008) and Coope (Barnett, 2011) say that Enterprise 2.0 is about to fundamentally 

change the way organizations communicate. But do companies know how these 

tools can be used? 

The study emanates from three questions: 

 How can social intranets be used in business?  

 How can internal communication and collaboration get easier through the 

use of a social intranet? 

 What are the possible risks with the use of social intranets? 

In this study we have in a qualitative manner been interviewing two companies 

that currently use social intranets in their daily activities – Securitas and Skåneme-

jerier. The interviews where performed via telephone with two people familiar 

with the respective social intranets. We have also sent out a questionnaire via e-

mail to a user group of each company's intranet, to gain knowledge of users' opi-

nions. 

The interviews show that both companies agree that it is important for peers to 

communicate and exchange information and knowledge with each other. The so-

cial intranets are used both for communication, collecting employees' knowledge, 

and to ease the employees information need by gathering all information at the 

same place. Respondents also pointed out the advantage of written information and 

knowledge. As it is written it is also searchable. It will also remain in the organiza-

tion even though the creator might leave the company. The fact that all users can 

edit for example wikis and files on the intranet can be used to keep information up 

to date. 
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Sammanfattning  

Organisationer börjar i allt större grad inse möjligheterna med att använda sociala 

intranät, också kallat Enterprise 2.0, för att samarbeta och kommunicera i arbetet. 

Både Cook (2008) och Coope (Barnett, 2011) menar att Enterprise 2.0 är på väg att 

fundamentalt ändra de sätt som en organisation kommunicerar på. Användningen 

av sociala verktyg, som till exempel ett socialt intranät, breder ut sig i företag värl-

den över. Även i Sverige ökar användningen, men hur används egentligen dessa 

intranät?  

Studien tar utgångspunkt i tre frågor:  

 Hur kan sociala intranät användas i företag? 

 Hur kan sociala intranät användas för att underlätta intern kommunikation 

och samarbeten inom företag?  

 Vilka eventuella risker finns med användningen av sociala intranät?    

I studien har vi valt att kvalitativt intervjua två företag som idag använder sociala 

intranät i sin dagliga verksamhet – Securitas och Skånemejerier. Vi genomförde 

telefonintervjuer med två personer insatta i arbetet med respektive socialt intranät. 

Vi har också skickat ut ett frågeformulär per e-post till en användargrupp av de 

båda företagens sociala intranät, för att få kunskap om användarnas åsikter.  

Både Securitas och Skånemejerier är överens om att det är viktigt att kollegor 

kommunicerar och utbyter information och kunskap med varandra. De sociala 

intranäten används bland annat för att samla in de anställdas kunskap, i syfte att nå 

konkurrensfördelar.  Tanken är också att de anställda enkelt ska kunna finna all 

den information och hjälp de behöver på intranätet, för att kunna utföra sina dagli-

ga affärsprocesser.  

Det anses också av respondenterna viktigt med en ”kommunikativ kultur” i organi-

sationen, något som ett socialt intranät kan stödja. De anställda kan på ett enkelt 

sätt genom ett socialt intranät ventilera åsikter och utbyta information. De båda 

intranäten innehåller bloggar, forum, statusuppdateringar etcetera för att ge de 

anställda flera olika kanaler att använda beroende på situation. Respondenterna 

påpekade även fördelen med nedskriven information och kunskap. Genom att den 

är nedskriven är den även sökbar. Den kommer också att finnas kvar i organisatio-

nen trots att skaparen eventuellt lämnar företaget. Samtliga användare kan redigera 

exempelvis wikis och filer på intranätet, vilket gör att dessa behållas uppdaterade. 
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1 Introduktion 
I första kapitlet presenteras en bakgrund till det ämne uppsatsen behandlar – Enter-

prise 2.0. Sedan berörs tidigare forskning, problemformulering, syfte samt rappor-

tens intressenter och utformning. Viktiga begrepp för läsaren tas även upp. 

1.1 Bakgrund  

Sociala medier kan användas både privat och i arbetslivet. Anledningarna är bland 

annat att knyta kontakt med likasinnade personer, kommunicera med nära och kära, 

få svar på frågor, söka hjälp samt få eller sprida information och kunskap. I arbetsli-

vet kan sociala medier användas både internt för bland annat kommunikation och 

samarbeten samt externt för att till exempel kommunicera med leverantörer och 

kunder (Carlsson, 2009).  

Gränserna mellan ett företags externa och interna värld håller på att försvinna. Web 

2.0-verktyg som sociala medier håller på att leta sig från den privata sfären in till 

affärsvärlden. Personal använder sociala verktyg för att prata med både kunder och 

konsumenter samt arbetskamrater. Cook (2008) menar att sättet arbetskollegor i 

framtiden kommer att ta kontakt och kommunicera med varandra fundamentalt hål-

ler på att förändras (Cook, 2008).  

Coope, chef över den digitala avdelningen på det brittiska konsultföretaget Radley 

Yeldar, menar att en kommunikationsevolution skett och syftar till att företagsdialo-

gen alltid tidigare varit på ett visst sätt, men nu genomgår en förändring (Barnett, 

2011). 

Tidigare har organisationers användning av sociala medier ansetts störa de anställdas 

arbete samt sänka deras arbetsmoral. Idag ser dock allt fler företag fördelarna med 

de sociala verktygen och dess positiva inverkan på den interna kommunikationen 

och erfarenhetsutbyten samt dess avlastning på e-post och andra IT-system (My-

newsdesk, 2011). 

Enligt en undersökning som Proact IT Group AB gjort så använder tre av tio svens-

ka företag sociala medier och chatt internt i företaget – både för att hantera den 

snabbt växande informationsmängden samt för att avlasta IT-system. Mynewsdesk 

(2011) skriver att den information som ökar snabbast i mängd är den ostrukturerade 

informationen, så som information i e-post och filkataloger. Ett sätt att hantera pro-

blemen med den allt större mängden ostrukturerad information är att använda sociala 

medier internt (Mynewsdesk, 2011). 

De senaste åren har användningen av sociala verktyg internt på företag, också kallat 

Enterprise 2.0, spridit sig i företagsvärlden. Begreppet myntades 2006 av Andrew 

McAfee och syftar idag till att använda så kallad web 2.0-teknik för intern informa-

tionshantering och samarbeten (Epicor, 2008).  

Enligt Jerräng (2010) förutspår analysföretaget Gartner att Enterprise 2.0 under en 

tvåårsperiod kommer att slå brett i världen. Även i Sverige ser man en ökande efter-

frågan efter dessa verktyg och de positiva aspekter de kan föra med sig.   
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Movin (2010) menar att mer än var fjärde person som arbetar med IT idag utnyttjar 

sociala verktyg utanför det egna företaget, för bland annat samarbeten. Detta ses 

som positivt av Movin, samtidigt som han belyser svårigheten med att veta vilken 

information som sprider sig utanför företaget. Movin (2010) menar att företag bör 

anpassa sig och i bredare utsträckning anamma tekniken för att nå fördelar, istället 

för att hålla tillbaka utvecklingen.  

Det finns många renodlade lösningar för Enterprise 2.0, såväl betallösningar som 

gratisverktyg. Många av de stora namnen inom IT-branschen har sitt eget verktyg. 

Microsofts Sharepoint 2010 är redan välkänt samt välanvänt och IBM erbjuder sitt 

Lotus Connections. Novell (Vibe), Cisco (Quad) och Salesforse (Chatter) är andra 

exempel på välkända aktörer och deras produkter. Sedan finns uppstickare som 

Yammer, som klarar konkurrensen väl trots de stora aktörernas tunga namn (Jerräng, 

2010).  

Det finns dock inget som säger att man inte kan agera socialt mot sina anställda och 

kollegor utan en helhetslösning, som de nämnda ovan. Det går alldeles utmärkt att 

installera en chattfunktion inom företaget för att börja i liten skala (Zirn, 2009), eller 

använda sig av traditionellt privata sociala medier som gruppfunktionen i Facebook 

(Wass, 2008).   

1.2 Tidigare forskning 

Begreppet Enterprise 2.0 myntades 2006 (McAfee, 2009), vilket indikerar att nytt-

jande av sociala verktyg för internkommunikation är ett relativt nytt forskningsom-

råde. Det finns trots detta en del forskning om ämnet. Forskningen kretsar dels kring 

påverkan i företag av sociala nätverksteknologier samt utmaningarna och möjlighe-

terna med dessa (Marfleet, 2008). Marfleet (2008) påtalar även vikten av att infor-

mation är en stor möjliggörare för organisationer att utveckla sin kompetens och 

interna förbindelser.  Annan forskning kretsar kring hur separata funktioner kan 

bidra till en kollaborativ plattform genom Enterprise 2.0 (McAfee, 2006). Det finns 

även forskning kring nyttorna samt vad som hämmar företaget vid socialt nätver-

kande (Forrester Research, 2010). I Enterprise 2.0 belyses dessutom kunskapsöver-

föring och det faktum att organisationen kan bli mer intelligent med sin samlade 

kunskap (Cook, 2008).   

Det finns också forskning som berör de tekniska delarna, bland annat risker och 

säkerhetsaspekter vid användning av Enterprise 2.0 (Turban, Bolloju & Liang, 

2011). Forskning finns även kring implementeringen av Enterprise 2.0, dess upp-

byggnad, hur det ska användas och varför det är fördelaktigt (Newman och Thomas, 

2009).  

Hur kommunikation sker i organisationer är dock ett ämne som det länge forskats 

kring.  Bland annat hur hierarkin påverkar den interna kommunikationen (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Festinger (1950) har forskat kring informell kommunikation och 

vad som motiverar denna.  

Ytterligare studier i form av examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersni-

vå har funnits. Vid Lunds Universitet har en studie på masternivå gjorts om hur det 

sociala intranätet kan vara ett forum för deltagande, dialog och lärande som en fall-
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studie på Electrolux (Månsson och Kojan, 2011). En annan masteruppsats från In-

ternationella Handelshögskolan i Jönköping handlar om kunskapsdelning och kolla-

boration genom aktuella sociala plattformar (Nchotindoh & Zaffar, 2011). Vidare 

finns en annan studie på masternivå som innefattar hur innovationsprocesser påver-

kas av Enterprise 2.0-verktyg (Mackeviciute & Iacybitchi,  2010).  

Andra exempel på examensarbeten är en magisterstudie från Lunds Universitet, 

vilken handlar om organisationens medvetenhet över lösningar till succé genom 

Enterprise 2.0 (Palmving & Lysell, 2010). Vidare finns två examensarbeten på kan-

didatnivå, varav en är från Högskolan i Halmstad och innefattar hur ledarskap på-

verkas av Enterprise 2.0 (Rengman, Ingvarsson & Verdin, 2011). En annan studie på 

kandidatnivå från Lunds Universitet berör hur social media kan användas som före-

tagsanpassat kommunikationsmedel och hur ett socialt intranät inneburit förbättring i 

organisationens kommunikation (Sjöberg & Gustle, 2011).  

1.3 Problemformulering 

På Internet är sociala nätverk idag mycket populära samt är på god väg att ändra 

sättet vi lever och arbetar (Faser & Dutta, 2008, återgiven i Turban et al., 2011). 

Web 2.0-teknologier så som wikis, forum, mikrobloggar samt bloggar används och 

är självklara kommunikationsmedel i samhället för privat användning, men även 

företag använder teknologierna framgångsrikt och utnyttjar dess fördelar (Turban et 

al., 2011). 

Som bakgrunden beskriver, står många företag inför frågan hur den interna kommu-

nikationen kommer att se ut i framtiden. Sociala nätverk i företag ökar, på grund av 

en allt större efterfrågan på miljöer där deltagarna kan ansluta sig, skapa, dela och 

hitta information som är av relevans för dess arbete (Wallström, 2010). Intranäten är 

enligt McConnell (återgiven av Friberg, 2011) på väg att bli en plats där medarbe-

tarna i realtid kan utbyta information. Användaren befinner sig i fokus, till skillnad 

från en enkelriktad informationskanal.  

Vem som helst kan använda ett öppet socialt nätverk, men även företag har möjlig-

het att implementera ett socialt nätverk innanför företagets väggar, som ett socialt 

intranät. Ett företagsinternt socialt nätverk är främst till för företagets anställda, men 

även kunder och leverantörer kan bjudas in. Användningen ökar allt snabbare, - men 

vet svenska företag vilka förändringar ett socialt intranät kan ge organisationen? Vi 

anser användningen av sociala intranät vara ett intressant område som är viktigt att 

beakta. Detta på grund av Web 2.0-teknikens och därtill sociala mediers stora evolu-

tion och spridning i samhället som såväl berört även företag. Nyttan med använd-

ningen av sociala intranät är ett område som hela tiden utvecklas, varför vi också 

anser att denna studie kommer bidra med ny kunskap. Vi vill därför som författare 

av denna studie, med hjälp av två fallföretag - ett tillverkande företag samt ett tjäns-

teföretag, undersöka användningen av sociala intranät. Studien kommer dessutom att 

belysa de möjligheter och risker som finns med att anamma den nya tekniken och 

Enterprise 2.0.  

Det finns tidigare forskning som beaktar tekniska aspekter samt implementering av 

sociala intranät, exempelvis Newman och Thomas (2009). Vi har genom våra fråge-
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ställningar samt genomförandet av fallstudier försökt minska gapet mellan forskning 

inom olika områden, så som möjligheter och risker med sociala intranät samt ska-

pande av nätverk och ökad tillgång till medarbetares kompetens. Detta integreras i 

studien med kommunikation och informations- och kunskapsöverföring inom före-

tag.  

1.4 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användningen av sociala intranät i 

företag samt vilka följder som finns med användningen.  

För att svara på detta syfte använder vi oss av följande tre forskningsfrågor:  

 Hur kan sociala intranät användas i företag?  

 Hur kan sociala intranät användas för att underlätta intern kommunika-

tion och samarbeten inom företag?  

 Vilka eventuella risker finns med användningen av sociala intranät?    

1.5 Intressenter  

De som kan tänkas ha nytta av den här rapporten är verksamheter som planerar im-

plementera ett nytt intranät. Genom studien kan företag dels få en förståelse för be-

greppen kring Enterprise 2.0 samt dess användningsområden. Vår förhoppning är att 

studien ska inspirera till hur sociala verktyg kan användas i den egna verksamheten.  

Denna studie är också intressant för forskare inom informationslogistik och informa-

tik, som forskar kring användningen av sociala medier i organisationer.  

1.6 Rapportens utformning  

Nedan följer en redogörelse för rapportens kapitelstruktur samt kort beskrivning av 

kapitlens innehåll:  

Kapitel ett behandlar en bakgrund till rapporten och ämnet Enterprise 2.0.  

I kapitel två redogörs för de metodologiska val vi gjort samt hur vi genomfört vår 

studie kring Enterprise 2.0.  

Kapitel tre innehåller den teoretiska referensram vi använder oss av för att analy-

sera empirisk data.  

Kapitel fyra beskriver den data vi samlat in genom intervjuer med Securitas samt 

Skånemejerier.  

Kapitel fem innehåller en analys av empiriska data samt teoretisk referensram.  

Kapitel sex innehåller ett diskussionskapitel där bland annat resultat och metod-

val reflekteras över.   

Kapitel sju redogör för de slutsatser vi drar av analysen samt ger förslag på fort-

satt forskning.  
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1.7 Definitionslista  

Nedan kommer vi att beskriva begrepp viktiga för rapportens förståelse.   

Web 2.0: Termen myntades 2004 för att beskriva Internets förmåga att ge alla män-

niskor – inte bara tekniskt kunniga personer – möjligheten att komma i kontakt med 

andra människor och dela med sig av innehåll. De mest kända Web 2.0-verktygen är 

Facebook, Wikipedia, Twitter och YouTube (McAfee, 2009). 

Sociala medier är kommunikationskanaler härstammande från Web 2.0-teknologier. 

Dessa möjliggör en direktkommunikation mellan användare genom exempelvis text, 

bild eller ljud. Sociala medier är tillgängliga plattformar vars innehåll genereras av 

användaren, vilket skapar ett sätt att mötas på webben (Carlsson, 2009). 

Mayfield (2008) menar att sociala medier kan utmärkas av deltagande, öppenhet, 

konversation, communities samt samhörighet  

Enterprise 2.0: Uttrycket skapades av Andrew McAfee 2006 för att belysa det fak-

tum att smarta företag använder Web 2.0-teknologier för att bedriva affärsverksam-

het. Det innefattar också den grundläggande synen på samarbete och gemensamt 

skapande av innehåll. Enterprise 2.0 refererar till hur företag använder sociala mjuk-

varuplattformar för att nå sina mål. Dessa plattformar innehåller inga påtvingade 

arbetsflöden, roller, ansvar eller beroendeförhållanden mellan människor utan låter 

människor interagera med varandra utan dessa restriktioner (McAfee, 2009). 

Information är en generell benämning för meningsfullt innehåll som förs över vid 

olika former av kommunikation. Information innebär enligt Nationalencyklopedin 

(2011a) att någon får kännedom om något. Gränsen mellan information och kunskap 

är ofta svår att dra men informationen kan ses som ett första steg till kunskap eller 

som kunskapsinnehåll i ett meddelande. All information kan innebära någon form av 

påverkan på mottagaren, till exempel ökad kunskap.  

Nationalencyklopedin (2011a) menar att information, ur ett användarperspektiv, kan 

uppstå först när ett meddelande tolkas av mottagaren och får en innebörd.  

Kunskap är enligt Beynon-Davies (2002) något som utvinns ur information genom 

att integrera informationen med redan befintlig kunskap. Nationalencyklopedin 

(2011b) beskriver kunskap utifrån uppfyllandet av tre villkor för att en person P ska 

kunna säga sig ha kunskap eller veta om ett påstående A. ”1) att A är sann, 2) att 

P håller A för sann och 3) att P har goda grunder för att hålla A för sann” 

(Nationalencyklopedin, 2011b).  
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2 Metod  
Följande kapitel behandlar det metodologiska tillvägagångssätt som har använts 

under studien.  

2.1 Vetenskaplig ansats 
Beroende på vilket syfte den vetenskapliga undersökningen har, väljs en lämplig 

vetenskaplig ansats. Det finns, enligt Jacobsen (2002) två huvudsakliga ansatser, 

vilka benämns deduktion samt induktion. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver 

den tredje ansatsen abduktion.  

Den deduktiva metoden innebär att forskaren först utarbetar en teoretisk referens-

ram, med förväntningar på hur världen ser ut. Därefter sker en insamling av empiri 

från verkligheten, för att forskaren antingen ska kunna styrka eller förkasta den teo-

retiska referensramen. Vid detta tillvägagångssätt riskerar dock forskaren att enbart 

leta efter information som för denne är intressant och tenderar därför att endast styr-

ka den världsbild forskaren hade innan studiens genomförande. Genom den dedukti-

va ansatsen begränsas informationsinsamlingen och risken att missa viktig informa-

tion är påtaglig (Jacobsen, 2002). 

I den induktiva metoden utgår forskaren, i motsats till den deduktiva ansatsen, från 

empirin. Forskaren samlar in all relevant information som finns tillgänglig samt 

försöker sedan att skapa mönster och samband i insamlad data.  Med empirin som 

utgångspunkt utarbetas sedan den teoretiska referensramen. Målet med den indukti-

va ansatsen är att ingenting ska begränsa vilken information som samlas in och att 

verkligheten ska forma den teoretiska utgångspunkten. Det finns dock svårigheter 

med metoden och kritik riktas mot idén om att forskaren kan samla in empiri helt 

utan förutfattade meningar. Forskning har enligt Jacobsen (2002) visat att undersö-

kare alltid kommer att avgränsa information – medvetet eller omedvetet (Jacobsen, 

2002). 

Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver, förutom induktion och deduktion, även den 

abduktiva ansatsen. Vid abduktion pendlar forskaren mellan teori och empiri, i en 

iterativ process. Ansatsen kombinerar alltså till viss del både induktion och deduk-

tion men kompletteras även av egna moment för att under studiens gång parallellt 

utveckla både empiri och teori. Detta framkallar enligt författarna förståelse.  

Vi valde att använda oss av den abduktiva ansatsen under studien. Valet grundades 

på möjligheten att få en djupare förståelse för fenomenet Enterprise 2.0, men även 

på grund av att ny forskning ständigt presenteras inom detta relativt nya område. 

Genom att arbeta utifrån denna ansats, kunde vi hela tiden förbättra både teori och 

empiri. Den abduktiva ansatsen gav oss även möjligheten att alternera mellan teori 

och empiri för att således låta vår förståelse för området växa fram iterativt. 

2.1.1 Metodansats  

Jacobson (2002) beskriver två typer av metodansatser – den kvalitativa samt den 

kvantitativa. Valet av ansats bör enligt författaren främst grundas på den problem-

ställning som tidigare valts.  
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Den kvantitativa ansatsen bygger på att forskaren kategoriserar information redan 

innan den samlats in. Frågorna är fasta samtidigt som svarsalternativen endast tillå-

ter respondenten att välja mellan givna alternativ, det vill säga data samlas in och 

omkodas till tal. Genom detta kan studien innefatta fler undersökningsenheter, utan 

att analysen av data blir överväldigande. Den kvantitativa ansatsen används ofta 

tillsammans med en testande problemställning, som har syftet att finna omfånget 

eller frekvensen av ett fenomen. Genom problemställningen vill forskaren gå på 

bredden och undersöka många enheter.  

Den kvalitativa ansatsen bygger främst på öppna intervjuer och observationer där 

data samlas in i form av ord. Forskaren ställer antingen frågor efter en intervjuguide 

för att leda intervjun, alternativt låter intervjun löpa fritt och respondenten svara fritt 

utan fördefinierade svarsalternativ. Den här typen av ansats är mer inriktad på att ge 

en rik beskrivning av en situation eller ett fenomen. Vid öppna intervjuer kan endast 

ett mindre antal enheter undersökas. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst för ett 

explorativt syfte eftersom metoden i högre grad tenderar att få fram nyanserad data, 

vara djupgående och känslig för kontextuella aspekter.  

Syftet med den här uppsatsen är som vi tidigare nämnt att undersöka användningen 

av sociala intranät i företag samt vilka följder som finns med användningen. Genom 

valet att undersöka detta är vår problemställning explorativ, vilket medför att en 

kvalitativ ansats är att föredra. Vi har därför valt att intervjua ett fåtal enheter för att 

förhoppningsvis finna en djupare kunskap om ämnet. Jacobsen (2002) menar att en 

kvalitativ undersökning ger en djupare och mer nyanserad förståelse för det specifi-

ka fenomenet. 

2.2 Datainsamling  
Jacobsen (2002) menar att det finns två typer av data kopplad till den kvalitativa 

metoden. Dessa är primärdata samt sekundärdata. Författaren menar att det finns 

fördelar att använda sig av både primär- och sekundärdata. Dessa kan på så sätt vali-

dera varandra. Olika data kan antingen användas för att styrka vissa teorier och re-

sultat eller för att ställa dem mot varandra.    

Primärdata samlas främst in genom öppna, individuella intervjuer, genom gruppin-

tervjuer eller observation. Forskaren går till den primära informationskällan och 

samlar in data för första gången (Jacobsen, 2002). Vi har samlat in primärdata ge-

nom två typer av intervjuer. Telefonintervjuer har genomförts med två personer med 

ansvar för valda fallföretags sociala intranätssatsningar.  Vi har även intervjuat fyra 

av respektive fallföretags anställda genom ett e-postbaserat frågeformulär. Hur dessa 

intervjuer gått till samt hur respondenter valts ut redogör vi närmare för i kommande 

stycken. Primärdata presenteras i kapitel 4.  

Sekundärdata samlas inte in direkt från källan, utan baseras på upplysningar, vilka är 

insamlade av någon annan. Vid användning av sekundärdata hämtar forskaren in-

formation från exempelvis tidigare forskning med annat syfte och problemställning. 

Sekundärdata kan vara både av kvalitativ samt kvantitativ typ. Oavsett typ måste 

forskaren vara noggrann med att validera dess trovärdighet (Jacobsen, 2002). Under 

studiens gång har vi gjort litteratursökningar för att finna relevant sekundärdata. Vi 

har använt sökmotorerna LibHub och Google Scholar samt gjort sökningar i Cent-
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rum för Informationslogistiks bibliotek. De nyckeltermer vi sökt efter har varit En-

terprise 2.0, social Software, sociala medier internt, intranät, sociala intranät och 

liknande varianter. Vi har också valt att söka efter relevant sekundärdata genom 

Googles sökmotor och hittat artiklar från fackpress som berört ämnet.  

Den teoretiska referensramen bygger på 4 huvudområden. Först beskrivs kommuni-

kation inom organisationer, för att lyfta fram vikten av dess betydelse. Vi beskriver 

här också hur kommunikation kan skilja sig samt vad ett intranät är. Det andra hu-

vudområdet behandlar Enterprise 2.0 för att ge en djupare bild av fenomenet. Den 

tredje delen beskriver djupgående Enterprise 2.0’s komponenter, uppdelat i 4C. Des-

sa komponenter är beskrivna utifrån Cook (2008), för att få dem enhetligt definiera-

de. Teorierna används för att besvara frågan om hur sociala intranät kan användas i 

företag. För att besvara frågorna om hur Enterprise 2.0 kan underlätta arbetssituatio-

ner samt vilka eventuella risker som finns behandlar den teoretiska referensramen 

även möjligheter och risker. Sekundärdata presenteras i kapitel 3 Teoretisk referens-

ram.  

2.2.1 Fallstudie samt urval av företag 

Den här uppsatsen tar utgångspunkt ur data insamlad på två olika företag och är 

utförd på ett liknande sätt som det Jacobsen (2002) benämner fallstudie. Jacobsen 

(2002) menar att meningarna går isär kring vad som kännetecknar ett fall. Det är 

dock klart att fallstudien fokuserar på undersökningsenheter, något vi är intresserade 

av att undersöka. Enheterna kan vara av olika typer och kan dessutom avgränsas i tid 

och rum. Tidsavgränsningen berör specifika händelser eller situationer. I detta sam-

manhang studeras därför de händelser som utspelar sig, vilka har ett stort antal vari-

abler som kan vara av intresse att studera då kontexten skall vara tydlig. Dessa stu-

dier kan hjälpa oss att skapa hypoteser – vilka sedan kan testas på exempelvis andra 

fallstudier. 

Rumsavgränsningen specificerar på vilken enhetsnivå studien utförs. Den lägsta 

nivån berör enheter vilka inte refereras till andra än sig själva. Dessa kallas absoluta 

enheter och utgörs ofta av enskilda individer. Ett fall kan även befinna sig på en 

högre nivå, något som kan kallas för en kollektiv enhet, vilket till exempel kan vara 

en organisation, grupp eller kommun. Ju högre nivåer en enhet har desto fler under-

enheter finns. Den lägsta nivån används sällan i samhällsvetenskaper, men när fallet 

blir för omfattande kallas det inte längre fall (Jacobsen, 2002).  

Jacobsen (2002) beskriver olika urvalsprinciper, bland annat slumpmässigt urval 

(baserat på en hel population), bredd och variation (slumpmässigt valda responden-

ter ur en indelad population) samt information (baserat på vetskapen om att respon-

denterna vet något).  

Vi valde att undersöka enheter baserat på information. Vår studie syftar till att un-

dersöka användningen av sociala intranät, därför var det viktigt att välja fallföretag 

som har erfarenhet av uppsatsens berörda ämne. Jacobsen (2002) menar dock att det 

kan vara svårt att använda sig av ett sådant urval, då man i förväg måste veta att 

uppgiftslämnarna är goda informationskällor. Trots denna svårighet ansåg vi att det 

var fördelaktigt för vår studie om våra uppgiftslämnare var införstådda i hur använ-

dandet av Enterprise 2.0 och ett socialt intranät ser ut.   
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Vid val av fallföretag utgick vi från en artikel från IDG - Skånskt mjölkkrig ledde till 

internt Facebook (Rådmark, 2010). I denna artikel går att läsa att både Skånemejeri-

er samt Securitas är användare av interna sociala verktyg genom respektive företags 

intranätssatsning, det vill säga Enterprise 2.0. Därför valde vi att kontakta dessa 

företag för att höra deras åsikter och tankar kring Enterprise 2.0 och dess använd-

ningsområden, samt hur implementeringen av detta påverkat företagets interna 

kommunikation. 

Vi har i vår fallstudie valt att undersöka användningen av sociala intranät (Enterprise 

2.0) i två organisationer. Detta avgränsar vårt falls enheter i rum, då användningen 

sker inom flera enheter på respektive företag, Securitas och Skånemejerier. Intervju-

er genomfördes med personer med olika befattningar, se 2.2.2 Intervjuer nedan. I tid 

avgränsas studien genom att de båda sociala intranäten varit implementerade i re-

spektive enhet sedan hösten 2010. Vi valde att göra en fallstudie då vi även ville få 

en djupare bild av användningen av sociala intranät i organisationer, istället för att 

studera flertalet enheter på ett mer övergripande plan. 

2.2.2 Intervjuer  

Den empiriska informationsinsamlingen har skett genom individuella, semistruktu-

rerade intervjuer. Vi har valt att intervjua två företag som idag använder sociala 

funktioner i sina intranät – Enterprise 2.0 – i sin dagliga verksamhet. Det finns olika 

grader av struktur i en intervju. Den mest fria, kallas öppen individuell intervju och 

kännetecknas av Jacobsen (2002) som ett samtal med ”vanlig dialog”. Informationen 

som framkommer gör det genom berättelser och ord och vanligast är att intervjun 

genomförs ansikte mot ansikte men även telefonintervjuer förekommer. Innan inter-

vjun genomförs bör intervjuaren beakta graden av struktur, det vill säga vilka ämnen 

intervjun ska beröra. Undersökare och respondent samtalar med varandra, medan 

undersökaren på något sätt för anteckning eller spelar in vad som sägs under inter-

vjun. Uppgiftslämnaren begränsas lite eller inget alls i vilka uppgifter som lämnas 

till undersökaren. Individuella, öppna intervjuer lämpar sig bäst när ett fåtal enheter 

undersöks, eftersom intervjuformen är tidskrävande – i form av administration före, 

under och efter intervjun (Jacobsen, 2002). 

Vi valde att intervjua en person med delaktighet i respektive intranätsprojekt på de 

två företagen för att få ut så riktig information som möjligt. Därför fick vi kontakt 

med den ansvarige för internkommunikationen globalt på Securitas samt Skånemeje-

riers personaldirektör och –administratör. För att komplettera denna information, 

samt för att undersöka vad användarna anser om de sociala intranäten har vi även 

genomfört intervjuer med användargrupper.  

Intervjuer med ledande personer inom Enterprise 2.0-projekten genomfördes över 

telefon. Jacobsen (2002) menar att besöksintervjuer och telefonintervjuer skiljer sig 

åt, men att de samtidigt har många gemensamma drag. Det kan dock finnas problem 

med att använda sig av telefonintervjuer då respondenten lättare tenderar att ljuga 

eller förfina sanningen över telefon. Trots dessa problem finns positiva aspekter av 

telefonintervjuer. Den så kallade intervjuareffekten, som innebär att närvaron av 

intervjupersonen kan påverka respondenten, kan minska vid den här formen av in-

tervju. Intervjuaren kan inte med kroppsspråk eller ansiktsuttryck påverka de svar 
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som respondenten ger. Det är också mindre tidskrävande och kostsamt att hålla in-

tervjuer över telefon. Jacobsen (2002) menar dock att telefonintervjuer bör begrän-

sas om möjligt. Resultatet blir inte lika tillförlitligt som vid en intervju ansikte mot 

ansikte. Under en intervju där intervjuaren kan se respondenten kan reaktioner och 

uppträdanden tolkas och sammanföras med svaren för att bedöma dess tillförlitlig-

het. Vi är medvetna om att telefonintervjuer inte betraktas som lika tillförlitliga som 

besöksintervjuer men har kritiskt granskat och jämfört de resultat som framkommit 

under intervjuerna. De båda företagen gav oss i de flesta fall svar som överrens-

stämde med varandra.  

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide, där ett antal temafrågor definierades. 

Dessa temafrågor har vi använt vid intervjuerna för att i viss mån styra samtalen mot 

de ämnen vi velat diskutera, för att sedan kunna jämföra de olika företagen mot var-

andra. Under samtalets gång har även ytterligare frågor ställts, som dock inte förde-

finierats i den framtagna intervjuguiden. Vi har, precis som Jacobsen (2002) förordar 

hållit frågorna så enkla och korta som möjligt. Detta för att respondenten inte kan 

läsa frågan flera gånger innan svar måste ges. Då frågorna är för långa kan intervju-

objektet lätt glömma vad som sades i början av frågan. Vi har också använt oss av 

samma intervjuare i samtliga intervjuer.  På det sättet har samma typ av frågor 

ställts, samtidigt som intervjuaren uppträtt på ett liknande sätt i samtliga telefonin-

tervjuer.   

Vid telefonintervjuerna har diktafon använts för att spela in samtalen, med respon-

denternas vetskap och godkännande. Detta för att helt kunna fokusera på vad re-

spondenterna berättar samt för att enklare kunna ställa följdfrågor. Ytterligare en 

anledning till valet av intervjuteknik var för att inte missa information, vilket kan 

ske då endast anteckningar förs. Jacobsen (2002) menar att inspelning av intervjuer 

medför att samtalet lättare kan flyta på, utan avbrott för antecknande. En annan för-

del är att allt som intervjuobjektet säger finns ordagrant registrerat, vilket skapar en 

möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna. Det kan dock finnas nackdelar med det 

tekniska hjälpmedlet. Vissa respondenter kan få svårt att tala fritt med vetskapen om 

att allt de säger kommer att finnas registrerat. Om tekniska problem uppstår kan 

intervjuns innehåll helt eller delvis förloras (Jacobsen, 2002). Trots nackdelarna som 

Jacobsen (2002) anger anser vi att det i de allra flesta fall är en övervägande fördel 

att spela in intervjuer. 
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Användargrupp 
Som komplement till intervjuerna med de ledande personerna valde vi att lämna ut 

ett frågeformulär till ett antal användare med olika arbetsuppgifter i de respektive 

intranäten. Vi inledde detta med att kontakta Fredrik Heidenholm från Skånemejeri-

er samt Helene Åström, Securitas, med förfrågan om möjlighet att lämna ut fråge-

formulär till fyra till fem användare av respektive socialt intranät. Dessa förmedlade 

oss vidare till olika medarbetare med olika arbetsuppgifter. Vi kontaktade dessa 

användare via e-post med bifogat frågeformulär sedan skickades tillbaka till oss via 

e-post.  

Uppgiftslämnarna har informerats om att deras svar kommer att behandlats konfi-

dentiellt då endast vi som författare har kommit att ta del av de fullständiga svaren. 

Vi har även varit noga med att förmedla studiens syfte samt frågeformulärets upp-

skattade tidsåtgång. Detta underlättar enligt Jacobsen (2002) för att få fler svar. I den 

renskrivna empirin har namn och tillhörande uppgifter behandlats anonymt. Vi har i 

empirin valt att döpa våra respondenter på Skånemejerier till 1, 2, 3 och 4. Securitas 

användare har döpts till A, B, C och D. Detta har gjorts för att kunna särskilja re-

spondenterna åt. Då vi mottagit svaren har vi kunnat konstatera att alla inblandade 

gett svar på frågorna med högre eller lägre grad av utförlighet.  

Intervjuguide samt frågeformulär finns att läsa i bilaga 1.  

2.3 Analys 

Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa analysprocessen i tre steg – beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Då vår undersökning bygger 

på kvalitativ data valde vi att följa processen. Nedan följer en teoretisk beskrivning 

av stegen samt hur vi gått tillväga.  

1. Beskrivning – ska ge en grundlig och detaljerad beskrivning av insamlad 

data. Dessa beskrivningar ska vara rika på detaljer, och variationer (Jacob-

sen, 2002). I denna fas skrev vi ordagrant ner de samtal som uppkom under 

våra telefonintervjuer. Detta för att få samtalen nedskrivna och göra texten 

sökbar och mer överskådlig.  

2. Systematisering och kategorisering – görs för att reducera den oöverskådliga 

information som lämnas efter första fasen. En reducering och sållning av in-

formationen måste göras för att göra informationen överblickbar (Jacobsen, 

2002). Vi sammanfattade våra respektive texter från telefonintervjuerna för 

att finna de relevanta delarna. Den information som inte varit relevant för 

vårt syfte har vi valt att utelämna. 

Användargruppernas svar ställdes upp mot varandra i en tabell, så att vi en-

kelt kunde se vad de olika grupperna svarade på respektive fråga. Vi kunde 

på så sätt kategorisera de svar som gavs. Även användarintervjuerna sam-

manställdes till en enhetlig text, där vi redogör för vad de olika användarna 

anser i de frågor vi ställt.  

3. Kombination – i den tredje fasen menar Jacobsen (2002) att forskaren ska 

börja leta efter meningar och orsaker samt börja generalisera information. 
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Detta görs genom att kombinera empiri och teori och genom detta hitta lik-

heter och skillnader (Jacobsen, 2002). Vi valde att jämföra de olika telefon-

intervjuerna mot varandra för att finna likheter och skillnader. Sedan kopp-

lade vi detta till relevant teori för analys. Likaså ställdes de båda användar-

grupperna mot varandra för att kunna se skillnader och likheter i de svar 

som framkom genom det e-postbaserade frågeformuläret. Efter att detta 

gjorts ställdes användargrupper mot ledande personer.  

2.4 Validitet  
För att fastställa slutsatsernas giltighet måste de data som framkommer kritiskt 

granskas. Forskaren måste kontrollera arbetets giltighet (validitet). Forskaren måste 

också förhålla sig kritisk till kvaliteten på insamlad data. Den interna giltigheten 

kontrolleras genom att granska om de data som samlats in är vad forskaren var ute 

efter. Extern giltighet innebär möjligheten att kunna överföra resultatet till andra 

sammanhang.  

För att kontrollera den interna giltigheten av vår data har vi valt att använda vad 

Jacobsen (2002) benämner som validering genom kontroll mot andra sakkunniga, 

annan teori och empiri. Giltigheten stärks om flera uppgiftslämnade samt teorier 

säger liknande saker (Jacobsen, 2002). Vi har genomfört intervjuer med sammanlagt 

tio personer – två med god insikt i implementeringen av de sociala intranäten samt 

åtta e-postbaserade med användare av intranäten. Vi menar att deras åsikter på 

många punkter överensstämmer och kompletterar varandra. Många av åsikterna kan 

även kopplas till relevant teori, vilket vi anser stärker giltigheten ytterligare. 

Den interna giltigheten har även fastställt genom vad Jacobsen (2002) benämner 

som uppgiftslämnarvalidering. Det innebär att empirin kontrolleras mot uppgifts-

lämnaren. För att göra detta skickade vi den renskrivna empiriska texten till våra 

primära uppgiftslämnare, nämligen Heidenholm (Skånemejerier) samt Åström (Se-

curitas). Heidenholm hade dock vid detta tillfälle lämnat företaget, vilket innebar att 

dennes ersättare istället fick validera uppgifterna. Båda företagen kände igen sig i de 

beskrivningar vi gav och godkände uppgifterna för publicering.   

Jacobsen (2002) menar att om åsikter och synpunkter återkommer hos flera enheter 

kan forskaren med tyngd hävda att resultatet är generellt hos enheterna. Det är dock 

svårt att hävda att de undersökta representerar något generaliserbart. Forskaren kan 

bara argumentera för att resultatet sannolikt kan göras generaliserbart, men det kan 

inte bevisas. De data som framkommer vid en kvalitativ undersökning är enligt Ja-

cobsen (2002) ofta förbundna med den specifika kontexten, vissa personer och lik-

nande. Forskaren kan därför finna stöd från andra undersökningar, som skett i andra 

kontexter, för att avgöra den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). Vi har som tidiga-

re nämnt ställt våra respondenters svar mot varandra för att försöka se mönster samt 

likheter och skillnader. Sedan ställde vi dessa mot den teoretiska referensramen. Vi 

anser att den externa giltigheten är god, och att de slutsatser som framkommit under 

arbetet även bör kunna betraktas generella slutsatser. Vi har även intervjuat använ-

dare av dessa sociala intranät, vilket ytterligare bör styrka våra resultat.    
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3 Teoretisk referensram  
Nedan följer teori kring kommunikation i organisationer, Enterprise 2.0 och dess 

historia samt ett ramverk som beskriver delarna av Enterprise 2.0.  

3.1 Kommunikationens betydelse i en organisation  

I en organisation är kommunikation en central del och något som alltid pågår. För att 

hantera arbete och samarbete med andra inom en organisation krävs också att kom-

munikationen fungerar. Då inte kommunikationen fungerar och informationen bris-

ter tenderar det att bli svårare att lösa arbetsuppgifter samt leder till irritation och 

sämre motivation hos de anställda. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan kom-

munikation definieras som en ständigt pågående process, där deltagarna utvecklar 

och håller processen levande. Kommunikation är utöver själva överföringen av in-

formation också att dela med sig av idéer, känslor och liknande. Detta görs ofta ge-

nom informell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

3.1.1 Formell och informell kommunikation 

Kommunikationen kan vara av olika slag, men i en organisation är det enligt Jacob-

sen och Thorsvik (2008) centralt att använda sig av formell kommunikation. Denna 

rör all planerad förmedling av information, vilket är kopplat till hierarkin i organisa-

tionen. Beroende på hur arbetsuppgifterna är fördelade i organisationen kan denna 

kommunikation antingen ske vertikalt eller horisontellt. Författarna menar dock att 

hierarkin i organisationen hämmar hanteringen av information när kommunikationen 

ska se vertikalt uppåt. Dessutom blir då återkopplingen otydlig och otillräcklig från 

underordnade. De poängterar att forskning visat att statusskillnaderna bidrar till att 

de anställda känner stor respekt för de överordnade (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Informell kommunikation är också något som ständigt sker i en organisation. Detta 

kan ske under fikapauserna, i korridorerna, efter möten etcetera. Denna typ av kom-

munikation rör ofta sådant som medarbetarna har gemensamt. Information som che-

fer vidarebefordrat på ett formellt sätt granskas ofta informellt i en organisation. 

Formell kommunikation kan dock ses som en slags indikator för att den informella 

kommunikationen ska ticka igång i arbetsplatsens sociala sammanhang. Den infor-

mella kommunikationens betydelse har förändrats genom åren då den förr inte alls 

ansågs lika viktig som exempelvis produktionen i ett företag (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att informell kommunikation genom forskning 

har visat sig ha större spridningstakt än den formella. Underordnade har dessutom 

starkare förtroende för informell kommunikation jämfört med formell kommunika-

tion från ledningen. Informell kommunikation bidrar bland annat också till utveck-

ling av sociala relationer, förtroende, samt utveckling av en social identitet. Den kan 

även bidra med en misstro mot något eller någon i en organisation. Informell kom-

munikation främjar även lärande i organisationer och ger ledare mandat för att an-

tingen leda organisationen eller ej (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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3.1.2 Intranät  

Ett intranät är ett slags ”internt Internet” i en organisation där organisationens med-

lemmar kan kommunicera med varandra på olika sätt. I ett intranät publiceras infor-

mation som endast användarna av intranätet kommer åt. Även e-post innefattas i 

begreppet intranät då det ses som en funktion som används av personer som har 

tillgång till intranätet (Bark, Heide, Langen & Nygren, 2002).  Ett annat exempel på 

en kommunikationsfunktion i ett intranät är så kallade diskussionsgrupper. Upp-

hovsmannen av fenomenet ”IntraNet”, 1994, insåg att kommunikations- och infor-

mationsproblem internt i en organisation kunde redas ut med webbteknik (Bark et al, 

2002).  

Intranät tenderar att utvecklas i olika faser i en organisation. I den förstkommande 

fasen beskriver Bark et al. (2002) intranätet som en ren informationskanal, vilket 

kan liknas vid en elektronisk anslagstavla. Informationen kan exempelvis röra orga-

nisationsförändringar eller behandla statisk information som personalupplysningar, 

budget och liknande. Intranätet tycks dock vara ett komplement till dagliga möten, 

telefonsamtal etcetera (Bark et al., 2002). 

Intranätets andra fas beskrivs av Bark et al. (2002) som att använda intranätet som 

ett arbetsverktyg, för att i slutändan utveckla det till ett processtöd för såväl individ 

som organisation. Detta sägs ske efter att intranätet använts en tid i organisationen 

och en förhoppning är även att intranätet ska stödja organisationens tvärkommunika-

tion, det vill säga hålla samman de olika arbetsprocesserna. Tvärfunktionell kom-

munikation kan ske genom att exempelvis några medlemmar i ett projekt använder 

diskussionsgruppsfunktionerna för att utbyta erfarenheter etcetera. Denna typ av 

kommunikation kan leda till en fördelaktig samverkan mellan organisationens med-

lemmar (Bark et al., 2002). 

3.2 Enterprise 2.0 

Traditionellt sett har intranät använts i organisationer för att stödja den formella, 

nedåtgående kommunikationen. Funktionerna är att kunna sända, motta och läsa in 

meddelanden. Dessa formella intranät kan sällan beskrivas som sociala verktyg, där 

konversationer främjas. Det närmaste organisationer vanligtvis kommer dessa socia-

la verktyg är genom en gemensam plats för att kunna posta information om sociala 

aktiviteter. Varje informationsflöde i en organisation har behov av att existera, for-

mellt som informellt. Organisationers stora utmaning är att införa och integrera in-

formell, social mjukvara tillsammans med de formella system som redan finns. Cook 

(2008) poängterar att det viktigaste är att göra någonting för att minimera gapet mel-

lan det formella och det sociala.  

Uttrycket Enterprise 2.0 myntades 2006 av McAfee. Samlingsnamnet är tänkt att 

beskriva användandet av sociala plattformar som intranät, inom företag eller mellan 

företag och dess partners och kunder (Cook, 2008).  

McAfee’s förutsägelse om Enterprise 2.0 intåg i företagsvärlden tog enligt bin Husin 

och Swatman (2010)  grund i tre faktum:   
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 Simple, free platforms for self expressions – uppkomsten av kostnadsfria 

publiceringsplattformar (som till exempel bloggar) medför makt åt indivi-

dens eget yttrande. 

 Emergent structures, rather than imposed ones – fler verktyg utvecklas som 

i sin tur tillåter människor att utveckla sina tankar och strategier, för att or-

ganiskt lösa problem.  

 Order from chaos – människor kan, med hjälp av olika verktyg, snabbt, en-

kelt och effektivt filtrera och prioritera mängden ny information.  

(bin Husin & Swatman, 2010) 

McAfee beskrev 2006 de tekniska verktyg som är viktiga för utveckling av kommu-

nikation – men dessa kan inte enskilt medföra en så stor förändring som i dag sker. 

Cook (2008) menar att övergången till sociala medier och web 2.0-tekniker inom 

företag måste förklaras av ytterligare trender som tillsammans har skapat ett föränd-

rat beteende, både inom affärsvärlden och samhälle. Han vidhåller dock att tekniken 

har varit den största möjliggöraren. Det finns två typer av tekniker, som arbetstagare 

historiskt använder sig av för att dela information: kanaler (channels) och plattfor-

mar (platforms) (Cook, 2008).  

Kanaler består av till exempel e-post eller någon form av chatt. Den digitala infor-

mationen är riktad och bara tillgänglig för en specifik person eller grupp. Plattformar 

däremot, som intranät eller företagshemsidor, innehåller information ofta skapad av 

en liten grupp – men tillgänglig för en stor grupp användare (Cook, 2008). 

Rangaswami (2006, återgiven i Cook, 2008) menar att Enterprise 2.0 är en samver-

kan mellan teknologier, utvecklingsmodeller och leveransmetoder vid utveckling 

och leverans till användaren. Enterprise 2.0-verktyg måste vara flexibla, enkla att 

använda och skapade genom att kombinera olika teknologier (Cook, 2008).  

Enterprise 2.0 utnyttjar så kallade sociala mjukvaruverktyg, eller web 2.0-

teknologier. Termen förklaras också av McAfee (2006) genom akronymen SLATES, 

vilken identifierar sex komponenter som Enterprise 2.0-teknologier bör innehålla. 

Dessa delar är Search, Links, Authoring, Tags, Extensions och Signals (Passant, 

Laublet, Breslin, Decker, 2009; McAfee, 2006).  

SLATES  

Search (sök) handlar om att användaren måste kunna hitta vad den letar efter, inte 

bara genom att leta sig in på rätt sida via navigation och länkar utan också via sök-

ord och nyckelord. Användare av intranät tenderar att bortse från den uppbyggda 

navigationen och direkt använda sökfunktioner och nyckelord (McAfee, 2006).  

Links (länkar) ger användaren riktmärken till vad som är viktigt, samt hjälper sök-

motorer att avgöra vilka sidor som innehar viktigt och rätt innehåll. Traditionellt sett 

kan länkar endast skapas av ett fåtal, utvalda personer på ett intranät (McAfee, 

2006). Värdet ökar enligt Cook (2008) om hela företaget kan dela med sig av länkar.  

Authoring (skapande) syftar till människors vilja att uttrycka sig, i form av tankar, 

kunskap, kommentarer, länkar och så vidare. Om samtliga användare av ett intranät 
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kan och får uttrycka sig förändras det från statisk information till en levande plats, 

med delad kunskap (Cook, 2008). Genom bloggar kan användare uttrycka sig indi-

viduellt och innehållet ökar ständigt i takt med att kommentarer tillkommer. Genom 

wikis samarbetar flera användare kring skapandet av innehåll, vilket sker iterativt 

genom korrigeringar och tillägg till andra användares texter (McAfee, 2006).  

Tags (taggar), används för att kategorisera innehåll, något som studier visar efter-

söks hos användare av intranät. Taggar består av en-ords-beskrivningar av innehållet 

och kan skapas av användarna själva (McAfee, 2006).  

Extensions (utvidgningar) är användandet av taggar kombinerat med skapande av 

texter (authoring) och länkar. Kombinerandet av dessa gör det möjligt för system att 

hitta relationer mellan information och föreslå användaren annat innehåll som kan 

tänkas vara av intresse. Användandet av en specifik tagg kan sprida kunskap och 

information över hela organisationen, inte endast i den lilla grupp innehållet skapa-

des i (McAfee, 2006; Cook, 2008).  

Signals (signaler) är till för att uppmärksamma användaren på när intressant innehåll 

skapats eller uppdaterats. Detta för att kunna sortera och sålla bland all information 

som dagligen skapas i en organisation. Användaren bestämmer själv vilken typ av 

innehåll som den vill bli uppmärksammad på, genom till exempel RSS-flöden eller 

meddelanden via e-post. E-postaviseringar tenderar dock att leda till överfulla e- 

brevlådor och kan sorteras som skräppost (McAfee, 2006).  

3.3 The 4C  

Vi har översatt 4C och dess betydelser till svenska. 4C används som ramverk för att 

beskriva Enterprise 2.0 och dess komponenter.  

Cook (2008) anser att det behövs en kategorisering av verktygen, baserat på dimen-

sionerna av social interaktion samt formalitet hos respektive verktyg. Samtliga om-

råden har applikationer både för internt bruk i organisationer samt externt, socialt 

nyttjande. De fyra kategorierna, kallade The 4C, är översatt till svenska Kommunika-

tion (Communication), Kooperation (Cooperation), Kollaboration (Collaboration) 

samt Koppling (Connection) (Cook, 2008).  

Som Figur 1visar innehåller The 4C fyra olika kategorier av Web 2.0-teknologier, 

vilka alla har olika syften. Kategorierna överlappar dock varandra i viss mån, fram-

förallt Kooperation och Kollaboration. Gemensamt för de båda är att gruppen till-

sammans kan skapa något bättre än vad den enskilda individen kan göra (Cook, 

2008). Skillnaderna kategorierna emellan är: 

 Kommunikationsplattformar låter människor att konversera med varandra, 

antingen via text, bild, ljud eller en kombination av dem.  

 Kooperationsmjukvara möjliggör strukturerad och ostrukturerad delning av 

innehåll med andra. Kooperation syftar till att hjälpa individer att arbeta mot 

en gemensam produkt. Målet är således inte att utvinna samlad kunskap.  
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 Kollaborationsverktyg uppmuntrar till samarbete med andra, för att lösa 

specifika frågor. Både centraliserat och gruppvis. Till skillnad mot föregå-

ende kategori syftar Kollaboration till att utvinna kunskap från samarbets-

processen.  

 Koppling utgörs av nätverksteknologier som möjliggör för människor att 

skapa kopplingar till både innehåll och personer.  

(Cook, 2008) 

Bilden visar också graden av formalitet samt interaktion i de olika kategorierna. 

Kollaboration och Koppling kräver en högre grad av formalitet, på grund av att de 

bygger på att människor gör saker på ett relativt strukturerat sätt. Kollaboration och 

Kooperation kräver på samma sätt en högre grad av interaktion, då gruppen har stör-

re fokus än den enskilda individen (Cook, 2008).  

 

Figur 1 – The 4C samt Web 2.0-teknologier (Cook, 2008,  återgiven i bin Husin & Swatman 

(2010). 

Genom parametrarna formalitet och interaktion kan organisationer välja den sociala 

mjukvara som passar organisationen samt dess kultur bäst. På samma sätt kan verk-

tygen och parametrarna användas för att skapa en organisatorisk förändring. Dessa 

kan till exempel användas då ett företag försöker uppmuntra sina anställda att gå 

från en individualiserad kultur till en kultur med gruppsamverkan (Cook, 2008).  

De tre cirklarna i Figur 1 visar tre olika typer av kulturer inom en organisation, vilka 

är:  

 Starkt informell, samverkande kultur  

 Starkt formell, samverkande kultur 
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 En kombination av formell och informell kultur, med främsta fokus på indi-

videns prestation samtidigt som lösningar av problem i grupp förekommer.    

(Cook, 2008) 

3.3.1 Kommunikation  

En god kommunikation är inom många organisationer en kritisk faktor, vilket inne-

bär att det är viktigt att medarbetarna behåller goda relationer till varandra. Relatio-

ner byggs upp genom kommunikation och liksom människan har även organisatio-

ner ett basalt socialt behov. Organisationer genomsyras av olika typer av kommuni-

kationsflöden. Både formella (dikterade och reglerade), uppåt- och nedåtgående 

samt informella. De informella kommunikationsflödena är de mest relevanta för 

social mjukvara (Cook, 2008). 

Festinger (1950, återgiven i Cook, 2008), anger tre drivkrafter till informell kommu-

nikation: 

 Behovet att dela med sig till andra, bland annat åsikter och attityder, för att 

känna samhörighet i en grupp  

 Behovet att dela hopp och ambitioner med överordnade, för att tillfredsställa 

behoven av prestation, makt och samband 

 Möjligheten att uttrycka känslor, såsom glädje och ilska  

(Cook, 2008) 

Diskussionsforum utgör en plats för diskussion samt historik över vad som tidigare 

diskuterats. Ämnet för diskussionerna och dess inlägg finns oftast i kronologisk följd 

och skapar därigenom en tråd. Dessa kan kontrolleras och styras av tekniska hjälp-

medel samt av ansvariga moderatorer. Det finns funktioner för att skapa regler, ka-

tegorier. Ett diskussionsforum kan finnas i ett intranät för att stötta den spontana 

kommunikationen (Cook, 2008).  

Bloggar är en förkortning av web logs, vilket motsvarar en tidskrift online. Författa-

ren till bloggen (även kallat bloggare) tillåter oftast sina läsare att kommentera in-

lägg. Kommentarer och länkningar bildar en slags kedjediskussion. I organisationer 

används vanligtvis bloggar för att framföra information för hela organisationen samt 

av projektgrupper för att uppdatera de berörda i processen. En blogg kan ha en eller 

flera författare. I det långa loppet kan bloggar ge organisationen ett intellektuellt 

värde eftersom informationen lagras även om originalförfattarna lämnar företaget. 

Detta främjar både Knowledge Management och Business Intelligence (Cook, 

2008). 

Direktmeddelanden, eller chatt, är en funktion som möjliggör en direktkommunika-

tion med en annan individ eller grupp över nätet. Direktkommunikationen stöds av 

en installerad mjukvara. I mjukvaran kan användaren ha sin egen kontaktlista, lägga 

till vänner, kollegor etcetera. Till mjukvaran hör även en funktion där status delas, 

det vill säga närvarande eller icke närvarande vid datorn. Jämfört med traditionell 

e-post gör denna statusfunktion kommunikationen till en pågående konversation då 
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de som deltar är synligt närvarande samtidigt. Dessa meddelanden är ofta textbase-

rade, men det finns även funktioner för röst, bild och video (Cook, 2008). 

Social närvaro, är ett relativt nytt fenomen som genom applikationer möjliggör en 

direktkommunikation med uppdateringar om på vilken plats vederbörande befinner 

sig samt vad denne gör just nu. Dessa uppdateringar kan oftast sändas och tas emot 

via webben, e-post, SMS eller andra dator- eller mobila applikationer. Stutzman 

(2007, återgiven i Cook, 2008) myntade tre olika typer av social närvaro:  

 Information kan exempelvis delges via Facebook genom att besvara deras 

statusfråga: ”Vad gör du just nu?”. Denna information kan ses av vederbö-

randes vänner på Facebook och fungerar som statusuppdatering.   

 Temporära uppdateringar kan göras från exempelvis Twitter. Funktionerna 

från dessa är ett slags flöde från en individ som delar med sig av vad den gör 

just nu, vad som är på gång och söker efter aktuell information som andra 

delgett.  

 Geografisk allokering genom till exempel GPS-teknologi och Bluetooth för 

att avgöra var en individ befinner sig. Tekniken finns installerad i mobiltele-

foner som sedan möjliggör en samling av information om var vänner befin-

ner sig, vilket skapar nätverk.  

 (Cook, 2008) 

I en kollektiv miljö kan social närvaro användas för att på ett enkelt sätt få en klar 

uppfattning om vad de anställda gör samt var de befinner sig. Detta förenklar även 

att sända rätt information, till rätt person, på rätt plats för att underlätta arbete (Cook, 

2008). 

Virtuella världar gör det möjligt för människor att mötas och interagera med var-

andra i en datorbaserad miljö designad för att likna verkligheten. Vanligtvis har an-

vändaren en figur (avatar) som representerar denne men styrs av användaren. Virtu-

ella världar är vanliga i spel men tenderar att bli allt vanligare i sociala nätverk där 

poängen med världarna är att mötas och kommunicera (Cook, 2008).  

3.3.2  Kooperation 

Kooperation handlar som tidigare nämnts om samarbete. Det är dock viktigt att sär-

skilja begreppet från Kollaboration, förklarat i 3.3.3 nedan. Kooperation syftar till 

informella samarbeten, under en kortare tid utan några definierade mål. Alla inblan-

dade i samarbetet tar själva ansvar för att dela information och verktyget används 

främst för att presentera och samla data. Kooperativa sociala verktyg förlitar sig på 

kraften att dela och sprida innehållet i sociala nätverk. Utan detta uppnås inte det 

sanna värdet av verktyget. Värdet för den enskilda användaren samt företaget stiger i 

takt med användaraktiviteten och delaktigheten. Värdet för användaren kan vara 

både direkt och indirekt, men utgår från att användarna delar innehåll med varandra. 

Det direkta värdet skapas genom det egna användandet, det indirekta från kollegors 

användande genom att dela innehåll som är intressant för andra (Cook, 2008). 
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Mediadelning är en av de starkaste trenderna inom privat social mediaanvändning. 

Kraften kommer från möjligheten att dela med sig av bilder, videoklipp, dokument 

eller presentationer genom inbäddning. Bilden eller videoklippet kan delas på den 

egna hemsidan, i ett socialt nätverk eller i andra kanaler där den visas direkt, utan att 

användaren behöver omdirigera trafiken till källan. Videodelning kan enligt Cook 

(2008) ha stor kraft internt i en organisation. Videoklipp kan effektivt användas för 

att till exempel utbilda de anställda. Det är dock viktigt att mediadelningen inte en-

dast består i att användarna kan publicera och ladda ner materialet. De ska också 

kunna tagga samt kommentera innehållet. Verktyget måste också kunna hitta rela-

tioner till annat relaterat innehåll. Användaren måste också enkelt kunna filtrera 

informationen, både för sig själv och för andra (Cook, 2008).   

Sociala bokmärken är en utveckling av de bokmärken som tidigare sparats för eget 

bruk, på den egna datorn. Den bokmärkesfunktion som är inbyggd i webbläsaren 

låter oss inte dela våra sparade länkar med andra på ett bra sätt. Därför har den so-

ciala funktionen utvecklats genom mjukvara och webbsidor, där användare kan dela 

intressanta länkar med varandra. Användarna kan också tagga innehållet i länken, så 

att relationer och kopplingar kan hittas. Enligt Cook (2008) finns dock inte mycket 

utvecklat i form av till exempel mjukvara för företagsvärlden, trots att det finns en 

stor potential kring ökad gemensam kunskap inom organisationen. Bokmärkena kan 

också användas för att hitta kollegor inom organisationen som besitter en viss exper-

tis eller ett liknande intresse. Användare delar troligen med sig av de länkar de själva 

finner intressanta och inom de områden som de faktiskt har kunskaper (Cook, 2008). 

Många företag använder idag sociala bokmärken, till exempel via Delicious.com. 

Nackdelen och risken med detta är att Delicious är öppet för alla och vem som helst 

kan se vilka taggar en länk fått. Vem som skapat taggen går i de flesta fall att ta reda 

på idag, vilket kan innebära att företagsintern information kan läcka ut. Roten till det 

här problemet är att det finns så få företagsinterna utvecklingar av sociala bokmär-

ken, vilket gör det svårt för företag att veta hur bokmärkena ska användas (Cook, 

2008).  

Sociala kataloger förlitar sig, precis som sociala bokmärken, på att användare fyller 

på med mycket innehåll som tillsammans bildar en stor kunskapsbank inom olika 

ämnen. Innehållet kan bestå av böcker, musik, produkter, akademiska verk och så 

vidare. I företagsvärlden finns stora möjligheter att vinna. Då de anställda själva har 

ansvaret att fylla på med information om till exempel konkurrenter, leverantörer och 

kunder samt kontaktinformation av olika slag behöver inte företaget förlita sig på att 

en enskild individ hanterar och uppdaterar information (Cook, 2008). 

Applikationer och verktyg för sociala kataloger har, liksom sociala bokmärken, inte 

riktigt hittat till företagsvärlden. Detta menar Cook (2008) kan bero på att organisa-

tioner i de flesta fall föredrar strukturerade sätt att dela information på arbetsplatsen, 

med verktyg för enskilda områden (till exempel ett kundhanteringssystem (CRM) 

där endast information om kunder finns registrerade). Cook förespråkar dock inte att 

organisationer bör göra sig av med sina CRM-system, men att det kan finnas andra 

sätt att parallellt dela information mellan personer och avdelningar.  
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Kooperativa verktyg är lämpliga vid en informell företagskultur, för att främja inter-

aktivitet. För mer formella organisationer passar enligt Cook (2008) de kollaborativa 

verktygen bättre.   

3.3.3  Kollaboration  

Kollaborativ mjukvara, är till skillnad från kooperativ, koordinerad för att lösa ett 

problem. Nedan följer exempel på kollaborativ mjukvara (Cook, 2008). 

Wikis liknar en webbsida vilken kan redigeras av vem som helst, detta dock beroen-

de på vilken rättighet personen i fråga har för att modifiera. Det mest karaktäristiska 

för en wiki är att redigeringen kan göras utan någon större teknisk kunskap. Vanligt-

vis registreras även alla ändringar som gjorts historiskt, vilket förenklar korrigering 

och borttagning av eventuella felaktiga ändringar. I organisationer används wikis 

mest för information som kontinuerligt ändras, exempelvis dokumentation. Man bör 

dock komma ihåg att den främsta nyttan med en wiki är att tillsammans ha möjlighe-

ten att redigera sidan i realtid. Detta kan jämföras med att publicera dokument för 

allmän beskådan först när de är fullständiga. Wikis är med andra ord ett effektivt 

verktyg att integrera med befintliga intranät eller dokumenthanteringssystem (Cook, 

2008). Tapscott och Williams (2006) hävdar att en wiki är mer än bara en mjukvara 

som möjliggör för människor att redigera webbsidor. Det är en metafor för en ny era 

av samarbete och deltagande.  

Människobaserad beräkning bygger på en teknik som använder mänskligt baserade 

beräkningar för att lösa problem. Lösningarna sparas i programvaran för att i framti-

den kunna skapa bättre information till nästa person. Det handlar om att låta männi-

skan genomföra vissa åtgärder i processer. Datorn frågar en eller flera personer i 

syfte att lösa ett problem och samlar sedan in, tolkar och integrerar lösningar till dess 

egen kunskapsbas. Människobaserad beräkning är mycket komplext och dess meto-

der kombinerar datorer med människor. Poängen med detta är att människor gör 

analyser och rekommendationer istället för ett system. Kunskapsutbytet och samver-

kan mellan olika användare bidrar till bättre och enhetliga beslut (Cook, 2008). 

3.3.4 Koppling 

Som Figur 1 indikerar så kräver Koppling i synnerhet lite kommunikation mellan de 

anställda i form av direkt och kontinuerlig interaktion. Kommunikation är trots det 

ett nyckelelement även i Koppling. Interaktionen sker dock över en längre period 

och genom att flera personer delar innehåll med varandra. Kommunikationen är 

därför inte lika direkt som vid till exempel Kooperation eller Kollaboration (Cook, 

2008). 

Sociala Nätverk möjliggör virtuella möten mellan personer. Användaren skapar en 

egen profil och kan genom den bli vän med olika personer. Vänförfrågan måste i de 

flesta fall godkännas och på så sätt kontrolleras vilka personers aktiviteter man vill 

följa och vilka som får följa den egna profilen, samt vilka som får kontakta den. 

Förutom dessa profiler förekommer ofta subnätverk eller grupper, som kan behandla 

till exempel sakfrågor eller diskussioner. Nätverk med en mix av både personliga 

och professionella intressen tenderar enligt Cook (2008) att mer frekvent lyckas.  
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Sociala nätverk inom organisationer kan enligt Cook (2008) skapa fördelar för före-

tag där de anställda arbetar mycket individuellt. Företaget kan då uppmuntra kun-

skapsutbyten och kommunikation via det sociala nätverket. På så sätt kan kunskap 

bevaras och delas inom organisationen och en bättre gemenskap kan skapas. Exem-

pel på sociala nätverk är Facebook och Yammer.  

Taggar är en teknik som finns i en rad olika sociala verktyg. Syftet med dess an-

vändning är att göra information så enkel att söka efter som möjligt samt att kunna 

hittas över tid. Genom taggar kan användare komma i kontakt med information inom 

taggade områden de finner intressanta. Taggar erbjuder alltså möjlighet för använda-

re att organisera och gruppera innehåll (Cook, 2008).  

Sök och socialt sök handlar som namnet antyder om att söka information inom före-

taget. Undersökningar har enligt Cook (2008) visat att anställdas krav på informa-

tionssökandet internt inte tillmötesgås. Detta eftersom de inte får fram de bästa och 

mest relevanta träffarna.  Avancerade algoritmer ligger ofta bakom dessa felpriorite-

ringar och kan vara orsaken till detta. Algoritmerna söker igenom innehållets meta-

data (data om data), popularitet och relevans genom hyperlänkar. Metoden fungerar 

idag bra på Internet, men inte inom avgränsade företagsdatabaser och intranät 

(Cook, 2008). 

Algoritmerna bör alltså inte användas inom ett företag. Istället kan socialt sök an-

vändas, där användarna själva får organisera innehållet. Organiseringen sker oftast 

genom taggning av innehållet. Därigenom etiketteras innehållet med relevanta (och 

sökbara) ord. Samtidigt säkerställs innehållets relevans då det granskas och kontrol-

leras innan taggningen. Sökresultatet förlitar sig därför inte på antalet länkningar 

som finns till informationen utan ökar den användargenererade relevansen. Sociala 

sökfunktioner bör dock inte ersätta den traditionella sökfunktionen som finns på 

företag utan bör användas som ett komplement. Genom att sammanlänka dessa två 

sökfunktioner kan användaren få fram de mest relevanta sökresultaten (Cook, 2008).  

Syndikering eller Really Simple Syndication (RSS), är en teknik som används för 

filtrering av informationsflöden, något som dagens många, globala informationsflö-

den kräver. Tekniken går ut på att användare prenumererar på flöden, ord eller om-

råden de är intresserade av.  Allt som skrivs av en viss person eller inom ett specifikt 

ämne levereras till användaren, via antingen e-post, telefon eller annan typ av flöde. 

Användaren behöver själv inte leta upp informationen eller ta del av all tillgänglig 

information, utan tar del av det som intresserar denne (Cook 2008). 

Inom företag finns en rad fördelar med RSS. Vid internkommunikation och teamar-

bete förser RSS-tekniken användare med meddelanden när uppdateringar sker. In-

formation kan skickas ut till många, samtidigt som användaren själv väljer innehåll 

att prenumerera på.  Informationen kan också komma från en rad olika källor (in-

ternt eller externt) samt vara i en rad olika format (till exempel text, ljud, bild av 

olika slag). Utan RSS-tekniker hade användare av social media inte fått meddelan-

den om uppdateringar av till exempel bloggar eller wikis. Utan vetskapen om uppda-

teringarna hade användarna heller inte kommenterat poster eller bidragit med egen 

information. Dessa meddelanden är följdaktligen navet i sociala nätverk (Cook 

2008). 
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Mashup är en teknik för att kombinera olika webbtjänster med varandra, oavsett 

källa. Det kan för ett företag innebära en eller flera sammanslagningar av externa 

och egenutvecklade, interna tjänster. Tjänsten kombinerar sedan innehållet i de olika 

tjänsterna för att skapa mervärde. Till exempel kan externa Google Maps kombine-

ras med företagets interna kundregister, för att grafiskt visa var i världen olika kun-

der finns (Cook, 2008).   

3.4 Möjligheter och risker med Enterprise 2.0 

Många organisationer ser hot med användningen av sociala intranät trots att det även 

finns stora möjligheter med den direkta kommunikation som skapas med de som 

deltar på intranätet (Cook, 2008). Nedan presenteras teoretiska möjligheter och hot 

med användning av sociala intranät.  

Möjligheter  
Det finns enligt McAfee (2009) flera fördelar med Enterprise 2.0. Verktygen hjälper 

människor att hitta information och hjälp snabbt, samtidigt som risken att utföra 

dubbelt arbete minskar. McAfee (2009) menar också att företag tenderar att bli mer 

innovativa. Sociala verktyg samlar organisationens kollektiva intelligens på ett och 

samma ställe och om verktygen används rätt är information och kunskap alltid upp-

daterad. Denna samlade intelligens och kunskap leder också till mer exakta svar på 

frågor som ställs. McAfee (2009) hävdar att grunden till de sociala plattformarnas 

alla fördelar hittas det faktum att organisationens medlemmar kommunicerar och 

samarbetar med varandra utan hierarkiska hinder eller geografiska avstånd. Nedan 

följer några av de exempel som McAfee (2009) nämner:  

 Gruppredigering låter ett flertal människor samarbeta kring centralt lagrade 

arbetsprodukter, som till exempel ett dokument, en presentation eller en 

hemsida.   

 Skapande är förmågan att generera innehåll och presentera det online för en 

större mängd människor. Till skillnad från e-postmeddelanden når detta ska-

pande av innehåll en mycket större grupp mottagare.  

 Bredare sök refererar till postandet av frågor i ett publikt forum där fler kan 

ge svar. Människor publicerar inte det de vet, utan det de vill lära sig.  

 Kollektiv intelligens skapas genom användandet av teknologier. Exempel på 

sådan intelligens är gemensamt skapade prognoser, svar på frågor med mera.  

 Skapande och underhåll av nätverk – Sociala plattformar tillåter människor 

att ta kontakt med både geografiskt nära och avlägsna kollegor och under-

hålla denna kontakt, utan att vara beroende av tid och rum. Då en användare 

skapar innehåll och delar detta blir det tillgängligt för hela nätverket.  

 Självorganisering är förmågan hos användarna att själva skapa communities 

och informationskällor utan någon explicit förfrågan av högre auktoritet. 
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McAfee (2009) menar att detta är den främsta fördelen med Enterprise 2.0 

samtidigt som den är mest överblickbar.  

(McAfee, 2009) 

Risker 

Det finns, trots många möjligheter med Enterprise 2.0, även ett antal risker. Kortfat-

tat delger Hoover samt Steinhart (2007; 2009, återgivna i Turban, Bolloju & Liang, 

2011) de främsta riskerna som juridiska risker, säkerhet och sekretess, immaterial-

rätt, upphovsrätt, anställdas motstånd samt missbruk av intranätet. 

De juridiska riskerna innefattar brott mot lagen. Det kan till exempel beröra använ-

dargenererat innehåll i bloggar som kan innefatta ett olämpligt, kränkande språk och 

bryta mot vad som är tillåtet. Innehållet kan även relateras till falsk information samt 

kränkningar och diskriminering mot etnicitet, ras och medicinska problem. Sådana 

typer av yttrande kan sluta med rättegång (Turban et al. 2011). 

Det finns också risker beträffande säkerhet och sekretess. Konfidentiell eller känslig 

information kan publiceras på det sociala intranätet, tillgängligt för användare som 

inte bör ha tillgång till uppgifterna (Hoover, 2007, återgiven i Turban et al., 2011). 

Sociala nätverk är enkla för hackare att attackera, då det består av många typer av 

applikationer. Exempelvis kan metoden nätfiske eller spridning av skadlig kod an-

vändas, alternativt kan intranätet hackas och falska profiler kan skapas (Vascellaro 

& Worthen, 2009, återgivna i Turban et al., 2011).   

Vidare är ett annat hot publicering av upphovsrättsskyddat material, alternativt inne-

hållspublicering utan individuella tillstånd (Turban et al., 2011). En annan risk är 

publicering av föråldrat samt inaktuellt material, vilken gör att kvaliteten försämras 

(Barnes och Barnes, 2009, återgivna i Turban et al., 2011).  

En annan risk med implementeringen av det sociala nätverket är att användare väljer 

att inte använda intranätet (Bennett, 2007, återgiven i Turban et al., 2011). Detta 

poängterar Raman (2006, återgiven i Turban et al., 2011) kan minimeras med ut-

bildning, tillgång till stöd etcetera.  

Slutligen återges en risk beträffande missbruk och slöseri med tid samt andra resur-

ser. Användarnas engagemang i sociala nätverk kan i vissa fall leda till missbruk då 

användandet tar tid från den produktiva arbetstiden (Turban et al., 2011). 

Riskbemötande  

För att både bemöta och förebygga dessa risker finns en del metoder att använda sig 

av. Dels är det viktigt att företaget skapar regler och policy för användandet av det 

sociala intranätet. Det är även viktigt att utse en ansvarig för det sociala intranätet. 

Vidare bör även användarna utbildas och informeras om dessa regler samt konse-

kvenser vid överträdelser av dessa. Grunden för att lyckas är en planerad implemen-

teringsfas, men åtgärder och kontroller måste även genomföras efter implemente-

ringsfasen (Turban et al., 2011).  

McAfee (2009) bekräftar att det finns en rädsla bland chefer att låta sina anställda 

fritt bidra med innehåll till företaget. Farhågorna är många; Tänk om någon postar 
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kränkande eller olagligt innehåll, eller svartmålar sin arbetsgivare? Tänk om de for-

mella ledarna kritiseras öppet? Förenklar det sociala intranätet för anställda att läcka 

kritisk information? Vad händer om de anställda bidrar med felaktig information i 

exempelvis forum? Vad händer med arbetsuppgifterna, kommer de anställda att bara 

socialisera under arbetstid?  

Riskerna finns enligt McAfee (2009) i teorin, men sällan i praktiken. Författaren har 

under sina många år av forskning inom ämnet stött på mycket få skräckhistorier. Att 

riskerna sällan inträffar i praktiken beror på fyra faktorer.  

 Trots anonymiteten på Internet så är normen för sociala intranät att använ-

darna verkar under eget namn. Därför är det osannolikt att dessa öppet vill 

kritisera kollegor. Om misskötsel skulle upptäckas kan företag disciplinera 

och utbilda användaren i hur denna i framtiden ska bete sig. 

 Användare av ett socialt intranät känner ofta en samhörighet med övriga an-

vändare och reagerar därför snabbt om någon skulle uppträda utanför nor-

merna. Om kontraproduktiva bidrag inkommer tenderar användarna att ge 

en stor mängd svar om varför innehållet är opassande alternativt repeterar 

regler och erbjuder lösningar eller korrigering.  

 Informella ledare bildar en motvikt till formella och utövar stort inflytande 

över andra användares beteende.  

 Internet har använts i mer än ett decennium och de flesta människor vet hur 

man beter sig korrekt i sammanhang online (McAfee, 2009). 
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4 Empiri 
Nedan följer den data som framkommit under intervjuer med Securitas och Skåne-

mejerier. I kapitel 4.1 presenteras Securitas och Skånemejerier presenteras i kapitel 

4.2.  

4.1 Securitas  

Securitas är ett tjänsteföretag inom bevakningsbranschen. De har 280 000 medarbe-

tare globalt, utspridda i 46 länder. Securitas har sedan hösten 2010 det sociala intra-

nätet MySecuritas (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28). 

4.1.1 Securitas internkommunikation  

Internkommunikationen på Securitas är enligt Åström lite speciell, eftersom den 

absoluta majoriteten av företagets anställda arbetar i fält – nämligen väktarna. De 

befinner sig ute hos kunder och är ofta mobila; ronderar till fots eller i bil. Detta 

innebär att det är svårt att i dagsläget skapa en kommunikationsplattform som läm-

par sig för samtliga anställda inom organisationen. Åströms uppgift är att kommuni-

cera internt med organisationens linjechefer och stabsfunktioner, som i sin tur kom-

municerar med väktarna (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28). 

I dagsläget sker kommunikationen med linjechefer och stabsfunktionen framförallt 

via MySecuritas men också via traditionella kanaler som e-post, telefon, genom 

möten och så vidare. Tidigare har Securitas saknat intranät, men sedan september 

2010 finns deras intranät med sociala funktioner. Samtliga linjechefer samt stabs-

funktionen har tillgång till det nya intranätet (H. Åström, personlig kommunikation, 

2011-04-28). 

Väktarna är under i stort sett hela arbetstiden i rörelse eller ute hos en kund – därför 

finns det svårigheter med att erbjuda dessa tillgång till intranätet. Det skulle innebära 

att väktarna antingen tvingades använda intranätet hemifrån alternativt att samtliga 

väktare behöver en så kallad smarttelefon med internetuppkoppling. Det slutgiltiga 

målet är dock att samtliga anställda ska få tillgång till det globala intranätet. När 

detta kan komma att ske är dock inte uttalat. Något annat som efterfrågas är en mo-

bilapplikation, så att användarna redan idag enkelt kan komma åt den information 

som ligger på intranätet om de till exempel är ute på kundbesök (H. Åström, person-

lig kommunikation, 2011-04-28). 

MySecuritas – socialt intranät  

Securitas val av ett socialt intranät kom naturligt enligt Åström. Securitas säljer ing-

en produkt, utan en tjänst med människor och dess kunskaper som största resurs. 

Kunskapen måste därför tas tillvara. Annars menar Åström att de inte överlever som 

företag. Utmaningen var att hitta ett sätt att ta samla in medarbetarnas, i första hand 

linjechefernas, kunskap och försöka använda den på ett så bra sätt som möjligt. Med 

tanke på detta, den geografiska spridningen av organisationen och det faktum att så 

många olika språk talas i organisationen föll valet på ett det sociala intranät MySe-

curitas – ”slutsumman av alla behov” (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-

04-28).  
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MySecuritas innehåller de vanligaste sociala funktionerna som exempelvis profiler 

med diverse taggar och personliga uppgifter, bloggar, statusuppdateringar, nätverk, 

kommentarsmöjligheter etcetera. Åström menar att det är enklare att räkna upp vad 

som inte finns, vilket är en chattfunktion. Detta är dock något som Securitas planerar 

att införa under år 2012. Intranätet går dessutom att nå hemifrån och varje användare 

har ett personligt lösenord (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28).  

I MySecuritas samlas både information på lokal och global nivå, intern information 

om kunder, personalinformation med mera. Detta innebär att informationen måste gå 

att gruppera och filtrera beroende på vem som berörs av informationen, vilket är 

möjligt i MySecuritas. Åström berättar att detta oftast sker inom grupper där använ-

darna kommunicerar kring ett projekt eller en kund inom ett slutet nätverk. Respon-

denten menar att detta ersatt viss del av kommunikation och information som tidiga-

re skedde via e-post och databaser med lagrat material. På MySecuritas finns både 

dokumenthantering, interaktiva diskussioner, projekt med mera (H. Åström, person-

lig kommunikation, 2011-04-28). 

Intranätet är relativt nytt och personalen är inte van vid att kommunicera och arbeta 

med varandra via sociala verktyg. Arbetsrelaterad information söks fortfarande även 

på de traditionella sätten, som att samtala med, ringa eller e-posta en kollega. 

Åström påpekar att det är en utvecklingsprocess för att börja använda nya verktyg, 

men att MySecuritas verkar mottagits bra ute i organisationen. Åström menar att 

företaget anser att mottagandet varit bättre än förväntat och att de anställda registre-

rat sig. Securitas har dock inte haft någon form av tvångsanslutning till det sociala 

intranätet (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28). 

Securitas har inte haft några problem alls med användares missbruk av verktyget. 

Detta tror Åström beror på den starka kultur och de grundläggande värderingar före-

taget genomsyras av. Dessa värderingar återspeglas även i loggans tre röda punkter, 

som står för Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Åström menar att de anställda 

inte missbrukade kommunikationsvägar innan intranätet lanserades och tror därför 

inte att det blir någon skillnad i kommunikationen genom en ny kanal. Tonen i 

kommunikationen är trevlig och hjälpsam precis som tidigare (H. Åström, personlig 

kommunikation, 2011-04-28). 

På intranätet finns affärsrelaterad information och kommunikation som stöder an-

vändarnas och chefernas arbete samt de affärer som bedrivs. Tanken är att det ska 

finnas samlat på ett och samma ställe för att vara enkelt att hitta. På intranätet finns 

med andra ord alltifrån fakta och information till tips, idéer och tankar som kan bidra 

till självhjälp, så som tillvägagångssätt för specifika processer, lösningar på specifi-

cerade problem samt hur man utvecklar kundsamarbeten. Mycket av denna informa-

tion skapar användarna själva, genom att dela med sig av sin kunskap, information 

och erfarenheter. Åström beskriver: ”Kunskapsdelning är det som är grunden till 

allt, för alla kan ju någonting” (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28). 

Verktyget är enligt Åström byggt för att dela med sig av information till andra an-

vändare. Redan då profilen skapas fyller användaren i uppgifter gällande använda-

rens expertis, kunskap och erfarenheter. Användarna kan ytterligare dela information 

genom bland annat forum, bloggar, kommentarer och statusuppdateringar men också 
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genom att dela filer med andra användare, till exempel en företagspresentation. Då 

en användare är i behov av en företagspresentation kan denne då använda den befint-

liga presentationen, istället för att ägna tid på att skapa en ny. Åström poängterar att 

MySecuritas, liksom andra typer av elektroniska plattformar, aldrig kan ersätta det 

personliga mötet. MySecuritas ska istället ses som ett komplement till det talade 

ordet. Åström menar dock att sociala intranät både kan underlätta och främja de 

personliga mötena, exempelvis då tid för möten inte finns (H. Åström, personlig 

kommunikation, 2011-04-28). 

Kommunikationen på intranätet sker på engelska, men också på det lokala språket. 

De flesta länderna har valt att kommunicera med användarna på dess lokala språk. 

Det finns också olika typer av material samt bloggar och communities på de olika 

språken. Att användarna kan ta del av information och kommunicera på ett lokalt 

språk menar Åström främjar den interna kommunikationen i de olika nationerna. 

Verktyget är anpassat efter detta och ett exempel är sökmotorn som kan användas på 

25 olika språk (H. Åström, personlig kommunikation, 2011-04-28). 

Då Securitas inte tidigare haft ett globalt intranät visste de inte riktigt vad de kunde 

förvänta sig av projektet. Det fanns heller inte något annat företag att ta hjälp av 

eller jämföra med då få företag i det läget implementerat sociala intranät. Innan pro-

jektet påbörjades hade ett stort arbete gjorts, för att förbereda och ta reda på använ-

darnas behov utifrån ett innehålls-, funktions- och användbarhetsperspektiv. Securi-

tas hade inga stora förväntningar om verktyget skulle mottas positivt eller negativt, 

däremot fanns förhoppningar om ett lyckat resultat. Securitas ledning förstod att 

arbetet med att implementera intranätet samt att få medarbetarna att registrera sig 

skulle ta tid. De bjöd in samtliga linjechefer och stabsfunktionen att registrera sig 

och räknade också med att användarna stegvis skulle upplysa varandra om det nya 

sociala intranätet. Vid tillfället för intervjun hade ungefär hälften av de inbjudna 

medarbetarna registrerat och aktiverat sig på intranätet, något som Åström beskriver 

som över förväntan. På bara några månader har över tusen Wikis och 400 olika 

communities skapats – och nya tillkommer varje dag (H. Åström, personlig kommu-

nikation, 2011-04-28). 

4.1.2 Användargrupp – Securitas  

En användargrupp av MySecuritas har svarat på ett e-postat frågeformulär. Nedan 

redovisas den sammanställda texten. Frågeformuläret hittas i bilaga 1.  

Den tillfrågade användargruppen från Securitas uppger att de använder olika kom-

munikationsverktyg beroende på vad som ska kommuniceras. Några av de mest 

vanliga verktygen som uppges är e-post, telefon, SMS, intranätet MySecuritas samt 

ansikte mot ansikte-kommunikation. Även MSN Messenger och Lotus Notes uppges 

användas. Användare B uppger att ansikte mot ansikte-kommunikationen blir allt 

mindre förekommande, precis som telefonsamtalen med kollegor. Orsaken till detta 

påstås vara viljan att dokumentera och spara så mycket som möjligt av vad som 

sägs. Användare A uppger dock att det sociala intranätet används sällan i dennes 

arbete, då det inte finns tid till detta.  
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Det sociala intranätet  

De tillfrågade som uppger att de nyttjar intranätet använder det för att till exempel 

sprida information och samtidigt samla all information på en och samma plats. Int-

ranätet används också för att kommunicera med exempelvis projektgrupper, så att 

samtliga i gruppen kan ta del av samma information. Användare D uppger att egna 

blogginlägg skapas och att forum nyttjas, men att det tyvärr inte är många som sva-

rar på dessa inlägg. Även detta uppges vara till följd av tidsbrist.  

Två av de fyra tillfrågade har svarat på frågan om positiva och negativa aspekter av 

de sociala funktionerna på MySecuritas. Respondent C menar att endast positiva 

effekter kan hittas och anser att verktyget är enkelt och tillgängligt. Tack vare detta 

kan kommunikationen föras från den egna arbetsplatsen, vilket minskar antalet resor 

som krävs för till exempel möten. Detta medför i sin tur minskade kostnader samt 

tidsbesparingar. Respondenten D är också positivt inställd och menar att MySecuri-

tas är ett utmärkt verktyg i vardagen och främjar bland annat kontakt med nya kolle-

gor inom respondentens verksamhetsområde. Samtidigt finns den negativa aspekten 

av att så få deltar i konversationer och att detta ”tar tid från andra saker”.  (Respon-

dent D, 2011)  

På frågan om den interna kommunikationen förbättrats genom MySecuritas svarar 

respondenterna C och D att den har förbättrats, men att den är långt ifrån bra än. 

Respondent B menar att den inte alls förbättrats sedan införandet av det sociala int-

ranätet och respondent A har avstått från att besvara frågan.  

Användargruppen är i stort sett överens om att det nya intranätet främst används för 

arbetsrelaterade uppgifter. Respondent A svarar dock att det finns svårigheter, men 

specificerar inte vilka. De övriga respondenterna anser att det inte är svårt att hålla 

sig till sitt arbete vid användandet av MySecuritas. Respondent D menar att man 

själv väljer vilken typ av information man vill dela med sig av under arbetstiden 

men att det är viktigt att informationen är relaterad till arbetet och att inte viktig 

arbetstid används för fel ändamål. Däremot anser samma respondent att det är accep-

tabelt att vara mer privat med de medarbetare som man har en närmare relation till.  

MySecuritas kan som tidigare nämnts användas från vilken dator och plats som helst 

om internetuppkoppling finns. Respondent C och D använder tack vare detta intra-

nätet hemifrån. En anledning som uppges av respondent C är att de bästa idéerna 

uppenbaras under kvällstid. För att inte glömma bort dem kan idéerna genast ned-

tecknas i forumet, för delgivning och respons från kollegor.  

Användargruppen av MySecuritas är samtliga överens om att det både är viktigt att 

dela med sig av information samt att medarbetare delar med sig. Om detta inte sker, 

riskerar företaget att stanna i utvecklingen, samtidigt som de anställda måste ”upp-

finna hjulet en gång till” (Respondent C, 2011).  

 



 

  37 (64) 

 

4.2 Skånemejerier  

Skånemejerier är ett företag med cirka 600 anställda. De verkar inom livsmedels-

branschen och tillverkar bland annat mejerivaror och juicer. (F. Heidenholm, person-

lig kommunikation, 2011-04-14) 

Under våren 2009 utsattes Skånemejerier för en svår konkurrenssituation, som inne-

bar att flera livsmedelsbutiker i Skåne helt skulle ta bort Skånemejeriers produkter 

och ersätta dessa med konkurrenten Arlas produkter. Mejeriets kunder inledde en 

massiv kampanj på Facebook, för att protestera mot butikernas beslut. Kampanjen 

fick till slut butikerna att ändra sig och behålla mejeriet som leverantör. Den fick 

Skånemejerier att inse kraften i sociala medier, och fick dem att själva utveckla ett 

socialt intranät. (Rådmark, 2010)  

4.2.1 Skånemejeriers internkommunikation  

Skånemejeriers internkommunikation utgörs idag av flera olika kanaler, men grun-

den är den mänskliga, fysiska kontakten. Heidenholm menar att det inte finns några 

genvägar till bra kommunikation. Det måste finnas en öppenhet, förståelse och en 

förmåga bland de anställda för att kunna kommunicera i syfte att lösa problem. Ut-

över ansikte mot ansikte-kommunikationen finns också en rad andra kanaler. Skå-

nemejerier nyttjar idag både SMS och e-post och planerar dessutom att införa en 

intern chatt för de anställdas kommunikation. Det finns också ett intranät sedan sep-

tember 2010, med en rad sociala funktioner, som exempelvis bloggar, mikrobloggar, 

forum, kommentars- och taggningsmöjligheter. Intranätet och dess funktioner är till 

för samtliga anställda (F. Heidenholm, personlig kommunikation, 2011-04-14). 

Heidenholm menar att det är viktigt att tillåta samtliga anställda att använda de soci-

ala verktygen och att låta de anställda få dela med sig av sina åsikter. Respondenten 

menar att ”det är viktigt med en kommunikativ kultur” (Heidenholm, 2011). De an-

ställda måste få tillåtas ha andra åsikter än företagets åsikter i stort, men detta ska 

också kunna diskuteras och debatteras, menar Heidenholm. Ledningen beslutade att 

införa ett socialt intranät och har under hela projektets gång stöttat samt varit insatta 

i de fördelar det kan ge organisationen (F. Heidenholm, personlig kommunikation, 

2011-04-14).  

De olika kanalerna på intranätet används för olika ändamål, beroende på användare 

och på situation. På intranätet hittas aktuella nyheter samt nyhetshistorik. Dessa 

nyheter går att anpassa specifikt för varje avdelning på olika företagsnivåer. Blog-

gar, forum och grupper används för att diskutera kring specifika frågor som berör 

företaget (F. Heidenholm, personlig kommunikation, 2011-04-14).  

Som tidigare nämnts har samtliga i organisationen tillgång till intranätet, både ge-

nom egna arbetsdatorer eller publika datorer i anslutning till arbetsplatsen samt ge-

nom inloggningsmöjligheter hemifrån. Detta gör det enkelt för de anställda att ta del 

av den information som ges av arbetsgivaren eller av kollegor, trots att samtliga 

användare inte arbetar vid en dator i det dagliga arbetet (F. Heidenholm, personlig 

kommunikation, 2011-04-14).  
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De anställda kan idag, på ett enkelt sätt genom det sociala intranätet, ventilera sina 

åsikter och utbyta information. Organisationen uppskattar all den återkoppling de 

anställda kan ge inom olika områden. Heidenholm menar att det finns mycket åsikter 

som ventileras under kafferasten, men som aldrig når de ansvariga och därför kan 

dessa eventuella problem heller inte åtgärdas. Det går också genom det nya intranä-

tet att ta del av information över tid då allt material på intranätet sparas och är sök-

bart. Heidenholm och Skånemejerier uppfattar också kunskaps- och erfarenhetsöver-

föring som något mycket viktigt, något som i framtiden kommer generera konkur-

rensfördelar (F. Heidenholm, personlig kommunikation, 2011-04-14).  

Heidenholm menar att det finns många fördelar med att kunskapsöverföringen sker 

virtuellt. Informationen som skapas på intranätet kommer att vara sökbar, även över 

tid. Kunskapen som genereras i exempelvis en wiki kommer även fem år senare vara 

tillgänglig, trots att skaparen eventuellt lämnat företaget. Samtidigt som kunskapen 

hålls kvar länge kommer den även kunna hållas aktuell och uppdaterad. Till följd av 

att informationen är sökbar kan de anställda också ta till sig informationen snabbare. 

De slipper leta efter den genom att till exempel rådfråga kollegor (F. Heidenholm, 

personlig kommunikation, 2011-04-14). 

Heidenholm ser enbart fördelar med att intranätet går att nå hemifrån. De inser dock 

att det finns ett riskmoment i att information kan läcka ut om personalen är illojal. 

Däremot anser de sig inte ha den typen av företagshemlig information på intranätet 

som kan verka skadligt vid ett informationsläckage. Skånemejerier ser heller inga 

nackdelar med att blanda ihop intranätets sociala funktioner och arbete (F. Heiden-

holm, personlig kommunikation, 2011-04-14).  

De anställda kan själva välja om de vill få meddelanden via e-post då något sker på 

intranätet. Om telefonen dessutom är synkroniserad till den aktuella e-postadressen 

menar Heidenholm att spridningen blir ganska omedelbar. Att detta har bidragit till 

ökad belastning i den enskildes e-post tycker Heidenholm är helt ointressant. Re-

spondenten ser snarare ökningen som något positivt, eftersom det betyder att kom-

munikationen ökat. Att kommunikationen skulle öka var ett av målen med det socia-

la intranätet. Det ses snarare som positivt eftersom det är kvitto på att de fått igång 

kommunikationen, vilket de också önskat (F. Heidenholm, personlig kommunika-

tion, 2011-04-14).  

Intranätet har vid tidpunkten för fallstudien endast varit implementerat i sex måna-

der. Skånemejerier har efter införandet märkt av ett förändrat beteende i de anställ-

das kommunikation, men menar att de verkliga resultaten ännu inte uppnåtts. Där-

emot ser organisationen en positiv utveckling av kommunikationen som går mot en 

ökad delaktighet och kommunikativ kultur. Detta samtidigt som ökat erfarenhetsut-

byte och samarbete inom organisationen sker. Genom känslan att vara en del av 

företaget menar Heidenholm att även motivationen hos de anställda kommer att öka 

(F. Heidenholm, personlig kommunikation, 2011-04-14).  

 



 

  39 (64) 

 

4.2.2 Användargrupp – Skånemejerier   

Nedan följer en sammanställning av det e-postbaserade frågeformulär som skickats 

till användargruppen på Skånemejerier. Frågeformuläret hittas i bilaga 1.  

Den interna kommunikationen på företaget beskrivs av den tillfrågade användar-

gruppen som situationsberoende. Företagets kommunikation måste vara igång dyg-

net runt, hela veckan. För att detta ska fungera så måste kommunikationen skötas på 

olika sätt vid olika situationer.  

Samtliga i användargruppen svarar att det använder e-post som kommunikationska-

nal i sitt dagliga arbete, därför att kanalen är snabb och smidig. E-posten har dessut-

om blivit mer användbar sedan den går att synkronisera med mobiltelefoner och 

kunnat nås därifrån. Att kommunikationen via e-post finns nedskriven och går att 

återgå till anges också som ett kriterium för användandet. Respondent  2 anser dock 

att användningen av e-post är på väg att bli en börda snarare än ett hjälpmedel, då 

det flödar många e-brev varje dag. 

Även telefon och ansikte mot ansikte-kommunikation används flitigt av de anställda. 

Telefonen är enligt respondent 1, den kommunikationskanal som är bäst lämpad att 

använda då ny information snabbt ska ut till ett fåtal personer, i till exempel 

grupparbeten med medarbetare utplacerade på olika platser. Förutom snabba och 

raka beslut, anser respondent 4 att det ger en bättre personkontakt än vad till exem-

pel e-postanvändning ger. Ansikte mot ansikte-kommunikation är grunden i visst 

arbete och det krävs att sådan kommunikation fortfarande används. SMS och det 

sociala intranätet används mer av vissa användare och något mindre av andra. Intra-

nätet innehåller både personliga, men även arbetsrelaterade, statusuppdateringar 

samt viktiga branschrelaterade nyheter, som kan komma till nytta för medarbetarna.  

Det sociala intranätet  

Vid intervjun med användargruppen märks det tydligt att intranätet är en viktig källa 

till att hämta och dela information, trots att det inte används dagligen av alla. Tanken 

med införandet är att ”gå från papper på anslagstavlor mot intranätet”, (Respondent 

2, 2011).  Vidare medför intranätet möjligheten att, att ”snabbt nå ut till många sam-

tidigt”, (Respondent 3, 2011). Statusuppdateringen beskrivs som ett sätt att dela med 

sig av sin dagsagenda för sina medarbetare, medan bloggen är en mer detaljerad 

beskrivning av vad som försiggår i arbetet. Både bloggar och forum används för att 

dela med sig av åsikter och idéer och sprida dessa samt för att hålla sig uppdaterad 

om vad som sker i företaget. Även en projektportal finns, där medarbetare i olika 

projekt kan följa och delta i utvecklingen av de projekt de deltar i.  

Vi frågade användargruppen om vilka positiva samt negativa aspekter de ser i det 

sociala intranätet och får en rad olika svar. ”De positiva aspekterna är att informa-

tionen blir mer lättillgänglig och kan spridas till flera personer på samma gång”, 

(Respondent 1, 2011). Respondent 1 menar också att det dessutom är positivt att alla 

kan gå in på intranätet och läsa lite om varandra. Detta gör att relationen mellan 

medarbetarna stärks och för dem närmare varandra. Respondent 1 ser inga negativa 

aspekter med det sociala intranätet, vid tillfället för intervjun.  
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Respondent 2 menar att de sociala funktionerna på intranätet möjliggör informa-

tionsspridning till berörda personer på ett enkelt sätt. Respondent 2 ser dock några 

negativa aspekter. Om för mycket tid läggs på att söka information på intranätet äter 

det tid från arbetsuppgifterna. Respondent 2 menar också att alltför mycket onyttig 

information tenderar att läggas ut då intranätet fortfarande är nytt.   

Intranätet med dess sociala funktioner ger också, enligt respondenterna, en klarare 

inblick i andra avdelningar samt ett helhetsperspektiv. Det uppfattas som positivt att 

alla har tillgång till intranätet och därmed samma information. Däremot finns det 

fortfarande anställda som inte söker sig till denna informations- och kommunika-

tionsplats utan fortfarande använder sig av de mer traditionella sätten som tidigare 

använts, vilket uppfattas som en negativ aspekt av de som idag använder intranätet.  

Tre av fyra tillfrågade anser att dessa sociala funktioner på intranätet markant har 

förbättrat möjligheten till god internkommunikation och att de anställda enklare kan 

göra sin röst hörd i olika sammanhang. Dessa anser heller inte att det är några pro-

blem att hålla sig till arbetsrelaterade aktiviteter på det sociala intranätet utan att de 

lätt kommer in i det. Respondent 2 är dock inte lika positiv och har en rädsla för att 

all information inte berikar samt att det kan bli för mycket av det goda. Information 

som publiceras på intranätet riktas inte alltid till en specifik målgrupp vilket ger ett 

mindre överblickbart flöde, menar respondent 2. Detta resulterar, enligt respondent 

2, i att stor del av arbetstiden läggs på att filtrera vilket i sin tur inte accepteras av 

företaget.  

Intranätet kan som tidigare nämnts användas hemifrån, något som verkar utnyttjas 

av de anställda. Tre av fyra respondenter uppger att de arbetar hemifrån, vilket tyder 

på att det används frekvent. Respondent 1 uppger dock att även lediga dagar ägnas 

intranätet några minuter, för att läsa nyheter med mera.  

Samtliga tillfrågade anser att det är mycket viktigt med kunskaps- och informations-

delning inom företaget, både att dela med sig och ta del av andras information. 

”Kunskapen inom företaget bör spridas till alla”, (Respondent 1, 2011). Detta för att 

underlätta för allt och alla” och få ”en klarare bild i hela kedjan”, (Respondent 4, 

2011). Samtliga respondenter uppger som tidigare nämnts, att kunskapsdelning är 

viktigt. Respondent 2 är dock inte säker på att detta ska genomföras via sociala me-

dier och anser att ”personlig kontakt” är att föredra vid kunskaps- och informations-

delning. 
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5 Analys  
Nedan följer en analys av vår teoretiska referensram samt de empiriska data som 

framkommit genom intervjuer med fallföretagen.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användningen av sociala intranät i 

företag samt vilka följder som finns med användningen. Vi undersöker också möj-

ligheterna för hur dessa intranät kan underlätta intern kommunikation och samarbe-

ten inom en organisation. Dessutom vill vi belysa de eventuella risker som finns 

med användandet av sociala intranät.  

5.1 Kommunikationens betydelse i en organisation  

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en fungerande kommunikation inom en 

organisation är centralt för att både arbete och samarbete ska fungera. Om kommu-

nikationen inte fungerar, tenderar det att bli svårt att lösa arbetsuppgifter samtidigt 

som motivationen hos de anställda minskar och irritationen ökar. Kommunikationen 

innefattar informationsöverföring samt delande av idéer, känslor och liknande. (Ja-

cobsen & Thorsvik, 2008). 

Både Securitas och Skånemejerier använder olika kanaler för att förmedla informa-

tion och kommunicera inom organisationens väggar, bland annat socialt intranät. 

Båda respondenterna, Heidenholm från Skånemejerier samt Åström från Securitas, 

vidhåller dock att den personliga kontakten, ansikte mot ansikte, är grunden i företa-

gens internkommunikation. Åström menar att det personliga mötet aldrig kan ersät-

tas av elektroniska kommunikationsmedel som exempelvis intranät, e-post eller tele-

fonsamtal. Hon anser dock att dessa elektroniska verktyg, däribland socialt intranät, 

både kan underlätta och främja det personliga mötet om det används som ett kom-

plement. 

Användare B ur Securitas användargrupp hävdar dock att ansikte mot ansikte-

kommunikationen blir allt mindre förekommande inom organisationen, precis som 

telefonsamtalen med kollegor. Detta på grund av att det finns en vilja av att doku-

mentera och spara så mycket som möjligt av det som sägs. 

Likt Åström och Heidenholm uppger även de båda användargrupperna att olika 

kommunikationsverktyg används beroende på vad som kommuniceras och i vilken 

situation. Skånemejeriers kommunikation måste fortlöpa dygnet runt, alla dagar i 

veckan, vilket kräver att den hanteras på rätt sätt.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) poängterar vikten av en god kommunikation. Därför 

är det fördelaktigt att de anställda har tillgång till en rad olika kommunikationskana-

ler. Företagen anser att personlig kontakt är grunden i all kommunikation, där 

kroppsspråk och ansiktsuttryck utgör komplement till det talade ordet. Det är tydligt 

att de båda fallföretagen är måna om att de anställda inom organisationen har till-

gång till olika kommunikationskanaler för att överföra information med mera till 

sina kollegor. Däremot finns viljan att dokumentera så mycket som möjligt av kon-

versationer, vilket gör användandet av sociala intranät fördelaktigt, då det enkelt går 

att gå tillbaka till vad som sades om det skulle behövas samt kan lagras för framtida 
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kunskap. Vikten av att konversationer och information finns lagrat och nedskrivet 

påpekas även av Cook (2008) genom de kommunikativa verktygen i 4C.   

5.1.1 Formell och informell kommunikation  

Enterprise 2.0, eller sociala intranät, är enligt Cook (2008) byggda för att användar-

na ska kunna konversera, kommunicera, samarbeta och dela med sig av innehåll 

eller kopplingar till innehåll. Cook (2008) beskriver att både formella och informella 

informationsflöden existerar i en organisation. Formell kommunikation innebär pla-

nerad förmedling av information till de anställda, antingen vertikalt nedåt eller hori-

sontellt. Det är dock styrt av organisationens förutbestämda hierarki. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) menar att denna hierarki kan hämma hanteringen av information då 

kommunikationen ska ske vertikalt uppåt i organisationen. Återkopplingen kan då 

bli både otydlig och otillräcklig från underordnade.  

Enterprise 2.0 främjar i första hand den informella kommunikationen (Cook, 2008). 

Festinger (1950, återgiven i Cook, 2008) beskriver de drivkrafter som finns till in-

formell kommunikation. Han beskriver bland annat behovet att dela med sig av åsik-

ter och ambitioner till andra, för att dels känna samhörighet i grupp, dels tillfreds-

ställa behovet av prestation och makt. De informella konversationerna ger också 

personer möjlighet att uttrycka känslor, så som glädje och ilska (Cook, 2008).  

Informell kommunikation har enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) visat ha en större 

spridningstakt än formell. Den informella kommunikationen är den information som 

diskuteras av de anställda på till exempel fikaraster om sådant de har gemensamt. 

Det kan till exempel handla om informell bedömning av formell information som 

chefer kommunicerat. Informell kommunikation värderas både högre av och mer 

korrekt av människor. Denna kommunikation främjar bland annat sociala relationer 

och förtroende men kan också bidra till misstro om glappet mellan formell och in-

formell kommunikation är för stort. Tidigare ansågs den informella kommunikatio-

nen vara mindre viktig, men idag värderas de informella samtalen och information 

som framkommer genom dessa högt. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

Cook (2008) menar att det är viktigt att företag genomför olika initiativ för att integ-

rera informell kommunikation tillsammans med de formella IT-system som finns 

idag och på detta sätt minska gapet mellan de olika kommunikationsformerna.  

Som tidigare nämnts har både Securitas och Skånemejerier valt att implementera 

sociala intranät. Bakgrunden till initiativen för ett socialt intranät skiljer sig åt, men 

samma vilja att låta organisationens medlemmar kommunicera och utbyta kunskap 

återfinns hos de båda företagen. Heidenholm berättar att han anser det vara viktigt 

med en kommunikativ kultur. Han tycker också att det är viktigt att det finns ut-

rymme för de anställdas åsikter samt en arena för dessa att diskuteras och debatteras 

på. Genom Skånemejeriers sociala intranät ventileras idag åsikter, information ut-

byts och kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker. De anställda ger dessutom återkopp-

ling på initiativ tagna av ledningen. Heidenholm menar att kunskaps- och erfaren-

hetsöverföring är något som i framtiden kommer generera konkurrensfördelar och 

värderar därför detta högt.  
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Securitas största resurs är människor och dess kunskap, som måste tas tillvara. 

Åström menar att om detta inte görs riskerar de att inte överleva som företag. Då 

kunskapen tagits tillvara måste Securitas värdera den för att använda den på ett så 

bra sätt som möjligt. Det sociala intranätet infördes som stöd för detta. Informatio-

nen som idag finns på intranätet är till största del skapad av användarna själva, vilka 

bidrar med de kunskaper och erfarenheter de besitter. Åström menar att samtliga 

användare kan bidra till informationen på intranätet, då alla kan någonting.  

Det är tydligt att de båda företagen genom sina satsningar på sociala intranät vill 

främja den informella kommunikationen som sker mellan anställda, för att minska 

den makt som hierarkin annars har på informationsvägar. Båda företagen vill under-

lätta för användarna att dela och sprida information, samt att kunna ge sina synpunk-

ter och åsikter på delat innehåll. Vi anser det viktigt att samla in och använda den 

kunskap samt de erfarenheter medlemmarna i organisationen innehar, liksom tips, 

idéer och tankar. Detta för att mycket erfarenhet finns att dela emellan medarbetare, 

men även för att få kunskapen att leva vidare i organisationen. Det är trots allt de 

anställda som dagligen upplever återkommande problem och finner lösningar samt 

sedan blir användare av det ledningen tar initiativ till. Med andra ord är det de an-

ställda som tillsammans kan verksamhetens nuvarande processer bäst då de dagligen 

arbetar med dessa.   

Securitas sociala intranät finns endast tillgängligt för en del av de anställda, nämli-

gen stabsfunktionen samt linjecheferna. Vi anser dock att det är lämpligt att även 

väktarna bjuds in till aktiviteten på MySecuritas. Detta på grund av att Åström tidi-

gare nämnt att samliga medarbetare kan bidra, då alla kan någonting. Väktarna är 

dagligen ute i verkligheten, upplever olika situationer och innehar därför väldigt 

mycket erfarenheter och kunskap. Vi förstår dock problematiken i att bjuda in väk-

tarna då de hela tiden är i rörelse utan tillgång till dator. Om väktarna ska få tillträde 

till intranätet behöver de tillgång till en smarttelefon med internetuppkoppling, alter-

nativt använda intranätet hemifrån. Securitas har dock som mål att även väktarna ska 

inkluderas i framtiden. Vi tycker att detta är ett viktigt mål som förhoppningsvis kan 

realiseras inom en snar framtid. Väktarnas kunskaper och åsikter är enligt oss en stor 

resurs för Securitas.  

Skånemejeriers intranät och dess sociala funktioner är dock till för samtliga i organi-

sationen, vilket vi anser bör eftersträvas. Cook (2008) menar att kooperativa sociala 

verktyg förlitar sig på att användarna delar med sig av innehåll. Värdet för den en-

skilda användaren samt företaget stiger i takt med användaraktiviteten och delaktig-

heten. En större användargrupp ger ökade möjligheter.    

Skånemejeriers användare menar att intranätet bidrar till en mer tydlig inblick i 

andra avdelningar, men också ett bättre helhetsperspektiv. Att samtliga anställda i 

organisationen har tillgång till intranätet och kan dela samma information uppfattas 

positivt. Det finns dock anställda som inte söker sig till intranätet utan använder de 

mer traditionella kommunikationssätten som tidigare använts i större utsträckning. 

De som idag använder intranätet verkar se tydliga fördelar med användandet samti-

digt som det uppfattas som negativt att alla inte söker sig dit. Även användarna ser 

fördelarna med att användaraktiviteten och delaktigheten är hög. Att nyttan stiger i 
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takt med användaraktiviteten är därför viktigt att poängtera i verksamheten för att 

uppmuntra fler till användning.  

5.1.2 Intranät  

Bark et al. (2002) beskriver ett intranäts olika faser inom en organisation. I den 

förstkommande fasen används organisationens intranät som ren informationskanal 

som komplement till bland annat möten och telefonsamtal. Fas två kommer efter att 

intranätet varit i bruk under en tid. Här börjar användarna nyttja intranätet som ett 

arbetsverktyg, för att slutligen använda den som stöd i de dagliga arbetsprocesserna 

och skapa samverkan med andra användare.  

Vid tidpunkten för intervjuerna med fallföretagen har intranäten endast varit imple-

menterade i sex månader. Heidenholm från Skånemejerier menar att ett positivt för-

ändrat beteende i de anställdas kommunikation faktiskt har märkts av. De märker att 

utvecklingen går mot en mer kommunikativ kultur med ökat erfarenhetsutbyte och 

samarbete. Allt detta skapar en känsla av delaktighet hos organisationens medlem-

mar, vilket Heidenholm menar kommer öka att de anställdas motivation. Skånemeje-

riers användargrupp menar att intranätets sociala funktioner tydligt har förbättrat 

kommunikationen. De anser även att de anställda på ett enklare sätt kan göra sin röst 

hörd i olika situationer.  

Skånemejeriers användare menar att tanken med intranätet är att företaget ska ”gå 

från papper på anslagstavlor mot information på intranätet”, (Respondent 2, 2011).  

Intranätet ska även möjliggöra, att ”snabbt nå ut med information till många samti-

digt” (Respondent 3, 2011). Intranätet är en viktig källa till att hämta och dela in-

formation för Skånemejeriers anställda, trots att det inte används dagligen av alla. 

Användarna menar vidare att de använder intranätet för att både sprida och samla 

information utifrån en och samma plats. 

MySecuritas har enligt Åström mottagits positivt i organisationen. De anställda an-

vänder dock fortfarande många andra kanaler för att kommunicera och införskaffa 

information, något som även användargruppen poängterar. Åström menar att detta 

beror på att personalen inte är van vid att samarbeta och kommunicera via sociala 

verktyg. Trots ovanan har en mängd wikis och communities skapats samt uppdate-

rats. Användargruppen ser även de en förbättring av kommunikationen sedan MySe-

curitas införts, men poängterar att den är långt ifrån bra än.   

Precis som Åström uttrycker sig är införandet av ett socialt intranät en utvecklings-

process. Användargruppen menar att många användare avstår från att använda intra-

nätet på grund av tidsbrist, bland annat respondent A. Användare D bekräftar att 

tidsbrist hindrar kollegorna från att använda intranätet, då egna blogg- och forumsin-

lägg sällan besvaras. Securitas anställda uppfattar det som att extra tid krävs för att 

använda intranätet samtidigt som det uppfattas negativt när få engagerar sig och inte 

finns representerade på intranätet. 

Det verkar som att Skånemejeriers utveckling av intranätet nått något längre än Se-

curitas, och att de befinner sig i vad Bark et al. (2002) benämner som den andra ut-

vecklingsfasen. Många av Skånemejeriers anställda nyttjar intranätet dagligen och 

verkar inse nyttan av att använda intranätet i de dagliga arbetsprocesserna. Securitas 
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användare uppger inte lika övertygande att intranätet används, samtidigt som bristen 

på tid uppenbaras. Cook (2008) beskriver kraften i sociala verktyg som störst då 

både användaraktiviteten och delaktigheten är hög. Därför bör Securitas tydligare 

uppmuntra sina anställda att använda verktyget. I takt med att mer aktivitet skapas 

på intranätet kommer användarna få ut mer nytta av det och utveckla det som stöd i 

de dagliga arbetsprocesserna. En stor del av kommunikations- och informationsutby-

tet sker kanske idag genom e-post. Om e-postkommunikation istället flyttas över till 

intranätet kommer således tiden som tidigare lagts på e-post att användas till det 

sociala intranätet.  På så sätt kan mer värde skapas på intranätet. 

5.2 Enterprise 2.0  

Enterprise 2.0-verktyg måste vara flexibla, enkla att använda och skapade genom att 

kombinera olika teknologier (Rangaswami, 2006 återgiven i Cook, 2008). De båda 

fallföretagens intranät bygger på en rad olika sociala funktioner och innehåller de 

vanligaste funktionerna. Bloggar, mikrobloggar, forum, wikis kommentars- och 

taggningsmöjligheter, projektportaler etcetera nyttjas av både Securitas och Skåne-

mejerier. De anställda kan också dela dokument och filer med varandra. Åström ger 

exempel på företagspresentationer, som kan återanvändas flera gånger. Genom att 

återanvända dessa minskar risken för att dubbletter skapas av flera personer.  

Åström berättade under intervjun att det sociala intranätet ersatt viss del av kommu-

nikation och information som tidigare skedde via exempelvis e-post. Det innebär 

alltså en minskning av belastningen på den enskildes e-brevlåda. Användargruppen 

från Securitas uppger att de använder e-post, men anger inte i vilken utsträckning. Vi 

kan dock notera en vilja att dokumentera och spara det som kommuniceras. Med 

tanke på att intranätet inte funnits särskilt länge i organisationen kan vi tänka oss att 

e-posten i nuläget fortfarande är en viktig del av de anställdas kommunikation. Int-

ranätet kan dock med tiden få ett ökat användande. Vi tror också att det är lättare att 

överblicka dokumenterad information om den finns på intranätet. Därtill tror vi även 

att användarna har större nytta av att dokumentera det som kommuniceras på intra-

nätet då fler kan ta del av informationen. Kunskapsspridningen blir på så vis större. 

Dessutom finns informationen lagrad även om författaren skulle sluta arbeta på före-

taget.  

Användarna av Skånemejeriers intranät kan välja om de vill bli uppmärksammade 

då något sker på intranätet. Om MySecuritas användare precis som Skånemejeriers 

anställda kan välja detta har inte framgått. Vi antar dock att det är så eftersom verk-

tyget innehåller de vanligaste funktionerna. Signals, eller signaler, är en av kompo-

nenterna i SLATES. De syftar till uppmärksammandet av händelser på ett socialt 

intranät, exempelvis via e-post. Dessa signaler används som hjälpmedel för använ-

darna, så att de har möjlighet att sålla och sortera bland den information som dagli-

gen skapas på intranätet. Dessa meddelanden är dock många gånger orsak till över-

fulla e-brevlådoror (McAfee, 2006).  

Heidenholm hävdar att med hjälp av dessa meddelanden eller signaler blir sprid-

ningen av händelser ganska omedelbar. Han bekräftar att de anställdas e-post be-

lastats hårdare efter implementeringen men tycker att detta är ointressant. Ökningen 

av e-post ses som positivt då det tyder på att kommunikationen mellan anställda 
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tilltagit. Användarna av intranätet uppger att e-posten är en viktig kommunikations-

kanal i deras arbete. Den beskrivs också som mer användbar efter att den gått att 

synkronisera med mobiltelefon. Precis som användarna av MySecuritas anser Skå-

nemejeriers användargrupp att nedskriven kommunikation underlättar och är en 

anledning till vikten av e-post. En respondent tycker dock att användningen av e-

post snarare är på väg att bli mer en betungande del i arbetet än en hjälp, då det varje 

dag flödar många e-brev. 

Vi menar att det är bra om belastningen på de anställdas e-brevlådor minskar. Secu-

ritas verkar redan ha minskat belastningen men hos Skånemejerier upplever fortfa-

rande vissa e-posten som ett problem. Belastningen på Skånemejeriers e-post bör 

dock kunna minskas om de anställda instrueras i hur de e-postburna meddelandesig-

nalerna från intranätet stängs av. Signalerna borde fortfarande vara synliga i intranä-

tets gränssnitt, precis som på privata sociala medier som exempelvis Facebook. Efter 

implementeringen av ett nytt intranät anser vi liksom Heidenholm att det är mycket 

positivt att de anställda faktiskt är aktiva och använder de sociala funktionerna på 

intranätet. De flesta respondenter anser inte heller att e-posten utgör några särskilda 

problem.  

Skånemejeriers användare tycks nyttja funktionen att intranätet är nåbart hemifrån. 

Tre av fyra respondenter menar att de arbetar hemifrån och att de då använder intra-

nätet. Respondent 1 uppger att även lediga dagar ägnas tid åt att uppdatera sig om 

aktiviteten på arbetsplatsens intranät. Detta genom att läsa nyheter och liknande. 

Även MySecuritas kan användas från vilken dator som helst, så länge internetupp-

koppling finns att tillgå. Denna möjlighet gör att respondent C och D använder int-

ranätet hemifrån. Respondent C menar att de bästa idéerna framkommer under 

kvällstid och att det då är positivt att kunna dela dessa direkt på intranätet. Idéerna 

kan till exempel publiceras i ett lämpligt forum och snabbt få återkoppling. 

Vi anser, liksom användargrupperna, att det är positivt att de båda intranäten går att 

nå från andra platser än arbetet. Likt respondent C poängterar, uppkommer många 

bra idéer spontant då man fått lite perspektiv till arbetet, till exempel kvällstid. Där-

för underlättar det att ha tillgång till intranätet på platsen vederbörande befinner sig 

på för att enkelt kunna anteckna spontana idéer. Idén är kanske bortglömd dagen 

därpå. Med andra ord verkar den höga tillgängligheten av de båda intranäten bidra 

till ett ökat användande av intranätet, vilket vi anser positivt.  

5.2.1 Kunskapsdelning  

Cook (2008) beskriver skillnaden på kanaler (exempelvis e-post och chatt) och platt-

formar (exempelvis intranät). Via kanaler är informationen riktad till en specifik 

mottagare eller en begränsad grupp. Information på plattformar kan däremot enkelt 

göras tillgänglig för en större grupp användare.  

Skapande (authoring) syftar till människors vilja att uttrycka sina tankar, dela sin 

kunskap etcetera.  Användarnas vilja att uttrycka sig förändrar intranätets statiska 

information till levande och uppdaterad information, med delad kunskap (Cook, 

2008). Uttrycken sker via blogginlägg, communities, wikis, kommentarer och så 

vidare (McAfee, 2006).  
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På Securitas intranät finns information som stöder affärsprocesserna men också tan-

kar, tips och idéer för självhjälp. Tanken med intranätet är att allt detta ska finnas 

samlat på ett och samma ställe för att vara enkelt att hitta. Intranätet är som Åström 

uttryckte det byggt för att dela med sig av information till andra användare. Som 

tidigare nämnts så kan MySecuritas användare dela med sig av olika typer av infor-

mation genom forum, bloggar, kommentarer och fildelning.  

Securitas användare är positiva till den kommunikation och kunskapsdelning som 

sker på MySecuritas. Möjligheten att kunna föra kommunikationen från den egna 

arbetsplatsen ses som fördelaktig eftersom det i sin tur minskar antalet resor som i 

andra fall krävs för exempelvis möten. Det medför även reducerade kostnader samt 

besparing av tid. Respondent D är positivt inställd och hävdar att MySecuritas är ett 

fullgott verktyg som möjliggör kontakt med andra kollegor inom samma verksam-

hetsområde. Användargruppen från Securitas är överens om att det är viktigt att både 

själv dela med sig samt att kollegor delar med sig av information och kunskap. Detta 

måste ske för att företaget inte ska stanna i utveckling, men även för att de anställda 

inte ska behöva ”uppfinna hjulet en gång till” (Respondent C, 2011).   

Som tidigare nämnts uppger dock respondenterna på MySecuritas att många sällan 

använder intranätet på grund av tidsbrist. Detta upplever vi negativt då det bidrar till 

att kunskapsdelningen minskar. Åström poängterar att alla bär på någon form av 

värdefull kunskap. Därför menar vi återigen att det är av stor vikt att så många an-

ställda som möjligt använder intranätet då större andel information och kunskap kan 

delas. 

Även på Skånemejeriers intranät delar användarna med sig av information och kun-

skap till medarbetarna. Heidenholm anser att den kunskapsöverföring som sker vir-

tuellt över intranätet har många fördelar. Den information som en användare delar 

med sig av är nedtecknad och kommer även att finnas kvar i framtiden. Det gör ock-

så att informationen är sökbar över en längre tid, även om den ursprungliga författa-

ren lämnat företaget. Kunskapen hålls kvar samtidigt som övriga användare kan 

hålla den uppdaterad. Genom att informationen är nedtecknad och sökbar menar 

Heidenholm även att de anställda snabbare kan den till sig.  

Skånemejeriers användare menar att kunskaps- och informationsdelning är mycket 

viktigt inom företaget. ”Kunskapen inom företaget bör spridas till alla”, (Respon-

dent 1, 2011). Detta för att ”underlätta för allt och alla” och få ”en klarare bild i 

hela kedjan”, (Respondent 4, 2011). Användarna menar att kunskapsdelningen är en 

förutsättning för företagets utveckling. ”De positiva aspekterna är att informationen 

blir mer lättillgänglig och kan spridas till flera personer på samma gång”, (Respon-

dent 1, 2011). Däremot är en av respondenterna inte övertygad om att kunskapsdel-

ningen ska ske via sociala medier. Respondent 2 hävdar att den personliga kontakten 

är att föredra då kunskap och information ska delas och att intranätet tenderar att 

innehålla för mycket onyttig information. Trots detta tycker samma respondent att 

de sociala funktionerna i Skånemejeriers intranät skapar en möjlighet till informa-

tionsspridning på ett enkelt sätt. Skånemejeriers användargupp menar även att det är 

en fördel när kollegor genom intranätet kan ta del av information av och om sina 

kollegor. Detta stärker nämligen relationen mellan medarbetarna samt för dem när-

mare.  
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Vi anser att det är mycket viktigt att organisationens medlemmar delar med sig av 

kunskap, erfarenheter och information till varandra. Likt Heidenholm poängterar 

stannar den nedskrivna kunskapen kvar i företaget, så länge organisationen väljer att 

behålla den. Kunskapen försvinner således inte. Det är också enkelt att behålla in-

formation och kunskap uppdaterad om organisationen samarbetar kring olika typer 

av texter och kataloger. Användarnas tips, idéer och tankar kan också vara till stor 

nytta för både kollegor och organisationen som helhet. Med hjälp av ett socialt int-

ranät kan såväl tankar och idéer som kunskap och information få en mycket större 

spridning, samt nå betydligt fler människor än vad exempelvis ansikte mot ansikte-

kommunikation eller e-post hade gjort. Åström berättar att tanken med MySecuritas 

är att all den information som behövs för företagets anställda ska finns tillgänglig på 

en och samma plats, för att informationen ska vara enklare att hitta. Cook (2008) 

menar också att det kan vara enklare för de anställda att finna information om de 

själva får vara delaktiga i organiseringen av innehållet, genom exempelvis taggning. 

Genom taggning säkerställs dessutom innehållets relevans för det taggade området, 

eftersom en användare troligen inte taggar med irrelevanta ord.  

5.3 The 4C 

Vid en överblick av matrisen för The 4C, se Figur 1, kan vi se att både Skånemejeri-

er och Securitas valt intranät med funktioner i samtliga kategorier beskrivna av 

Cook (2008). Att samliga kategorier finns representerade i de båda intranäten anser 

vi tyder på att företagen försökt integrera formell kommunikation med informell, 

samtidigt som användarna själva kan välja graden av interaktion med kollegor.  

Genom att integrera de olika formerna av kommunikation kan ledningen förmedla 

formell information till de anställda (exempelvis genom en blogg) och få informella 

reaktioner på detta (exempelvis genom kommentarsfältet). Detta gör att diskussioner 

kan uppstå som annars inte skulle uppstått, vid exempelvis information genom en 

anslagstavla. Vi tycker, precis som Cook (2008), att det är viktigt att minska gapet 

mellan formell och informell kommunikation så att dessa kan komplettera varandra. 

Att välja ett socialt intranät som stödjer båda typerna av kommunikation är ett bra 

sätt. 

Mikrobloggar används för att skriva statusuppdateringar, för att till exempel dela 

med sig av sina aktiviteter i kortare format. Bloggen kan därför ge en mer detaljerad 

skildring. Möjligheten att kommentera och länka till andra källor bildar en kedjere-

aktion och därmed snabb spridning av information. Cook (2008) poängterar att 

bloggar i det långa loppet främjar kunskapsöverföring då informationen lagras oav-

sett om författaren lämnar företaget.    

Vi anser det vara viktigt att användandet av bloggar fortskrider då mer detaljerade 

beskrivningar av vad som försiggår i verksamheten delges. Det är också, tillsam-

mans med bland annat forum och wikis viktigt eftersom kunskap förmedlas till 

andra i företaget.  

Både Securitas och Skånemejerier planerar dessutom att införa en chatt, för att de 

anställda ska kunna skicka direktmeddelanden till varandra. Direktmeddelanden är, 

till skillnad från traditionell e-post, en pågående konversation där de medverkande 
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deltagarna är synligt närvarande samtidigt. Sändaren kan se om mottagaren är till-

gänglig via chatten och kan då få snabbt svar på meddelanden samt frågor. Sändaren 

kan således välja användare att skicka en eventuell fråga till beroende på om denna 

är närvarande vid chatten. Detta är något som inte går att se vid användandet av e-

post (Cook, 2008).  

5.4 Möjligheter och risker med Enterprise 2.0 

Det finns enligt McAfee (2009) flera fördelar med Enterprise 2.0. Nedan samman-

fattas också de möjligheter vi ser med sociala intranät, utöver de som McAfee be-

skriver.  

Gruppredigering  

McAfee (2009) beskriver gruppredigering som ett sätt att låta ett flertal människor 

samarbeta kring centralt lagrade arbetsprodukter, som till exempel dokument, pre-

sentationer eller hemsidor (McAfee, 2009). 

Ett antal människor som tillsammans kan skapa arbetsprodukter, till exempel texter 

eller presentationer, är ett kraftfullt sätt att arbeta på. Då ett större antal människor är 

delaktiga i skapandet tas flera olika frågor och vinklar i beaktning och slutresultatet 

blir mer korrekt och fullständigt än om endast en persons tankar och arbete gett slut-

resultatet. Vi menar att man ofta tenderar att missa sina egna misstag alternativt är 

för självkritisk, vilket innebär en möjlighet till bättre resultat om någon annans ögon 

bedömer vad som producerats.   

På intranät kan projektgrupper med fördel användas, där användarna i avgränsade 

grupper kan samarbeta och kommunicera. Både Securitas och Skånemejerier nyttjar 

detta sätt att bedriva projekt på, då projektgrupper bland annat kan samarbeta kring 

ett antal filer. Ett annat sätt att gemensamt redigera information på ett intranät är 

genom en wiki-funktion, vilka även används hos de båda företagen.  

Genom olika typer av gemensam redigering är det enkelt att behålla information och 

kunskap uppdaterad inom organisationen, något som Heidenholm påpekar. Använ-

darna kan uppdatera berörda ämnesområdena på intranätet så snart de vet att ny in-

formation är aktuell. Då samtliga i organisationen har ansvaret att bidra med ny in-

formation samt uppdatera föråldrad ligger inte längre detta ansvar på endast en spe-

cifik person.  

Skapande 

Skapande är förmågan att generera innehåll och presentera det online för en större 

mängd människor. Tillskillnad mot e-postmeddelanden når detta skapande av inne-

håll en mycket större grupp mottagare (McAfee, 2009).  

Spridandet av information är enligt vår mening en stor fördel med sociala intranät. 

Användare kan publicera och dela filer, presentera information, tankar och idéer via 

ett intranät där kollegor också befinner sig. En användare av Skånemejeriers intranät 

menar att ”informationen blir mer lättillgänglig och kan spridas till flera personer 

på samma gång”. (Respondent 1 2011). Spridningen blir till exempel mycket större 

än om den skulle ske via ansikte mot ansikte eller e-post. Alla som har tillgång till 

intranätet kan se det mesta av informationen som presenteras, om den inte publiceras 
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inom en sluten grupp. Genom denna möjlighet kan i stort sett all information som 

företagets anställda behöver läggas på en och samma plats, för att förenkla sökandet 

av information.   

Enskilda användares material kan göras tillgängligt för andra användare. Detta gör 

att risken för dubbelarbete minskar (McAfee, 2009). Dokument, presentationer, dia-

gram och andra filer som fler inom organisationen har nytta av kan lagras på en 

gemensam plats. Åström ger exempel på delade presentationer som användarna av 

intranätet kan hämta då dessa behövs. Presentationen behöver inte göras från grun-

den, utan den hämtade presentationen behöver endast anpassas efter ändamålet. Då 

samma filer kan användas av flera personer samtidigt som de finns lagrade på en 

gemensam plats bör belastningen på organisationens system också minska. Organi-

sationens medlemmar behöver heller inte ”uppfinna hjulet en gång till”. (Respon-

dent C, 2011)  

Bredare sök  

Genom att publicera frågor i ett publikt forum där fler kan ge svar får användaren 

också fler svar. Människor publicerar inte det de vet, utan det de vill lära sig (McA-

fee, 2009).  

Det material och den information som läggs upp på det sociala intranätet är nedteck-

nad och kommer i framtiden att finnas kvar. Om materialet dessutom kombineras 

med nyckelord i form av taggar så är det också enkelt för användarna att söka efter 

det. Heidenholm menar att de anställda tack vare sökbarheten kan ta till sig informa-

tionen snabbare, än om de till exempel skulle behöva leta efter informationen bland 

kollegor.  

Även forum, bloggar, statusuppdateringar, chatt med mera kan användas för att 

snabbt få svar på frågor. Då dessa frågor besvaras på en öppen arena, så som ett 

forum eller i en blogg, kan även nästkommande person med samma fråga förhopp-

ningsvis hitta det angivna svaret.  

Kollektiv intelligens  

Användandet av teknologier bygger upp en kollektiv intelligens inom organisatio-

nen. Exempel på sådan intelligens är gemensamt skapade prognoser, svar på frågor 

med mera (McAfee, 2009). 

Heidenholm tror att kunskaps- och erfarenhetsöverföring i framtiden kommer att 

generera konkurrensfördelar. Åström menar att företag inte överlever utan kun-

skapsöverföring. Båda dessa företag ligger i framkant vad gäller satsningar på socia-

la intranät i Sverige och satsar på att öka den kollektiva intelligensen i respektive 

företag. McAfee (2009) påpekar att den kollektiva intelligensen tenderar att göra 

företag mer innovativa. Även vi håller med Heidenholm om att detta är något som 

kan främja företagets konkurrensfördelar. 

Den kollektiva intelligensen inom företaget växer i takt med att användarna bidrar 

med material till intranätet. Den samlade kunskapen som skapas är till för samtliga 

användare. Möjligheten till gruppredigering ökar innehållets värde, eftersom den 
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samlade kunskapen är större än den enskildes. Om de sociala verktygen används rätt 

menar McAfee (2009) även att information och kunskap alltid är uppdaterad.  

Heidenholm poängterar att nedskriven kunskap och information stannar kvar i orga-

nisationen, så länge organisationens medlemmar anser att den fortfarande är aktuell. 

Detta är något som ökar den kollektiva intelligensen. Vi anser att denna typ av kun-

skaps- och informationsöverföring även borde minska eventuella personberoenden 

på arbetsplatsen.  

Skapande och underhåll av nätverk  

Sociala intranät tillåter människor att ta kontakt med både geografiskt nära och av-

lägsna kollegor och underhålla denna kontakt, utan beroenden av tid och rum. Då en 

användare skapar innehåll och delar detta blir det tillgängligt för hela nätverket 

(McAfee, 2009). 

Det är viktigt att de anställda kommunicerar med varandra och behåller en god rela-

tion till varandra. McAfee (2009) menar att sociala plattformars fördelar grundas i 

kollegors kommunicerande och samarbetande utan restriktioner av hierarki och geo-

grafi.  En av respondenterna ur Skånemejeriers användargrupp påtalar att det sociala 

intranätet stärker relationen mellan medarbetarna och för dem närmare varandra. 

Detta genom användarens möjlighet att bland annat titta på kollegors profiler och det 

innehåll de publicerar för att lära sig mer om varandra.  

Om relationerna stärks tror vi att användarna är mer välvilligt inställda till att dela 

information med sina kollegor. Informations- och erfarenhetsutbytet är som tidigare 

berörts viktigt för både Securitas och Skånemejeriers framtid. Det är något både vi 

och respondenterna anser gälla för alla företag. Ett socialt intranät samlar många 

olika kommunikationsformer på samma ställe och låter användaren nyttja den form 

som passar situationen bäst. Användarna kan då välja om de vill uttrycka sig långt 

eller kort, formellt eller informellt.  

Som McAfee (2009) beskriver kan de anställda dessutom kommunicera och samar-

beta helt utan beroenden av tidsskillnader och geografiska avstånd.  

Självorganisering  

Enterprise 2.0 främsta fördel är enligt McAfee (2009) möjligheten för användarna 

att själva skapa communities och informationskällor utan någon explicit förfrågan av 

högre auktoritet.  

Vi anser att de anställdas förmåga till självorganisering är otroligt viktig för företa-

gets framtid. Precis som respondenterna på Securitas och Skånemejerier anser vi att 

de anställda alltid har information, kunskaper och erfarenheter att bidra med. Infor-

mationen på de sociala intranäten är till största del genererad av användarna själva. 

Att användarna får vara delaktiga i skapandet och organiseringen av information 

ökar deras motivation.  

Då de anställda själva skapar innehållet kan de även organisera det efter egen öns-

kan. Detta kan till exempel göras genom taggar i olika typer av information, genom 

delning av länkar på till exempel bloggar och forum och så vidare. Cook (2008) 
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menar att innehåll kan vara enklare för de anställda att finna om de själva får vara 

delaktiga i organiseringen av innehållet.  

De sociala intranäten minskar den makt hierarkin har på kommunikationsvägar i 

organisationen. Till följd av detta kan de anställda enklare bidra med idéer, tankar 

och åsikter utan påtvingande från chefer, vilket är positivt. Användarna är tillsam-

mans de som kan sina arbetsuppgifter och verksamheten mest detaljerat.  

Risker  

Både Åström och Heidenholm inser att det finns riskmoment med användning av 

sociala intranät. Dessa risker är dock inte något de båda företagen räds. Skånemeje-

rier anser att den information som finns på intranätet inte är så pass företagshemlig 

att den skulle verka skadlig vid ett eventuellt informationsläckage. Åström menar att 

Securitas organisationskultur bygger på så starka värderingar - ärlighet, vaksamhet 

och hjälpsamhet, - att inte de anställda skulle missbruka informationen på intranätet. 

Tonen i kommunikationen på intranätet beskrivs också som trevlig och hjälpsam, 

precis som innan intranätet implementerades.  

Turban et al. (2011) återger ett antal risker gällande Juridiska risker, Säkerhet och 

sekretess, Immaterialrätt och upphovsrätt, Anställdas motstånd samt Missbruk av 

intranätet. Författarna menar också att det finns olika metoder för att bemöta risker-

na, till exempel utarbetande av regler och policy för användande samt utbildning av 

användarna.  

McAfee (2009) bekräftar att det finns ett antal risker, några av dessa återgivna av 

Turban et al. (2011). Farhågorna är bland chefer många, men riskerna slår enligt 

McAfee (2009) sällan in i praktiken. Detta beror bland annat på normer som finns 

både i generella sammanhang online samt de normer som finns på intranätet. Även 

informella ledare utövar stor makt över andra användares beteende (McAfee, 2009).  

Vi upplever att respondenterna ser få risker med användandet av sociala intranät. 

Detta kan spekuleras bero på en väl genomförd implementering med bland annat 

utbildning samt uppsatta regler och policy. Även företagskulturen har betydelse då 

denna tenderar visa sig på intranäten. Att få risker uppenbarats eller realiserats för de 

båda fallföretagen kan även bero på att riskerna, som McAfee (2009) menar, ofta 

finns i teorin men sällan syns i praktiken.  

MySecuritas användargrupp är i stort sett ense om att intranätet brukas för uppgifter 

som främst är relaterade till arbetet. De flesta respondenterna tycker inte de har svårt 

att hålla sig till arbetet vid användning av intranätet. Det är valfritt vilken informa-

tion man vill dela med sig av, men vikten av att informationen är relaterad till arbe-

tet poängteras. Detta för att arbetstiden inte ska användas för fel ändamål. Använ-

dargruppen uttrycker också att det är tillåtet att vara mer privat inför de kollegor 

man har en närmare relation till.  

Skånemejeriers användargrupp uttalar en rädsla för att det kan bli för mycket infor-

mation att värdera och ta till sig då all information inte berikar. En av respondenter-

na ser problem i att informationen som publiceras på intranätet inte är riktad till en 
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specifik målgrupp och anser därför att hela flödet blir mindre överblickbart. För 

mycket arbetstid får då läggas på att filtrera information, vilket inte accepteras. 

Att användandet av ett socialt intranät tar värdefull tid från arbetet uppges av Turban 

et al (2011) som en risk. Då vi tittar på vad användargrupperna uppger, verkar det 

inte finnas större problem med att hålla sig till sitt vanliga arbete vid användning av 

företagens intranät. Därför ser vi företagens intranät som verktyg i arbetsuppgifter-

na, snarare än en risk för missbruk. Å andra sidan krävs det att användarna från bör-

jan förstår hur intranätet ska användas. Detta kan enligt Turban et al. (2011) åtgärdas 

genom regler, policy, utbildning, support och liknande. 
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6 Diskussion  
Kapitlet innehåller en diskussion kring studiens resultat samt de metodologiska val 

som gjorts.  

Studiens syfte har varit att undersöka hur sociala intranät kan användas i organisa-

tioner. Coope (återgiven i Barnett, 2011) samt Cook (2008) menar att en kommuni-

kationsrevolution skett inom företag. Sociala medier har tidigare ansetts störa de 

anställdas arbete samt sänka dess arbetsmoral.  

Genom denna studie har vi sett att de sociala intranäten förändrat kommunikationen 

positivt för Securitas och Skånemejerier. Intranätens användning är ännu inte full-

ständigt utbredd bland medarbetarna, men som både teori och respondenter uttrycker 

är det en utvecklingsfas innan intranätet används som stöd i arbetsprocesser. Trots 

detta anser vi att resultatet tydligt pekar på en rad fördelar vad gäller användningen 

av sociala intranät. Några av dessa är förhöjd motivation, ökad kunskapsöverföring 

samt ökad informations- och kunskapsdelning.  

Informations, kunskaps- och erfarenhetsutbyten kan genom intranätet ske på ett sätt 

som gynnar hela organisationen då informationen sprids från en användare till 

många användare på en och samma gång. Användarna kan på ett enkelt och effektivt 

sätt både dela och ta del av information i intranätets olika kanaler, så som bloggar, 

wikis och forum. 

Sociala intranät främjar även goda relationer mellan kollegor, vilket är av största 

vikt i en organisation. Användare kan genom intranätet läsa på lite om kollegor för 

att få veta mer om både dess personliga och arbetsrelaterade sidor. På så sätt får de 

anställda en god överblick över kollegors kunnande och arbetssituation.  

Att människor använder sociala medier på sin fritid gör att de redan är bekanta med 

sättet sociala intranät fungerar på. De är redan vana vid att användargenererat inne-

håll driver aktiviteten i den virtuella miljön. Företag idag kanske inte ser behovet av 

ett socialt intranät. Det är möjligt att det istället anser att existerande funktioner som 

e-post eller statiskt intranät täcker det behov som idag finns för informationssprid-

ning och kommunikation i företaget. Dagens anställda, oavsett ålder, är vana vid att 

kommunicera och inhämta information via sociala medier, såsom chatt, bloggar eller 

kommentarsfunktion.  Om arbetsgivaren inte erbjuder de kanaler som enligt de an-

ställda lämpar sig bäst för ändamålet kommer andra vägar att finnas. Verktyg utan-

för företaget kommer att nyttjas i en större utsträckning och medför att arbetsgivaren 

kommer att förlora viss kontroll över de anställdas kommunikation. I värsta fall tror 

vi även att dessa anställda kan välja att lämna företaget, för att söka sig till andra 

arbetsgivare som faktiskt erbjuder de kommunikationslösningar som dessa unga 

människor kräver.  
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6.1 Metodreflektion 

Studien baseras på två fallföretag, Securitas och Skånemejerier, med sammanlagt tio 

respondenter. Vi anser att studien gett en relativt djup insikt i hur sociala intranät 

används på dessa företag. Ifall vi hade fått göra om studien tror vi att den insamlade 

empirin kunnat bli än mer tillförlitlig och nyanserad om djupare intervjuer gjorts, 

med både användargrupper samt ledande personer. 

Det kan endast spekuleras i hur ytterligare fallföretag skulle påverka studien. Vi tror 

dock att fler fallföretag med liknande erfarenhet av sociala intranät skulle ge en lik-

nande studie med liknande slutsatser. Detta med tanke på de likartade svar de befint-

liga fallföretagen gett. 

Insamlingen av empiriska data har skett genom telefonintervjuer samt frågeformulär. 

Vi tror att resultatet både hade blivit ännu bättre och mer tillförlitligt om data sam-

lats in på plats hos företagen.  Då hade även möjligheten funnits för respondenterna 

att demonstrera de sociala intranäten. Detta hade således gett oss en större inblick i 

aktiviteten ser ut samt vad användarna faktiskt delar för information till varandra. I 

nuläget kan vi endast lita på att respondenterna gett oss tillräckligt nyanserade svar. 

Vi har dock inga belägg för att tro att de data som samlats in skulle vara felaktiga 

men de kan sakna viktiga nyanser så som kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

De intervjuer som genomförts kompletterade och validerade på många sätt varandra, 

med återkommande svar. De kompletterande svaren kan bero på att de båda företa-

gen nyttjat sociala intranät under en lika lång period. Vi tror att intervjuerna skilt sig 

mer från varandra om användningstiden varierat mer än den gör idag. Vi kan där-

emot se att Skånemejerier och Securitas användande ser något olika ut och att Skå-

nemejerier har nått längre på vägen att använda verktyget som stöd i dagliga proces-

ser.   

Matrisen för The 4C hade även tydligare kunnat nyttjas i rapporten. Vi anser dock 

det vara svårt att använda denna som ramverk i analysen då vi tror detta kräver dju-

pare insikt i hur de olika funktionerna faktiskt används i fallföretagen.  

Resultaten bygger som tidigare nämnt på studier av två fallföretag. De slutsatser som 

framkommit bygger på de svar fallföretagen lämnat samt den teoretiska referensram 

som använts. Studiens visar hur sociala intranät kan användas av företag och vilka 

eventuella fördelar detta kan ge för bland annat intern kommunikation och samarbe-

ten. Den visar också intranätens kraft att integrera kollegor med varandra, så att ett 

större värde uppstår för både dem och företaget. Företag kan använda denna studie 

för att snabbt se hur andra använder sociala intranät. Vi tror att det är viktigt att ta 

till sig den nya tekniken och de möjligheter som dessa sociala intranät medför. Sam-

tidigt är det viktigt att påpeka att vår studie inte ger en fullständig bild av sociala 

intranät. Innan ett socialt intranät implementeras måste företag grundligt reda ut vad 

intranätet ska användas till och hur. Det är också ytterst viktigt att ha en plan för hur 

implementering, utbildning av användare, användarrättigheter och så vidare ska se 

ut. Implementering av sociala intranät är något som Newman och Thomas (2009) 

forskat om. Det är också viktigt att fundera kring tekniska aspekter, något som helt 
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utelämnats ur denna studie. De sociala intranätslösningar som finns idag är upp-

byggda på många sätt olika och skiljer sig därför åt.  

Trots detta anser vi oss vara nöjda med de metodologiska beslut vi tagit. De inter-

vjuer som genomförts har på olika sätt kompletterat varandra. Därför vill vi hävda 

att den interna giltigheten är hög och att det resultat vi presenterar är generaliserbart 

i de enheter vi undersökt. Vi tror dock att de slutsatser vi drar är generaliserbara för 

sociala intranät i stort, men för att kunna hävda detta behöver vi genomföra en större 

studie.    
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7 Avslutning 
I avslutningen presenteras svar på studiens frågeställningar samt förslag på vidare 

forskning.  

7.1 Slutsatser 

Nedan sammanfattas de svar vi funnit på studiens frågeställningar.  

Hur kan sociala intranät användas i företag? 

Sociala intranät utgör en möjlighet för företag att samla in och dela dokumenterad 

information och kunskap. Användarna kan till exempel via forum, wikis eller blog-

ginlägg skapa och dela information med sina kollegor. Genom att informationen är 

nedskriven är den också sökbar samt kan sparas för framtiden. Informationen finns 

kvar i organisationen oavsett om skaparen av någon anledning lämnat företaget.  

Enterprise 2.0 kan också användas för att användarna själva ska få vara delaktiga i 

organiseringen av information. Detta kan till exempel göras via taggar. Att de an-

ställda får vara delaktiga i både skapande och organisering av innehåll ökar de an-

ställdas motivation. Det ökar också möjligheterna att finna informationen.  

Hur kan sociala intranät användas för att underlätta intern kommunikation 

och samarbeten inom företag?  

På sociala intranät kan ett mer utbrett samarbete ske. Användare kan tillsammans 

skapa och redigera information för att på så sätt få den så korrekt och nyanserad som 

möjligt. Det är ett kraftfullt sätt att arbeta på. Genom delat ansvar och möjlighet att 

uppdatera information så kommer också informationen behållas aktuell och organi-

sationens kollektiva intelligens ökar. 

Sociala intranät låter användare skapa och underhålla kontakt med kollegor, utan 

restriktioner av exempelvis hierarkiska barriärer. Det är viktigt att de anställda 

kommunicerar och behåller en god relation till varandra. Goda relationer främjar 

användarnas vilja att bidra med mer innehåll till intranätet. Genom att användarna 

bidrar med mer information kommer också möjligheterna till kunskapsöverföring 

öka.  

De hierarkiska barriärerna har vanligtvis en negativ inverkan på återkoppling av 

formell information. Sociala intranät låter användare, oavsett hierarkisk position, 

återkoppla och bidra med tankar, åsikter och förslag utan formella restriktioner. 

Samtliga av organisationens medlemmar får därför chansen att göra sin röst hörd.  

Vilka eventuella risker finns med användningen av sociala intranät?    

Vi anser att de risker som benämns i teorin i de flesta fall inte är påtagliga i verklig-

heten. Hur en person uppträder i sammanhang online är precis som McAfee (2009) 

nämner starkt inpräglat i oss. De normer som finns på intranätet styr också hur an-

vändare beter sig.  

Vi ser dock att det finns risker kopplat till mängden information på intranätet. En 

stor mängd information kan ge ett svåröverblickbart flöde och kräver mycket såll-

ning av information, vilket stjäl arbetstid.  
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den här uppsatsen är att undersöka användningen av sociala intranät i företag samt 

vilka följder som finns med användningen 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användningen av sociala intranät i 

företag samt vilka följder det ger.  Genom att besvara forskningsfrågorna anser vi 

att syftet är uppfyllt. Enterprise 2.0 kan användas för att främja den interna kommu-

nikationen och samarbeten så att organisationen kan stärka sin konkurrensförmåga 

och bli en starkare aktör på marknaden. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har genom vår studie undersökt användningen av sociala intranät (Enterprise 2.0), 

dess möjligheter för att underlätta den interna kommunikationen och samarbeten 

samt vilka risker som finns med användningen. Då vårt forskningsområde är relativt 

nytt, finns därför många andra områden att studera.  

Hur och i vilken utsträckning de anställda använder ett socialt intranät tror vi beror 

mycket på hur implementeringsfasen sett ut. Därför skulle vi tycka att det var intres-

sant att vidare forska om vilka framgångsfaktorer som finns vid implementering av 

sociala intranät i svenska företag. För att göra detta tror vi att en större undersök-

ning, med ett flertal fallföretag är lämplig.  

Hur företagskulturen påverkas av Enterprise 2.0 är också en tänkvärd inriktning på 

fortsatt forskning. Hur påverkar sociala intranät relationen till arbetsplatsen och kol-

legor?  

Intranät och e-post kan idag enkelt nås hemifrån, både under kvällstid och lediga 

dagar. E-posten synkroniseras i allt större utsträckning med mobiltelefonen och kan 

därför kontrolleras dygnet runt. Vi skulle därför tycka att det var intressant att un-

dersöka hur användare av sociala intranät upplever arbetsbördan under ledig tid. 

Upplever de att arbetsbördan ökat med denna ständiga närvaro av arbetet?  

Vi anser även att en viktig del av Enterprise 2.0 är hur företagen kan motivera sina 

medarbetare till att fortsätta använda det sociala intranätet för att främja en utbredd 

användning. Det vore en god idé att göra en bredare studie av användningen av soci-

ala intranät med fler fallföretag.  
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Bilaga 1 – Underlag till intervjuer  

 

Temafrågor till telefonintervju 

Bakgrundsfrågor  

Kort om företaget, bransch, storlek. 

Befattning på företaget, anställningstid.   

 

Internkommunikation  

Hur ser er internkommunikation ut idag?  

Om det sociala intranätet: 

- Vad används det till? Vilka använder det? Finns sociala funktioner? 

Förbättringar?  

Vilken typ av kommunikation/information anser du bör finnas på ett intranät?  

Hur får ni medarbetare att dela med sig av kunskap, information, erfarenhet 

etcetera? 

Finns det fördelar med att kunskapsutbyten sker virtuellt, jämfört med fy-

siskt? 

 

Söka information  

Hur söker du/de anställda arbetsrelaterad information idag?  

 

Inställning till sociala medier  

Vad är din allmänna bild av sociala medier?  

Hur tycker du att sociala medier och arbete hör ihop?  

Vet du företagets allmänna bild av sociala medier och arbete?  

Finns strategier eller policys för de anställdas privata användande?  

Är ”vanliga” sociala medier blockerade på företaget? Ex. Facebook, Twitter, 

YouTube etc. 

  



 

   

 

Frågeformulär – Användargrupp 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat på Skånemejerier? 

Vilken befattning (titel) har du?  

Vilka arbetsuppgifter innefattar din befattning? 

 

Internkommunikation:  

Vilka kommunikationskanaler använder du i ditt arbete? (e-post, intranät, 

telefon, SMS, ansikte mot ansikte-kommunikation, etc.)  

Varför?  

 

Sociala funktioner på intranätet 

Vilka sociala funktioner använder du på intranätet (forum, bloggar, sms, sta-

tusuppdateringar etc.)? Hur ofta?  

Hur och varför använder du dem/varför använder du dem inte?  

Vilka positiva och negativa aspekter kan du se med de sociala funktionerna?  

Tycker du att den interna kommunikationen förbättrats genom funktionerna?  

Är det svårt att endast hålla sig till arbetet i de sociala funktionerna?  

Använder du intranätet hemifrån? Varför/varför inte?  

Vad tycker du kan förbättras med intranätet?  

 

Tycker du att det är viktigt att dela med sig av kunskap till medarbetarna?  

Tycker du att det är viktigt att medarbetarna delar med sig av kunskap till 

dig? 

 

Vad är din allmänna bild av sociala medier?  

Hur tycker du att sociala medier och arbete hör ihop?  

Fanns det motsättningar från personalen när det nya intranätet skulle införas? 

 



  

 

  

 

 


