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Sammandrag	  
	  
Sociala medier som externa kommunikationsverktyg har sedan länge stått på organisationers 
agenda. Idag står många organisationer i startgroparna för att introducera sociala medier även 
i den interna kommunikationen. Sociala intranät, traditionella intranät som utrustats med 
sociala funktioner som exempelvis chatt, blogg och personliga profiler, återfinns i allt större 
utsträckning inom organisationer. I nuläget finns emellertid mycket lite forskning kring detta 
fenomen. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för vilka positiva och negativa effekter 
sociala intranät skapar för medarbetare i deras dagliga arbete. 13 medarbetare på IT-
tjänstföretaget Tieto intervjuades för denna studie som visar att medarbetare upplever både 
positiva och negativa konsekvenser med sociala funktioner. Studien finner klara stöd för att 
sociala teknologier främjar sociala relationer, samarbete och kommunikation. Studien 
indikerar att en bristande kollektiv användning och uppkomsten av ett informationsöverflöde 
är de främsta problemen med sociala teknologier i den interna kommunikationen. Dessa två 
faktorer motverkar införlivandet av potentiella fördelar, som exempelvis effektiviserad 
informations- och kunskapsdelning, och skapar negativa effekter för beslutsfattandet då beslut 
fattas på sämre underlag och då ett obalanserat inflytande mellan aktiva och passiva 
användare uppstår. 
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2.0, Enterprise 2.0, sociala relationer, samarbete, kunskapsdelning, inflytande, 
medbestämmande, Tieto 
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Förord	  
 
 

Tiden på ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala lider mot sitt slut och denna studie 
avrundar alla tidiga morgnar och sena nätter på Ekonomikum. Att skriva denna uppsats har 
varit utmanande, intressant men framförallt kul. Ett stort tack till vår handledare Caroline 

Waks, alla opponenter och alla hjälpsamma respondenter på Tieto. Sist men inte minst, stort 
tack till alla våra nära och kära som inte sett röken av oss på tre månader. 
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1.	  Introduktion	  
 
Effektiv intern kommunikation är en förutsättning för organisatorisk framgång (Ruck & 
Welch, 2012). Intern kommunikation definieras som all formell och informell kommunikation 
som sker internt på alla nivåer inom en organisation (Kalla, 2005:304) och kan ses som ett 
viktigt styrningsverktyg för organisationer (Heron, 1942; Lachotzki & Noteboom, 2005). 
Flera forskare har genom åren funnit empiriskt stöd för en positiv relation mellan intern 
kommunikation och organisatorisk effektivitet (se exempelvis Hargie & Tourish, 1993; Quinn 
& Hargie, 2004; Robson & Tourish, 2005) och betonar den interna kommunikationens 
kritiska roll för att främja lärande i organisationer, (Jacbosen & Thorsvik, 2008:376) för att 
uppnå engagemang hos medarbetare (Bindl & Parker, 2010; Saks, 2006; Bakker, Albrecht, & 
Leiter, 2011) samt för att bidra till positiva interna relationer inom organisationer (Welch, 
2012). Många forskare framhäver kommunikationskanalernas betydelse för den interna 
kommunikationens effektivitet och idéer som ”the medium is the message” (McLuhan & 
Fiore, 1967) får stöd i både tidigare och senare forskning (Meyrowitz, 2001). Valet av 
kommunikationskanaler betonas som ett viktigt ledningsbeslut i strävan efter effektiv intern 
kommunikation (Lengel & Daft, 1988). 
  
Den interna kommunikationen har under de senaste decennierna revolutionerats av 
teknologiska lösningar, vilka har expanderat utbudet av kommunikationskanaler. Traditionella 
kommunikationskanaler som möten och telefon har fått sällskap av datoriserade 
kommunikationslösningar som intranät och e-mail. Detta har på många sätt revolutionerat den 
interna kommunikationen i organisationer (Bordia, 1997) och underlättat spridning av 
information och kunskap över större distanser (Davenport & Prusak, 1998). 
  
På senare tid har även sociala medier, som exempelvis bloggar, chattsystem och personliga 
profiler, i allt större utsträckning fått en plats i organisationers kommunikation (Cook, 2008; 
Petersson, 2010). Tillämpningen av sociala medier i organisationsvärlden refereras numera till 
Enterprise 2.0, ett samlingsbegrepp för användningen av sociala medier i organisationer 
(McAfee, 2006). Sociala medier som externa kommunikationskanaler har funnits på 
företagens agenda sedan början av 2000-talet och har utforskats av flertalet forskare (se 
exempelvis Kaplan & Haenlein, 2009; Drury, 2008; Harris & Rae, 2009; Sterne, 2010; 
Weber, 2009). Nu har organisationer börjat använda sociala medier även i den interna 
kommunikationen och implementerat så kallade sociala intranät för att underlätta interaktion 
och dialog mellan medarbetare (McAfee, 2006). Sociala intranät är traditionella intranät som 
utrustats med funktioner som kan återses i sociala medier, som exempelvis chatt, blogg och 
kommentarsfunktioner (ibid). Exempel på organisationer som idag använder sociala intranät 
är IBM, Securitas, SBAB, Skånemejerier, General Motors och FastLane (Fraser & Dutta, 
2008; Jerräng, 2010; Rådmark, 2011; Edenström, 2012) och enligt Sveriges 
informationsförening är majoriteten av de intranätprojekt som pågår och planeras under 2012 
sociala intranät (Nilsson, 2012). 
  
Trots denna pågående trend och trots att betydelsen av sociala medier är en av de “hetaste” 
frågorna inom intern kommunikation idag (Vercic, Vercic & Sriramesh, 2012), finns mycket 
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lite forskning kring detta fenomen (Lundgren et al., 2012). Framförallt saknas forskning kring 
vilka möjligheter och risker dessa sociala teknologier skapar för organisationer och dess 
medarbetare (ibid). Flera forskare, analytiker och konsulter diskuterar nu vilka fördelar och 
nackdelar användningen av sociala medier i organisationers interna kommunikation skapar för 
organisationer och dess medarbetare. Ökad interaktion och samarbete, främjat inflytande i 
kommunikation och beslutsfattande och överlag effektivare informations- och 
kunskapsspridning i organisationer, lyfts fram som potentiella fördelar i litteraturen (se 
exempelvis McAfee, 2006; Turban, Bolloju & Liang, 2011; Tredinnick, 2006; DiMicco, 
Geyer, Millen, Dugan & Brownholtz, 2009; Cook, 2008). Det finns dock få empiriska studier 
som styrker detta och vissa forskare ställer sig kritiska till de positiva effekterna och betonar 
även negativa aspekter. Bland annat betonas att användningen av sociala medier riskerar att 
inkräkta på produktiv arbetstid, samt att gammal och inaktuell information riskerar att spridas 
på de sociala plattformarna när medarbetare får ett större inflytande i 
kommunikationsprocesserna (Turban et al., 2011). Motstånd mot användning av sociala 
teknologier framhävs också som ett problem då de fördelar som betonas i litteraturen är 
beroende av att medarbetarna använder de sociala verktygen (ibid).  
 
Då många organisationer står i startgroparna för att införa sociala teknologier i den interna 
kommunikation behövs de fördelar som målas upp i litteraturen undersökas empiriskt. Det 
fordras även studier för att undersöka om dessa fördelar överväger eventuella negativa 
aspekter. Är sociala medier i den interna kommunikationen bara ett påkostat sätt att vara “up-
to-date”? Eller skapas fördelar för organisationer, vilka kan bidra till effektivare intern 
kommunikation och kunskapshantering? Organisationer och dess ledningsgrupper behöver 
mer kunskap kring vilka eventuella möjligheter och risker användningen av sociala intranät 
kan medföra för organisationen för att kunna ta ställning till om, och hur sociala medier bör 
användas som interna kommunikationsverktyg (jämför Turban et. al., 2011). I nuläget finns 
mycket lite forskning som kan erbjuda stöd för praktiker i sina bedömningar.  
 
Flera forskare betonar vikten av att undersöka intern kommunikation utifrån ett 
medarbetarperspektiv, där användarnas uppfattningar och synpunkter är i fokus (se 
exempelvis Dawley & Anthony, 2003). Insikter om medarbetares upplevelser av, och 
preferenser för, den interna kommunikationen och dess kanaler är viktigt för att försäkra sig 
om att kommunikationen möter medarbetarnas behov (Welch & Jackson, 2007). Vi bidrar till 
forskningen genom att undersöka sociala intranät ur ett medarbetarperspektiv där vi studerar 
vad användarna av ett redan etablerat socialt intranät upplever att detta skapar för positiva och 
negativa effekter för dem i deras dagliga arbete. Vi väljer ett medarbetarperspektiv då vi anser 
att användarna av det sociala intranätet bäst kan svara på vilka fördelar och nackdelar det 
sociala intranätet medför. Vi hoppas kunna bidra med några viktiga insikter genom att besvara 
följande forskningsfråga: 
  

• Vilka positiva och negativa effekter upplever medarbetare att användningen av sociala 
intranät skapar i deras dagliga arbete?  



	   8	  

1.1.	  Syfte	  
  
Vår studie syftar till att öka förståelsen för vilka positiva och negativa effekter användningen 
av sociala medier i organisationers interna kommunikation skapar för organisationers 
medarbetare. Vi ämnar göra detta genom att beskriva och förklara vilka effekter ett etablerat 
socialt intranät skapar för medarbetare i deras dagliga arbete. Studien syftar till att stödja 
praktiker i bedömning, utformning och användning av sociala intranät genom att bidra till den 
relativt tunna forskning som idag existerar kring fenomenet sociala medier som interna 
kommunikationsverktyg. 

2.	  Litteraturgenomgång	  
 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för ämnesområdet samt en genomgång av relevant 
litteratur kring sociala teknologiers1 effekter för organisationer och dess medarbetare. 

2.1.	  Social	  mjukvaruanvändning	  i	  organisationer	  	  
 
Organisationers interna kommunikation och kunskapshantering har redan delvis 
revolutionerats av en första våg av datoriserade kommunikationskanaler som exempelvis e-
mail och traditionella intranät (jämför Jacobsen & Thorsvik 2008:320). Dessa typer av 
teknologier brukar benämnas web 1.0-teknologier och kännetecknas av att innehållet skapas 
och publiceras av enskilda individer (Kaplan & Haenlein, 2010). Web 1.0-teknologierna 
utmanas nu av en ny våg av datoriserade teknologier, så kallade web 2.0–teknologier där 
innehållet, till skillnad från web 1.0, kontinuerligt modifieras av alla användare på ett 
kollaborativt sätt (ibid). Sociala medier, som exempelvis bloggar, chatt och diskussionsforum 
är internetbaserade applikationer som bygger på web 2.0-teknologier och som tillåter att 
användarna deltar i skapande och utbyte av användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 
2010; Selg, 2010). Användningen av sociala medier i organisationsvärlden refereras numera 
till begreppet Enterprise 2.0, vilket myntades av Harvardforskaren Andrew McAfee (2006), 
en av de ledande forskarna inom sociala teknologier i organisationer. Inom ramen för 
Enterprise 2.0 har fenomenet sociala intranät vuxit fram. Ett socialt intranät kan definieras 
som “ett intranät som innehåller flera olika sociala funktioner där medarbetarna enkelt kan 
ta kontakt, kommunicera och dela kunskap med varandra” (Lundgren et al., 2012:11) För att 
knyta sociala intranät till ovanstående nämnda begrepp är sociala intranät således en web 1.0-
teknologi (intranät) som utrustats med sociala medier (såsom wikis, bloggar och chatt2), det 
vill säga, web 2.0-teknologier. 	  

2.1.1.	  Varför	  den	  ökade	  användningen	  av	  sociala	  medier?	  
	  
Den ökade användningen av sociala teknologier i organisationers interna kommunikation sägs 
vara primärt ett resultat av brister i nuvarande intern kommunikation i allmänhet och hos de 
traditionella web 1.0-teknologierna i synnerhet (McAfee, 2006). Exempelvis kritiseras e-mail 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sociala	  teknologier,	  sociala	  funktioner	  och	  sociala	  medier	  behandlas	  synonymt	  i	  denna	  studie.	  
2	  För	  en	  utförligare	  förklaring	  av	  sociala	  medier	  som	  kan	  ingå	  i	  ett	  socialt	  intranät	  se	  Bilaga	  1.	  
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och traditionella intranät för att vara alltför statiska kommunikationskanaler (Schnekenberg, 
2009; McAfee, 2006). E-mail kritiseras för att informationen endast kan konsumeras av den 
fördefinierade mottagaren (McAfee, 2006), samt för att den lätt skapar överflöde av 
information (information overload) (Schenkenberg, 2009). Traditionella intranät kritiseras för 
att lagra statisk information vars struktur är förutbestämd av utvalda organisationsmedlemmar 
och där användarna har få möjligheter att påverka denna struktur (McAfee, 2006; Tredinnick, 
2006). De kritiseras också för att vara inkapabla att utnyttja den kunskap och expertis som 
finns i organisationen. Information och kunskap blir något som existerar fristående från 
individerna som utgör organisationen och som filtreras genom ledningsstrukturer, istället för 
att uppstå som ett resultat av lärande och expertis i det dagliga arbetet. (Tredinnick, 2006)  

2.2.	  Sociala	  teknologiers	  positiva	  effekter	  	  
  
Flera forskare betonar att sociala teknologier kan lösa många av de problem som förknippas 
med traditionella, icke-sociala teknologier och att de i tillägg kan skapa stora möjligheter för 
organisationer och dess medarbetare. Nedan presenteras de fördelar som sociala teknologier i 
organisationers interna kommunikation kan skapa enligt tidigare forskning. 

2.2.1.	  Främjad	  informations-‐	  och	  kunskapsdelning	  	  
 
Kunskap ses i allt högre grad som en av de mest värdefulla resurserna och en av de viktigaste 
källorna till konkurrensfördelar för organisationer som agerar på kunskapsintensiva 
marknader (Schnekenberg, 2009; Sawhney & Prandelli, 2008:273; Grant, 1996). Effektiv 
kunskapshantering har blivit avgörande för långsiktig konkurrenskraft, framgång och 
överlevnad (Nonaka, 2004:165; Szulanski, 1996; Jacobsen & Thorsvik, 2008:374–375) och 
en viktig funktion hos den interna kommunikationen är att främja kunskapsdelning och 
lärande i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008:376). Flera av de största möjligheterna 
med sociala teknologier som interna kommunikationsverktyg som diskuteras i litteraturen 
behandlar just effektivisering av informations- och kunskapshantering. Två grundpelare i 
diskussionen är att sociala teknologier dels effektiviserar kunskapsdelning genom att 
underlätta spridning och sökning av information och kunskap, och dels informations- och 
kunskapsproduktion då medarbetarna aktivt deltar i att skapa information och kunskap (se 
exempelvis McAfee, 2006; Turban et al., 2011; Ferrona et al., 2011). Genom att möjliggöra 
för medarbetare att skapa, upprätthålla och sprida information och kunskap i organisationen 
kan sociala teknologier fungera som effektiva verktyg för kommunikation och 
kunskapshantering (Turban et al., 2011). Då medarbetare i högre grad involveras i kunskaps-
spridningen skapas ett mer dynamiskt kunskapsutbyte i organisationen (Schnekenberg, 2009), 
där information och kunskap skapas utifrån sociala interaktioner inom organisationen 
(Tredinnick, 2006). Genom att uppmuntra till ökad konversation och kunskapsdelning mellan 
medarbetare, underlättas spridning av information, idéer och bästa praxis, vilket resulterar i en 
överlag effektivare informations- och kunskapsspridning (Turban, et al., 2011). Sociala 
teknologier möjliggör skapandet och upprätthållandet av ett kunskapsnätverk och en 
kunskapsbas för medarbetare, där organisationer i större utsträckning kan kapitalisera 
kunskapstillgångarna i organisationen (Turban et al., 2011; Tredinnick, 2006).  
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2.2.2.	  Främjat	  samarbete	  
	  
En annan positiv aspekt med sociala teknologier som lyfts fram i litteraturen, är att de främjar 
samarbetet mellan medarbetare, vilket i sin tur även främjar kunskapsdelningen (McAfee, 
2006; Riedl & Betz, 2012). Flera forskare menar att sociala teknologier främjar samarbetet 
mellan medarbetare då de möjliggör kollaborativt skapande av kommunikationsinnehåll 
(Ferrona et al., 2011;Tredinnick, 2006; Coleman & Levine, 2008 citerad i Turban et. al., 
2011:206). Sociala teknologier är samarbetsverktyg som skapar möjlighet för både formell 
och informell interaktion och samarbete mellan organisationens medarbetare, vilket främjar 
kunskapsöverföringen i organisationen (Ives, 2007; Bennett, Owers, Pitt, & Tucker, 2010). 
Som effektiva samarbetsverktyg kan sociala teknologier även bidra till ökad innovation, då 
medarbetare genom ökad interaktion och samarbete kan bygga på varandras kunskap 
(Majchrzak, 2007). En av de största styrkorna med sociala teknologier är att de bygger på 
interaktion mellan medarbetare. På detta sätt kan den interna kärnkompetensen utökas, vilket 
gör organisationen mer konkurrenskraftig. (Schnekenberg, 2009) 

2.2.3.	  Maktförskjutning	  och	  förändrad	  kommunikationskultur	  
  
I klassisk organisationsteori betonas den hierarkiska vertikala kommunikationen, där den 
interna kommunikationen utgörs av en uppifrån-och-ned-överföring av information genom 
organisationens hierarkiska strukturer, från ledning till medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 
2008:306–307; Whitworth, 2006). Flera forskare menar att sociala teknologier utmanar denna 
traditionella hierarkiska kommunikationskultur genom att medarbetare tilldelas större makt i 
kommunikationsprocesser (se exempelvis McAfee, 2009; Tredinnick, 2006; Riedl & Betz, 
2012). Genom sociala teknologier tilldelas medarbetare större inflytande i informationsflödet 
i organisationer (Riedl & Betz, 2012), vilket möjliggör en mer demokratiskt hantering av 
information (Tredinnick, 2006). Denna maktförskjutning i kommunikationsprocessen leder 
till ett skifte i kommunikationskulturen från “informationsinsamling” till 
“informationsdeltagande” då medarbetare deltar mer aktivt i att skapa och sprida information i 
organisationen (Bennett, et al., 2010). Sociala teknologier möjliggör kollaborativ produktion 
av informationsinnehåll utan påtvingade strukturer såsom förutbestämda företagsprocesser 
eller hierarkiska åtkomsträttigheter och uppmuntrar medarbetare till konversation med 
varandra, oberoende av organisatorisk nivå (McAfee, 2009). Detta motverkar den traditionella 
“en-till-många”-kommunikationen “uppifrån-och-ner”, till förmån för “många-till-många”-
kommunikation “nerifrån-och-upp”. Skapandet av denna nerifrån-och-upp-struktur för 
kommunikation och kunskapsutbyte, skiljer sociala teknologier från traditionella web 1.0-
teknologier såsom e-mail och traditionella intranät. (McAfee, 2006; Schnekenberg, 2009) 

2.2.4.	  Plattare	  organisation	  och	  mer	  decentraliserat	  beslutsfattande	  
  
Flera forskare betonar således den ökade makt som organisationers medarbetare erhåller i 
interna kommunikationsprocesser, då de i högre grad kan delta i skapandet och spridningen av 
information och kunskap. Några forskare menar även att den deltagande naturen hos sociala 
teknologier utmanar centraliserade och hierarkiska strukturer till förmån för en plattare och 
mer decentraliserad organisation (Newell, Robertson, Scarbrough & Swan 2009; Tapscott & 
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Williams, 2006 citerad i Cook, 2008:11). McAfee (2006, 2009) menar att användningen av 
sociala teknologier kan förändra byråkratier och hierarkier i organisationer och att de, förutom 
att ge medarbetare större makt i kommunikationsprocesser och en friare kunskapshantering, 
även kan skapa mer decentraliserat beslutsfattande. Han betonar även att sociala intranät 
skapar ett forum för meningsskiljaktighet och debatt, genom att öppna upp för medarbetares 
åsikter och perspektiv, till skillnad från traditionella intranät där ledningens perspektiv är i 
fokus. Schnekenberg (2009) betonar att användningen av sociala teknologier kan skapa en 
gradvis omvandling av organisationer mot mer decentraliserade organisationsstrukturer och 
mer lateralt beslutsfattande, vilket han menar är ett strategiskt ledningsbeslut som fler 
organisationer behöver fatta för att överleva i snabbt föränderliga organisationskontexter. 
Vidare menar han att medarbetare som arbetar i organisationer med mer decentraliserat 
beslutsfattande har större frihet att effektivt utnyttja sin kontextuella kunskap än de som 
arbetar i hierarkiska organisationsstrukturer.  

2.2.5.	  Förbättrade	  sociala	  relationer	  
 
Flera forskare belyser att en av de mest betydelsefulla fördelarna med sociala teknologier är 
att de främjar sociala relationer mellan användare (se till exempel Brzozowski, 2009; 
DiMicco et al., 2009; Steinfield, DiMicco, Ellison & Lampe, 2009; Zhao & Rosson, 2009). 
Steinfield et al. (2009) finner att sociala teknologier, genom att erbjuda stöd för social 
interaktion, underlättar för medarbetare att både underhålla befintliga relationer och utveckla 
nya relationer inom organisationen, vilket kan vara särskilt användbart för de medarbetare 
som i vanliga fall har svårigheter att bilda förbindelser inom organisationen. Detta får stöd av 
DiMicco et al. (2009) som finner att sociala teknologier, förutom att underlätta att knyta och 
upprätthålla kontakter, även underlättar för medarbetare att skapa förståelse för vem någon 
annan i organisationen är – exempelvis genom att lättare kunna ta reda på vad andra 
medarbetare arbetar med, vilka roller dessa har inom organisationen eller vilka olika 
ämnesområden dessa medarbetare är kunnig inom. Denna process kallar författarna för people 
sensemaking. Studier av Ferrona et al. (2011) skiljer sig i viss grad från den ovan nämnda 
forskningen och visar att medarbetare tenderar att i större utsträckning använda sociala 
teknologier för att bevara och upprätthålla redan starka relationer och i mindre utsträckning 
för att etablera nya.  
 
Vidare finner flertalet forskare att sociala teknologier i organisationers interna 
kommunikation bidrar till att främja informell kommunikation bland 
organisationsmedlemmar (DiMicco et al., 2009; Zhao & Rosson, 2009), vilket i sin tur 
främjar sociala relationer i organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008:312,315, Zhao & 
Rosson, 2009). Informell kommunikation kan skapa en rad relationella fördelar för 
medarbetare, som exempelvis ökad möjlighet för medarbetare att skapa uppfattningar om 
varandra, utveckla gemensamma överensstämmelser om faktum samt upprätthålla en känsla 
av samhörighet (Zhao & Rosson, 2009). 
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2.3.	  Kritik	  mot	  social	  mjukvaruanvändning	  i	  organisationer	  
 
Att döma utifrån denna del av litteraturgenomgången verkar sociala teknologier vara “the next 
big thing” för organisationer som vill lyckas på kunskaps- och informationsintensiva 
marknader med hög konkurrens. Det finns dock även en del kritik riktad mot användningen 
av sociala teknologier som interna kommunikationsverktyg. Dessa presenteras i följande 
avsnitt. 

2.3.1.	  Spridning	  av	  information	  av	  sämre	  kvalitet	  
 
Några forskare menar att det finns risker med att medarbetare får större makt och inflytande i 
att skapa innehåll i kommunikationen, bortom ledningens direkta kontroll. En risk som lyfts 
fram är att information av sämre kvalitet sprids i organisationer, vilka andra medarbetare 
sedan grundar viktiga beslut på (Tredinnick, 2006; Turban et al., 2011). Informationen som 
sprids kan i större grad vara partisk, felaktiga och/eller föråldrad, vilket begränsar fördelarna 
med den ökade spridningen (Turban et al., 2011).	  

2.3.2.	  Missbruk	  och	  slöseri	  med	  produktiv	  tid	  
 
En annan risk som betonas är att engagemang i de olika sociala plattformarna sker på 
bekostnad av viktig produktiv arbetstid, vilket medför att medarbetare blir mindre produktiva 
på arbetsplatsen. Sociala teknologier blir då ett slöseri med tid och resurser utifrån 
arbetsgivarens perspektiv. (Turban et al., 2011) 

2.3.3.	  Motstånd	  mot	  användning	  
  
Motstånd mot användning av sociala teknologier är en risk som framhävs i litteraturen 
(Turban et al., 2011; Bennett, 2007). Aktivt deltagande är en förutsättning för att sociala 
teknologier ska skapa värde för organisationer och medarbetare och lågt deltagande är därför 
mycket negativt för organisationer som implementerar sociala intranät i sin interna 
kommunikation (Tredinnick, 2006). Paroutis & Al Saleh (2009) fann i sina studier att 
medarbetare motsätter sig deltagande i sociala teknologier på arbetsplatsen om de inte 
upplever några potentiella fördelar med att använda funktionerna och/eller om stöd, 
marknadsföring och instruktioner om fördelarna med att använda funktionerna saknas i 
organisationer. Eftersom sociala medier utvecklades i den privata sfären, till skillnad från e-
mail som utvecklades inom företagsväsendet, finns även en risk att sociala medier ses som 
oseriösa eller irrelevanta för professionell användning på arbetsplatsen, varpå medarbetare 
avstår från användning (jämför Selg, 2010).  

2.3.3.1.	  En	  kollaborativ	  kultur,	  en	  förutsättning	  snarare	  än	  ett	  resultat	  
  
Flera forskare, som vanligtvis förespråkar användning av sociala teknologier i organisationer, 
menar att möjligheter som främjat samarbete och kunskapsutbyte inte kan tas för givet som ett 
logiskt resultat av att organisationer inför sociala teknologier (se exempelvis Schnekenberg, 
2009; Tredinnick, 2006; Levy, 2009). De betonar att teknologin i sig inte kan ändra 
organisationens kommunikationskultur, vilket exempelvis McAfee (2006) påstår, utan att 
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delaktighet i sociala medier är beroende av den existerande kulturen i organisationen. En 
kultur där medarbetarna känner att de är fria att dela information och kunskap utan att riskera 
några konsekvenser är en förutsättning för att sociala teknologier ska fungera effektivt, 
snarare än en konsekvens av dem (Tredinnick, 2006). Det krävs en kollaborativ kultur i 
organisationen där medarbetarna litar på varandra och är beredda att dela med sig av kunskap 
och information till sina kollegor. Om inte denna kollaborativa kultur existerar finns risken att 
en stor andel av medarbetarna väljer att inte använda de sociala verktygen i sin 
kommunikation och kunskapsspridning (Schnekenberg, 2009; Davenport, 2007). Levy (2009) 
betonar att det inte är implementeringen av verktygen som leder till framgång utan 
implementeringen av nya principer, det vill säga, organisationen måste införa principer som 
tillåter makt- och kontrollförskjutning till medarbetare vad gäller kommunikationen. Hon 
påpekar att många organisationer ännu inte är redo att släppa denna kontroll och gå mot en 
kultur utan central organisatorisk ledning. Vidare menar hon att det är för tidigt för 
organisationer att våga släppa kontrollen och möjliggöra för medarbetare att fritt dela kunskap 
var och när de själva vill och så länge organisationer inte är mogna kan de inte dra nytta av 
sociala teknologier. 

2.3.3.2.	  Fortsatta	  barriärer	  mot	  kunskapsdelning	  
 
Davenport (2007) menar också att många av de rådande barriärer som finns mot att kunskap 
sprids fritt inom organisationer kvarstår trots intåget av dessa nya teknologier. Han betonar 
exempelvis brist på förtroende, brist på incitament att dela med sig av kunskap, kulturer som 
inte stödjer denna typ av fria kunskapsdelning, och generell tidsbrist hos medarbetarna, vilket 
medför att de inte hinner dela med sig av all sin kunskap till andra. Han menar att sociala 
teknologier inte har den ”magi” som krävs för att överkomma alla dessa barriärer. 

2.4.	  Sammanfattning	  av	  litteraturgenomgång	  	  
 
Allt fler organisationer väljer att implementera sociala teknologier i sin interna 
kommunikation och forskare diskuterar nu vilka potentiella fördelar och nackdelar dessa 
teknologier kan skapa för organisationer och dess medlemmar. De positiva och negativa 
effekter som diskuteras i litteraturen har vi kategoriserat inom områdena kommunikation, 
informations- och kunskapsdelning, samarbete, sociala relationer samt 
inflytande/medbestämmande och dessa sammanfattas i Tabell 1. Positiva effekter som 
betonas är att sociala teknologier, genom att underlätta interaktion, kollaborativt skapande och 
spridning av information och kunskap, främjar informations- och kunskapsdelning, samarbete 
och sociala relationer mellan medarbetare i organisationer. Genom att ge medarbetare mer 
inflytande i kommunikations- och beslutsprocesser skapas en kommunikationskultur som 
präglas av mer många-till-många- och nerifrån-och-upp-kommunikation där hierarkier 
utjämnas till förmån för en plattare organisation med mer decentraliserat beslutsfattande. 
 
Flertalet forskare ställer sig dock mer kritiska till användningen av sociala medier som interna 
kommunikationsverktyg. Spridning av inaktuell och/eller felaktig information betonas som en 
negativ konsekvens av medarbetares ökade inflytande i kommunikationsprocesserna, något 
som även kan leda till försämrat beslutsfattande. En annan risk som betonas är att sociala 
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medier kan överanvändas/missbrukas på bekostnad av produktiv arbetstid. Som kontrast till 
detta belyses motstånd mot användning som en risk, där användning betonas som en 
förutsättning för att sociala medier ska skapa mervärde. Vissa forskare menar att en kultur 
som stödjer delaktighet i sociala verktyg krävs för att undvika motstånd till användning och 
att en kollaborativ kultur därmed är en förutsättning för, snarare än ett resultat av, sociala 
teknologier. I tillägg betonas att sociala medier inte kan eliminera de barriärer som finns mot 
kunskapsdelning i organisationer i allmänhet. 
 
Utifrån genomgången kan vi således konstatera att det råder en motsättning kring huruvida 
effekterna inom vissa områden är övervägande positiva, negativa eller obefintliga. Många av 
ståndpunkterna saknar också stöd från empirisk forskning och grundas istället i antaganden 
baserade på tidigare forskning kring relaterade ämnesområden, exempelvis kunskapshantering 
(se exempelvis Tredinnick, 2006; Turban el al., 2011; Schnekenberg, 2009). Vår studie bidrar 
med empiriskt material som kan verifiera eller dementera dessa empiriska fynd och 
forskningsgrundade antaganden och som även kan belysa andra aspekter som tidigare inte 
diskuterats i litteraturen.  

3.	  Metod	  
 
I följande avsnitt beskrivs vårt övergripande tillvägagångssätt för studien. 

3.1.	  Val	  av	  forskningsansats	  och	  datainsamlingsmetod	  
	  
Vi antog en abduktiv forskningsansats för vår studie, där vi likt en induktiv ansats utgick från 
empiri för att generera teori, men där vi i vår analys även kombinerade och jämförde empirin 

Tabell 1: Effekter av sociala funktioner enligt tidigare forskning 
 

!

FÖRDELAR( TEMA
Främjad(informations/(&(kunskapsdelning( Informations/(&(kunskapsdelning
Förbättrat(samarbete(mellan(organisationens(medarbetare( Samarbete
Främjad(interaktion(mellan(organisationens(medarbetare( Kommunikation

Förändrad(kommunikationskultur,(mer("nerifrån/och/upp"(
Inflytande/medbestämmande,(

Kommunikation
Förbättrade(sociala(relationer( Sociala(relationer
Mer(decentraliserat(beslutsfattande(till(förmån(för(en(plattare(organisation( Inflytande/medbestämmande

NACKDELAR TEMA
Fortsatta(barriärer(mot(kunskapsdelning( Informations/(&(kunskapsdelning
Lågt(deltagande/motstånd(mot(användning( Samtliga(teman
Missbruk(&(slöseri(med(produktiv(arbetstid( Samtliga(teman

Sämre(beslutsunderlag(pga.(spridning(av(information(av(låg(kvalitet(
Informations/(&(kunskapsdelning,(
Inflytande/medbestämmande

EFFEKTER(AV(SOCIALA(FUNKTIONER
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med befintlig teori, som vid en deduktiv ansats. Genom att jämföra våra empiriska resultat 
med tidigare forskning, kunde vi komplettera och justera befintlig teori genom att både 
verifiera existerande teori och generera ny teori. (Alvesson & Sköldberg, 1994: 42, 73; 
Saunders, 2012: 144–148) För studien använde vi kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Detta metodval motiveras av studiens explorativa karaktär. Då vår 
forskningsfråga är relativt outforskad och empiriskt verifierad är en kvalitativ metod mer 
lämplig än en kvantitativ, då den möjliggör för oss att mer förutsättningslöst och djupgående 
undersöka vårt fenomen (Saunders, 2012:378; Holme & Solvang, 1997:92). Med en kvalitativ 
metod kan vi uppnå en mer fullständig och djupare uppfattning om medarbetares attityder och 
åsikter kring sociala funktioner då respondenterna får möjligheten att ge rikare och mer 
detaljerade förklaringar (Bryman, 2007:474). Vi kan dessutom nå insikter om sociala 
funktioners betydelse i ett socialt sammanhang och på så sätt skapa en helhetsbild av 
medarbetares uppfattningar och åsikter (jämför Holme & Solvang, 1997:79, 92; Saunders, 
2012:378; Lundahl & Skärvad, 1999:101). 
 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer där de teman vi identifierat i 
litteraturgenomgången låg som grund för vår intervjuguide (se Bilaga 3). Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer kunde vi låta respondenterna påverka samtalets utveckling, både 
inom och utanför ramarna för de identifierade temana, samtidigt som vi kunde ställa 
följdfrågor och be respondenterna att vidareutveckla resonemang som var av extra intresse för 
vår studie (Holme & Solvang 1997:99; Saunders, 2012:378 ). För att aktivt främja svar 
utanför dessa teman tillämpade vi även inslag av mer ostrukturerad karaktär (se 
operationaliseringen). 

3.2.	  Operationalisering	  
 
Inför intervjuerna utarbetade vi en tematisk intervjuguide, vilken återfinns i Bilaga 3. Vår 
intervjuguide var uppdelad i två huvudteman; användning och effekter. Användningsdelen 
syftade till att generera data kring respondenternas användning av de sociala funktionerna och 
var främst till för att visa om det fanns ett motstånd mot användning och vilka negativa 
aspekter som i så fall förorsakat motståndet. Effektdelen syftade till att generera data om 
positiva och negativa effekter som respondenterna upplevde att de sociala funktionerna 
medförde i det dagliga arbetet. Denna del bestod av en mer ostrukturerad och semi-
strukturerad del. Inledningsvis utfördes effektdelen ostrukturerat där respondenterna, fritt och 
förutsättningslöst, fick belysa vilka fördelar och nackdelar de sociala funktionerna skapar i 
deras dagliga arbete, för att undvika att respondenternas svar riktades. I den semistrukturerade 
delen fick respondenterna berätta om positiva och negativa effekter i relation till fem 
specifika teman; kommunikation, informations- och kunskapsdelning, samarbete, sociala 
relationer, samt inflytande/medbestämmande. Dessa motsvarar de huvudteman där forskare 
betonar att sociala teknologier skapar effekter för medarbetare och organisationer (se 
litteraturgenomgången). Inom samtliga teman bad vi respondenterna belysa både positiva och 
negativa aspekter för att främja en så sanningsenlig bild som möjligt. Genom att inkludera 
både ett mer ostrukturerat och semistrukturerat element kunde vi undersöka dels om våra 
respondenters upplevda effekter styrker tidigare forskning, och dels om upplevda effekter 
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inom andra teman än dessa fem återfinns. Vi ansåg att det var viktigt att förhålla oss öppna för 
positiva och negativa aspekter inom eventuella andra teman, då vår studie är av explorativ 
karaktär. 

3.3.	  Val	  av	  fallföretag	  och	  respondenter	  
 
Vi valde att genomföra intervjustudien med medarbetare på IT-tjänstföretaget Tieto eftersom 
företaget sedan cirka fyra år använder ett socialt intranät. Ambitionen var att genomföra 
intervjuerna med medarbetare på ett företag där det sociala intranätet redan använts i några år, 
då respondenternas möjligheter att besvara vilka effekter det skapar torde vara större då 
processen genomgått introduktionsstadiet. Vi ville dock ha ett företag som inte använt ett 
socialt intranät alltför länge, då det skulle försvåra för oss att finna respondenter som varit 
anställda både före och efter införandet av det sociala intranätet.  
 
För urvalet av respondenter var våra urvalskriterier (1) att respondenterna på något sätt var i 
kontakt med det sociala intranätet i sitt dagliga arbete och (2) att respondenterna skulle ha en 
viss spridning med avseende på position, ålder och kön. På så sätt fick vi ett urval där 
respondenterna hade nödvändig kunskap för att kunna besvara våra frågor och där risken för 
snedvridet resultat på grund av positions-, köns- eller åldersmässiga skillnader i uppfattningar 
och åsikter, reducerades (jämför Holme & Solvang, 1997:104–105). Totalt intervjuades sju 
manliga och sex kvinnliga medarbetare, inom åldersspannet 26-56. Samtliga medarbetare var 
stationerade i Sverige. Elva av respondenterna arbetade på Tieto före införandet av det sociala 
intranätet och kunde således uttala sig om intranätets positiva och negativa effekter utifrån ett 
före-och-efter-perspektiv. De två respondenter som arbetat en kortare tid på Tieto hade alla 
tidigare arbetat på andra arbetsplatser där sociala intranät inte förekom och kunde därmed 
relatera till detta i sina svar. Dessa inkluderades därför i undersökningen. För en utförligare 
beskrivning av respondenterna och deras positioner se Bilaga 2.  

3.4.	  Förstudien	  
 
Innan intervjustudien genomfördes en förstudie, vilken bestod av två steg. Inledningsvis 
inhämtade vi information om utformningen av Tietos sociala intranät. För att kunna utföra vår 
studie behövde vi kunskap om hur Tietos sociala intranät var uppbyggt, vilka sociala 
funktioner som var knutna till intranätet, hur dessa användes och vilken terminologi dessa 
refererades till bland medarbetarna. Detta behövde vi för att bättre kunna ställa relevanta, 
tydliga och förståeliga frågor till respondenterna samt för att lättare kunna förstå och 
analysera respondenternas svar. Förstudien syftade dessutom till att vi i huvudstudien skulle 
kunna gå direkt på kärnan, det vill säga, effekterna av det sociala intranätet. Detta steg av 
förstudien bestod av en personlig intervju med en kommunikationsansvarig på Tieto, då vi fått 
besked om att hon hade goda kunskaper om det sociala intranätet. Förutom muntlig 
information om intranätet fick vi även intranätet visat och demonstrerat på storbildsskärm, 
vilket ökade vår förståelse ytterligare. 
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Steg två i förstudien innebar genomförandet av en pilotintervju där vår intervjuguide testades 
på en anställd på Tieto som vi är bekanta med sedan tidigare. Vi utförde denna pilotintervju 
pilotintervju främst för att få veta (1) ungefär hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra, 
(2) om några frågor var svåra att besvara, otydliga och/eller riskerade att skapa förvirring hos 
intervjupersonen och (3) om vi, utifrån respondentens svar, behövde lägga till frågor kring 
teman vi inte kunnat identifiera från litteraturgenomgången. (jämför Saunders, 2012:451–52) 
Under intervjun upptäckte vi att det fanns en smärre diskrepans mellan vad vi åsyftade med 
socialt intranät och sociala funktioner och vad respondenten åsyftade. Detta var värdefull 
information för oss då vi kunde undvika eventuella begreppsförvirringar som skulle kunna 
skapa förvirring och därmed svårtydda resultat. I våra faktiska intervjuer löste vi detta genom 
att inleda varje intervju med att tydligt definiera för respondenten vad vi innefattade i 
begreppen ”socialt intranät” och ”sociala funktioner”. Intervjuguiden modifierades också 
något utefter insikterna från pilotintervjun. 

3.5.	  Huvudstudien	  

3.5.1.	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
 
Sammanlagt genomfördes 13 intervjuer (exklusive förstudien) under perioden november-
december 2012. Vi ansåg att detta var en tillräcklig urvalsstorlek då vi efter dessa intervjuer 
uppnått en mättnadspunkt, där inga nya svar eller synpunkter framkom under intervjuerna (se 
Kvale & Brinkmann 2009:129). Intervjuerna genomfördes över telefon och pågick i 45-60 
minuter. Under intervjuerna användes inspelningsutrustning för att underlätta det 
efterkommande sammanställnings- och analysarbetet. Intervjuguiden användes som ett stöd 
under intervjuerna, men följdes inte strikt. Vi ansåg att det var viktigare att låta 
respondenterna tala fritt samt att öppna upp för följdfrågor under intervjuernas gång (jämför 
Holme & Solvang, 1997:101). Vi såg dock till att alla teman behandlades i varje intervju. 

Syftet med att göra telefonintervjuer var att skapa större flexibilitet och tidseffektivitet då 
många av respondenterna hade fullspäckade scheman och befann sig i olika städer. Vi är 
medvetna om att telefonintervjuer har flera nackdelar, bland annat att vi missar möjligheten 
att uppfatta icke-verbala reaktioner hos respondenterna (Holme & Solvang, 1997:105). Vi 
ansåg dock att fördelarna med att kunna genomföra fler intervjuer och därmed samla in mer 
data, övervägde dessa nackdelar.	  

3.5.2.	  Analysmetod	  
 
När datainsamlingen var genomförd lyssnade vi på våra inspelningar upprepade gånger och 
sammanfattade det innehåll som var av värde för vår vidare analys. Vi gjorde ingen 
fullständig transkribering då detta skulle bli alltför tidskrävande. Dock transkriberades delar 
som var av extra intresse samt delar som innehöll utläggningar som kunde användas till 
illustrativa citat. Totalt uppgick sammanfattningarna till 142 A4-sidor. 
 
Utifrån sammanfattningarna genomförde vi sedan en textanalys likt den helhetsanalysmetod 
som beskrivs av Holme & Solvang (1997:141–142). De två första stegen i helhetsanalysen 
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innebar kategorisering och uppdelning av innehållet efter olika teman och identifiering av 
problemområden som var relevanta för vår forskningsfråga. Detta gjorde vi först intervju för 
intervju och sedan med hela materialet. På så sätt delades all data in under gemensamma 
teman och problemområden och vi erhöll en överblick över vilka aspekter som nämndes av 
flera respektive enstaka respondenter. Sedan analyserade vi de identifierade områdena, vägde 
samman olika respondenters uppfattningar, analyserade konkurrerande svar och lade samman 
pusselbitarna för att få en helhetsbild över respondenternas ståndpunkter för de olika områden 
som lyfts fram.  

3.6.	  Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet	  
 
Validiteten i vår studie stärktes genom utförandet av förstudien, vilken minimerade risken för 
icke valida data med anledning av begreppsförvirringar och otydliga frågor. Förstudien 
möjliggjorde även att fokus under huvudstudiens intervjuer kunde kretsa kring det väsentliga 
– effekterna av de sociala teknologierna. Under intervjuerna ombads respondenterna 
exemplifiera, för att säkerställa betydelsen och kärnan i deras svar.	  Validiteten stärktes även 
genom att vi tog hänsyn till både negativa och positiva ståndpunkter i den litteratur som låg 
till grund för vår intervjuguide. Vidare säkerställde våra urvalskriterier att respondenternas 
svar kring upplevda fördelar och nackdelar var av intresse för studien. 

Vid en kvalitativ forskningsmetod blir diskussionen kring reliabilitet lite mer komplicerad, då 
vi inte kan mäta tillförlitligheten numeriskt. Eftersom intervjustudien är av semistrukturerad 
karaktär är det svårt att säga om upprepade undersökningar skulle leda till samma resultat. Då 
studien dessutom avser ett fenomen som är i snabb utveckling är det troligt att studier vid ett 
senare tillfälle skulle generera andra resultat. Denna problematik är svår att undvika vid 
studier om fenomen av denna snabbt föränderliga karaktär.  
 
Reliabiliteten kan även påverkas av oss som intervjuare (Saunders, 2012:192). Vårt 
genomförande och våra förförståelser kan hota reliabiliteten då dessa kan leda till vinklade 
frågor och tolkningar av data. Vi försökte undvika detta genom att vara två intervjuare 
närvarande under varje intervju (vilket reducerar risken att båda misstolkar) och genom att be 
respondenterna att utveckla eller förklara om något varit oklart eller otydligt i deras 
redogörelser. Eftersom ingen av oss hade några direkta förförståelser om sociala intranät 
innan studien genomfördes minimerades risken för att färgade och obalanserade 
förföreställningar påverkade hur vi tolkade studiens insamlade data. Vad gäller vårt 
genomförande försökte vi höja reliabiliteten genom att undvika ledande frågor och istället 
tillämpa öppna frågor som ”kan du berätta hur detta påverkar X, på vilket sätt upplever du att 
sociala funktioner påverkar Y?”. Reliabiliteten stärktes dessutom genom att vi tillämpade så 
kallad källtriangulering, där vårt urval bestod av respondenter i olika positioner, på olika 
organisatoriska nivåer, för att på så sätt få ett spann av respondenter med olika relation till det 
sociala intranätet och på så sätt reducera risken för snedvridet resultat på grund av exempelvis 
positionsmässiga faktorer (jämför Williamsson, 2002).  
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4.	  Studiens	  resultat	  
 
I detta avsnitt presenteras vår empiriska undersökning. Vi inleder med en beskrivning av 
fallföretaget Tieto och dess sociala intranäts uppbyggnad. Därefter presenteras 
respondenternas användning av det sociala intranätets funktioner och slutligen redovisas de 
positiva och negativa effekter våra respondenter finner att det sociala intranätet skapar. För att 
undvika eventuell spårbarhet utelämnas namn och position för samtliga respondenter vid 
illustrativa citat. En utförligare beskrivning av respondenterna återfinns i Bilaga 2. 

4.1.	  Fallföretaget	  Tieto	  
  
Tieto är ett finskt-svenskt IT-tjänstföretag med ca 18 000 medarbetare i 30 länder. Företaget 
erbjuder IT-lösningar och produktutvecklingstjänster och är verksamt inom branscher som 
exempelvis bilindustrin, energisektorn, finanssektorn, sjukvårdssektorn och telekom. På Tieto 
arbetar bland annat projektledare, analytiker, programutvecklare, teknikexperter och säljare. 
(Tietos hemsida, 2012; Rosenthal & Berg, 2011)  

4.2.	  Tietos	  sociala	  intranät	  –	  “INTRA”	  
 
Tietos sociala intranät “INTRA” utgör ett viktigt internt kommunikationsmedel för 
organisationens medlemmar. Intranätet har utvecklats gradvis och kontinuerligt sedan 
organisationen för ca fyra år sedan bytte ut sitt gamla icke-sociala intranät. 
(Kommunikationsansvarig Tieto, 2012). I kommande avsnitt presenteras de mest centrala 
sociala funktionerna som återfinns i INTRA. Informationen har inhämtats från en intervju 
med en kommunikationsansvarig på Tieto. 
  
Personlig profil och statusuppdateringar: Samtliga medarbetare har personliga profiler på det 
sociala intranätet. Där finns bild på medarbetaren samt information om medarbetarens 
position, avdelningstillhörighet, kontaktuppgifter samt närmsta kollegor och chefer. Alla 
medarbetare kan göra statusuppdateringar från sin profil. 
  
Kommentera, gilla och följa: Medarbetarna har möjlighet att kommentera och gilla 
publiceringar, artiklar, statusuppdateringar, etcetera. De kan även “följa” andra medarbetare 
och olika ämnesområden, vilket innebär att de får notifikationer om medarbetares aktiviteter 
på det sociala intranätet samt när nyheter kring de följda ämnesområdena publiceras. 
  
Nyhetsflöde: På startsidan har alla medarbetare sitt personliga flöde av organisationens 
nyheter, medarbetares och chefers statusuppdateringar, publiceringar, artiklar, blogginlägg 
och wikis. Whats hot anger vilka nyheter och publikationer som får flest kommentarer och 
“likes” just nu och indikerar vad som är intressant att läsa. (Se Figur 1) 
 
Sökfunktion: Genom att ange olika sökord kan medarbetarna söka efter innehåll i det sociala 
intranätet. Där kan medarbetaren söka efter personer, nyheter, dokument, rapporter, 
blogginlägg, med mera.  
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Bloggar: I det sociala intranätet finns även ett stort antal interna bloggar. Samtliga 
medarbetare kan starta och driva bloggar om vad som helst. Alla kan också kommentera på 
blogginläggen. 
  
Teamer (fildelningsportalen)*: Teamer är Tietos fildelningsportal där olika projektgrupper 
kan dela dokument/filer mellan varandra och redigera innehållet i dokumenten kollektivt. Alla 
projektgrupper har sin egen teamersajt där de lagrar, redigerar och sprider filer/dokument. Där 
kan medlemmarna även se vilka medlemmar som ingår i gruppen samt diskutera med dem. 
  
Live-meeting (det virtuella mötesrummet):* Live-meeting är Tietos virtuella mötesrum där 
medarbetare kan hålla möten och utbildningar digitalt över datorn. Med headset och dator kan 
möten hållas med medarbetare runt om i hela världen och blir därmed ett alternativ till 
traditionella möten. I live-meeting finns även möjlighet att använda videofunktion. 
  
Chatten: Med chattsystemet kan kollegor kommunicera med varandra genom att skicka 
snabbmeddelanden till varandra. I chattsystemet visas medarbetarnas onlinestatus som anger 
deras tillgänglighet. 
  
Wikis: Tietos intranät tillhandahåller även ett stort antal wikis där medarbetarna kan dela med 
sig av expertis och kunskap. Innehållet på dessa websidor kan skapas och redigeras kollektivt 
och kontinuerligt av flera medarbetare. 	  
 
Figur 1: INTRAs startsida 

 
 
*För visualisering av verktyget se Bilaga 4	    
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4.3.	  Användningen	  av	  de	  sociala	  teknologierna	  
  

”Vi har pratat så mycket: oh, det är så roligt – vi startar en wiki här, vi har en liten blogg 
där. Men vi medarbetare avhåller oss ganska ofta från det faktiskt.” 

 
Tabell 2 visar respondenternas användning av det sociala intranätet, funktion för funktion.  
Utifrån tabellen kan vi se att användningen skiljer sig något bland respondenterna men att 
vissa verktyg fått betydligt större genomslagskraft än andra. I topp finns chatten, live-
meeting, teamer och nyhetsflödet och i botten finns statusuppdateringar, kommentarer, wikis 
och bloggar.  
 

 

	  

4.3.1.	  Den	  passiva	  konsumenten	  och	  den	  aktiva	  distributören	  
  
Vårt resultat visar att det inte bara finns skillnader i vad man använder för funktioner utan 
även hur funktionerna används. Det finns två huvudgrupper av användare, de som aktivt delar 
med sig av information och kunskap via de sociala funktionerna, och de som endast passivt 
konsumerar innehållet som andra publicerar. Flera av våra respondenter lyfter fram 
problematiken med att den aktiva användargruppen är mycket liten och att detta lett till att 
den eftersträvade dialogen på intranätet blivit mer en monolog. Flera av de respondenter som 
använder sig av exempelvis bloggar och wikis förklarar att de läser andras inlägg, men att de 
själva inte är med och skapar innehåll. De som är mer aktiva upplever att de får mycket lite 
respons från andra kollegor på sina publicerade artiklar och inlägg. 
  

”2-3% står för 90 % av alla uppdateringar och publikationer.” 
	   	  

Tabell 2: Respondenternas användning av de sociala funktionerna 
 

 

FUNKTION\RESPONDENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Chatt XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Live)meeting XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Teamer XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Bloggar X X X X X X XX X X
Wikis X X X
Statusuppdatera
Följa XX X X XX XX
Gilla X X X X X X X X X
Kommentera X X
Sökfunktion XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X XX
Nyhetsflödet XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

XX"="Använder"mycket"lite"eller"inte"alls
XX"="Använder"ibland
XX"="Använder"ofta
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4.3.2.	  Orsaker	  till	  låg	  aktiv	  användning	  
  
Våra respondenter nämner flera orsaker till låg användning av vissa funktioner. Dessa återges 
i Tabell 3. 

	  
	   	  

Tabell 3: Orsaker till låg aktiv användning 
 

 

ORSAK FÖRKLARING ILLUSTRATIVT/CITAT

Låg/upplevd/nytta/och/
mervärde

Flera&respondenter&menar&att&framförallt&de&mer&
facebook3&och&twitterliknande&funktionerna&som&att&
statusuppdatera,&kommentera&och&gilla,&inte&skapar&

något&mervärde&i&det&dagliga&arbetet.

”Varför'ska'jag'likea'och'
statusuppdatera?'Känns'lite'onödigt.'
Det'fyller'inget'syfte.'(...)'Jag'tycker'

att'det'är'lite'fjantigt.”

Frånvaron/av/intern/
marknadsföring/och/

direktiv/från/ledningen

Respondenterna&upplever&att&de&inte&blivit&varken&
informerade,&uppmuntrade&eller&uppmanade&av&
sina&chefer&att&kommunicera&och&dela&med&sig&via&

de&sociala&funktionerna.

”Det'dåliga'är'att'vi'inte'fått'någon'
push'utan'allt'det'här'har'bara'dykt'
upp.'(…)'Det'har'liksom'inte'varit'

någon'marknadsföring'av'
funktionerna.”'

Bristande/användning/
från/ledning/och/chefer

Respondenterna&upplever&också&att&ledningens&
egen&låga&användning&är&en&orsak&till&generellt&låg&

användning&av&vissa&funktioner.&De&betonar&
ledningens&och&chefernas&egen&användning&som&
viktig&för&att&sprida&användningen&och&skapa&en&ny&

kommunikationskultur.

”Det'regnar'ju'inte'
statusuppdateringar'från'våra'högre'
chefer.'(…)'Om'man'vill'att'anställda'
ska'börja'göra'detta,'måste'de'högre'

upp'börja'använda'det."'

Tidsbrist/och/
avsaknaden/av/avsatt/
tid/för/användning

Respondenterna&betonar&att&aktivitet&i&de&sociala&
funktionerna&prioriteras&bort&när&det&är&mycket&att&
göra.&Flera&menar&att&användningen&skulle&öka&om&
de&fick&schemalagd&tid&för&att&dela&med&sig&av&sina&

erfarenheter&och&kunskaper&via&de&sociala&
funktionerna.

”Det'finns'ingen'utsatt'tid'för'att'dela'
information'och'kunskap.'Som'

konsult'på'Tieto'ska'tiden'ska'ligga'
hos'kund.'Vilka'timmar'ska'läggas'på'
sociala'medier?'Din'privata'tid'eller'

kundens'tid?”'

Mognadsgraden

Flera&menar&att&den&låga&användningen&beror&på&att&
medarbetarna&är&ovana&vid&de&nya&arbetssätten.&
Flera&respondenter&menar&att&medarbetarna&

kanske&inte&är&tillräckligt&mogna&för&denna&typ&av&
kommunikations3&och&kunskapsdelningsverktyg&3&

och&att&kulturen&inte&riktigt&är&där&än.

”Det'finns'folk'som'har'jättebra'
grejer'att'dela'men'som'inte'delar'
helt'enkelt,'som'inte'är'vana'vid'det'

här'sättet'att'dela'med'sig'av'
kunskap'och'information.”'

Överflöde/av/funktioner/
och/alternativ

Flera&respondenter&upplever&ett&funktionsöverflöde&
där&olika&funktioner&överlappar&varandra&och&där&
medarbetare&”inte&har&tid&att&hålla&på&med&allting”.&
Medarbetarna&har&inte&koll&på&alla&verktyg&som&
finns,&hur&dessa&används&och&vilket&verktyg&som&

passar&bäst&för&ett&visst&ändamål.&De&olika&
interaktiva&alternativen&som&&kan&utföras&i&de&olika&
funktionerna,&uppfattas&också&skapa&ett&överflöde.&&

”Det'är'ett'otroligt'social'media'
overload.'(...)'Ingen'orkar'gå'in'och'

kolla'73'olika'kanaler.”

För/publikt/intranät

Flera&respondenter&menar&också&att&många&avhåller&
sig&från,&eller&i&varje&fall&tänker&sig&noga&för&innan&
de&publicerar&på&intranätet,&då&intranätet&uppfattas&

som&lite&för&publikt.&

”Om'jag'skriver'nåt'så'vet'jag'ju'att'
koncernchefen'kan'läsa'det.'(…)Man'
vill'inte'slänga'ut'allt'till'hela'världen'

liksom.”

Intern/konkurrens

Flera&betonar&att&det&råder&en&kultur&med&mycket&
intern&konkurrens&på&Tieto,&vilket&kan&påverka&
kunskapsdelningen&negativt&eftersom&det&kan&
motverka&viljan&att&dela&med&sig&av&kunskap.

”Om'jag'delar'med'mig'av'
information'då'kan'nån'annan'
använda'den'för'sig.'Då'har'jag'
tappat'fördelen'av'att'inneha'

kunskapen.”



	   23	  

4.4.	  Det	  sociala	  intranätets	  effekter	  
  
Vi har nu kartlagt användningen av de olika funktionerna och orsaker till låg aktiv 
användning av vissa funktioner. Nedan följer en genomgång av vilka effekter våra 
respondenter upplever att de sociala funktionerna överlag skapar i det dagliga arbetet. 

4.4.1.	  Effektiviserad	  kommunikation	  
 
Majoriteten av respondenterna upplever att det sociala intranätet underlättar och effektiviserar 
den interna kommunikationen. De sociala funktionerna bidrar till nya kommunikationsvägar 
vilka är snabbare, smidigare och mer flexibla än många av de traditionella kanalerna. Den 
ökade snabbheten att kontakta, få hjälp och lösa problem betonas som en positiv effekt av 
sociala funktioner, ett behov som framförallt tillgodoses av live-meeting och chattsystemet. 
 

”Chatten effektiviserar ens eget arbete och skapar en mycket snabbare och enklare 
problemlösning.” 

 
Sociala funktioner skapar större flexibilitet och platsoberoende och underlättar 
kommunikation över geografiska avstånd. Genom att underlätta kommunikation över kontors- 
och landsgränser, kan kommunikations- och restider reduceras. 
 

”Alla funktioner gör att vi kan jobba från var som helst. Det är oviktigt var man befinner 
sig. Det är det absolut bästa tycker jag.” 

4.4.2.	  Främjat	  samarbete	  
 
Genom att underlätta gränsöverskridande och platsoberoende interaktion upplevs sociala 
funktioner främja samarbetet mellan medarbetarna. Funktioner som teamer 
(fildelningsfunktionen), live-meeting och chatten effektiviserar kommunikationen och utbytet 
av information och filer, vilket underlättar samarbete både inom och över kontors- och 
landsgränser. Genom att medarbetarnas kommunikation över geografiska avstånd främjas 
reduceras även det mentala avståndet mellan medarbetarna, vilket i sin tur upplevs främja 
samarbetet. 
 
Den ökade transparens som det sociala intranätet skapar betonas också främja samarbetet. I 
och med att avdelningarnas, arbetsgruppernas och individernas arbete i större grad synliggörs 
för andra, skapas transparens, vilket bidrar till förbättrat samarbete. Medarbetarna kan lättare 
uppdatera sig om både vad deras egen arbetsgrupp och andra arbetsgrupper gör, vilket främjar 
samarbetet både inom och mellan avdelningar och arbetsgrupper. Genom sökfunktionen kan 
medarbetarna även ha större överblick över vad andra medarbetare har för roll, vilken chef 
dessa har och vilken del av organisationen de sitter i, vilket underlättar gränsöverskridande 
samarbete. 
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Respondenterna betonar dock att alla funktioner inte främjar samarbete. Teamer, live-meeting 
och chatten är enligt respondenterna viktiga samarbetsverktyg medan funktioner som wikis 
och bloggar inte är det. De positiva effekterna för kommunikationen och samarbetet upplevs 
främst införlivas genom live meeting, chatten och teamer. Respondenterna anser att 
kommunikationen förändrades dramatiskt när dessa verktyg infördes, men att andra sociala 
funktioner som statusuppdateringar, kommentarer och likes inte ”tagit det där språnget ännu”. 
Några respondenter belyser också att medarbetarnas användningsgrad påverkar effekterna på 
samarbetet. De menar exempelvis att samarbetet inte främjats i lika hög grad bland säljarna då 
dessa är mer passiva i det sociala intranätet.  

4.4.3.	  Främjade	  sociala	  relationer	  
  
Vår undersökning visar att sociala funktioner upplevs främja sociala relationer mellan 
medarbetarna genom att (1) tillhandahålla möjligheter för medarbetarna att på ett enklare sätt 
underhålla redan befintliga relationer och (2) genom att underlätta för medarbetarna att skapa 
nya relationer. Några respondenter betonar dessutom att relationsbyggandet för blyga och 
mindre utåtriktade individer blivit enklare. Majoriteten anser att sociala funktioner underlättar 
att upprätthålla relationer med ett stort antal kollegor samt bilda en större gemenskap genom 
att skapa närhet, kontinuitet och snabbhet i kommunikationen, oavsett geografiska distanser.  
 

”Man behöver fan inte gå ut och käka middag varje kväll utan man kan underhålla ett stort 
gäng och massa polare på detta sätt.” 

  
Respondenterna anser även att sociala funktioner bidrar till skapandet av nya relationer 
genom att medarbetare känner igen, läser om och kommunicerar med kollegor som de tidigare 
inte träffat i verkligheten. Flera respondenter uttrycker att Tietos sociala intranät ”sänker 
trösklar”, ”bryter murar” och ”överbygger barriärer” inom organisationen, vilket medför 
att medarbetare snabbare kan skapa en relation när de väl träffas i verkligheten. Tack vare den 
ökade synligheten av individer i organisationen främjas alltså skapandet av (både digitala och 
verkliga) relationer. 

”Man bygger digitala relationer för att skapa riktiga.” 

4.4.4.	  Potentiell	  effektivisering	  av	  informations-‐	  och	  kunskapsdelning	  
 
Vad gäller sociala teknologiers effekter på informations- och kunskapsdelningen på Tieto gav 
vårt resultat en splittrad bild. Några respondenter menar att de sociala funktionerna skapar 
positiva effekter, andra menar att de har potentialen att göra det, men att Tieto inte kommit dit 
ännu. Ytterligare några menar att informations- och kunskapsdelningen främjats inom 
projektgrupper och team (främst genom chatten, live meeting och teamer), men att ingen 
förändring skett vad gäller kunskapsdelningen generellt inom organisationen. Oavsett vilken 
ståndpunkt respondenterna har är det samma faktorer som betonas skapa positiva, eller har 
potentialen att skapa positiva effekter, på informations- och kunskapsdelningen. Att 
medarbetarna enklare och snabbare, oberoende av position, kan dela kunskap över 
geografiska avstånd och att detta motverkar risken att kunskap fastnar i de delar av 
organisationen där den utvecklades, betonas som stora fördelar. Några av respondenterna 
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menar också att sociala funktioner underlättar för dem att hitta den som har kunskapen de 
eftersöker på olika ställen i organisationen och att intranätet är en viktig kunskapsbank. 
  

”Utan de sociala funktionerna hade kunskapen liksom stannat på plan ett i västra delen. 
[…] Men med de sociala medierna är det väldigt lätt att sprida kunskapen till andra delar i 

organisationen.” 

4.4.4.1.	  Låg	  användning	  och	  informationsöverflöde	  motverkar	  fördelarna	  
  
De respondenter som menar att informations- och kunskapsdelningen ännu inte effektiviserats 
pekar främst på den låga användningen. De menar att funktionernas fördelar för 
kunskapsdelning inte uppnås förrän alla medarbetare i större utsträckning aktivt delar med sig 
av sin kunskap. De anser att det behövs en ny kunskapsdelningskultur och mer incitament att 
dela med sig av sin kunskap. (Se även Tabell 3) 
  

”Möjligheten att sprida kunskap finns verkligen. Det handlar mer om att ha incitament att 
göra det också. Ska jag jobba eller ska jag sprida information till alla andra liksom? 
[…]Tycker man uppifrån att det är viktigt och visar detta genom att avsätta tid till att 

kunskapsdela, så kommer fler dela med sig.” 
 
En annan aspekt som motverkar effektiv informations- och kunskapsdelning är att de sociala 
funktionerna bidrar till ett informationsöverflöde. Exempel som nämns är att teamer 
innehåller för många sajter med dokument, att det finns alltför många bloggar och att 
informationsflödet på intranätet är för massivt. Många upplever att de i större utsträckning 
missar viktig information sedan intranätet blev socialt, då all typ av information 
(formell/informell, lokal/global, etcetera) exponeras i samma nyhetsflöde. Efterfrågat innehåll 
är svårt att hitta på grund av informationsöverflödet och bristfälliga sökfunktioner. 
Informationsöverflödet leder även till dåligt underhåll av befintlig information, vilket gör att 
informationen och kunskapen som sprids ibland är av gammal och inaktuell karaktär. 
 

”Nackdelen är ju att man lätt missar, eftersom det är så mycket information. Det är så 
mycket att man inte riktigt hinner filtrera i hjärnan vad som är relevant för mig och inte.” 

4.4.5.	  Reducerade	  klyftor	  och	  ökad	  nerifrån-‐och-‐upp-‐kommunikation	  
  
Samtliga respondenter anser att en positiv effekt av de sociala funktionerna är att de reducerar 
hierarkiska klyftor genom att överbrygga kommunikationsbarriärer mellan medarbetare på 
olika organisatoriska nivåer. Majoriteten upplever även att de i större grad kan påverka vad 
som kommuniceras internt, genom att de exempelvis kan publicera information, erfarenheter 
och kommentarer. De upplever också att de i högre grad kan uttrycka och synliggöra sina 
åsikter. Detta är enligt respondenterna ett steg i riktningen mot en mer decentraliserad 
organisation med mer nerifrån-och-upp-kommunikation. 
  

”Alla har lika stark röst i en digital kontext. Alla som sitter i en icke-ledande position kan 
uttrycka sin åsikt på precis samma sätt som en som har mer makt. Jag tycker att det är 

jättebra.” 
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Dock menar flera av respondenterna att få faktiskt tar chansen att påverka innehållet i 
kommunikationen, då de mer publika sociala verktygen (som exempelvis skriva 
kommentarer, statusuppdateringar och blogginlägg) inte används i någon större utsträckning. 
Flera respondenter uttrycker att de känner sig osäkra på vad som bör och inte bör publiceras 
och var. Alla är inte heller överens om att de sociala funktionerna utgör ett forum för både 
positiva och negativa åsikter och pekar på ett obalanserat åsiktsforum, där positiva åsikter 
kraftigt överväger negativa. 

4.4.6.	  Försämrat	  beslutsfattande	  
 
Flera respondenter belyser att de sociala funktionerna medför att fler beslut kan fattas på lägre 
organisatorisk nivå. Beslutsfattandet får mer kollektiv slagkraft i och med att beslutsunderlag 
blir mer officiella och synliga. Underlagen blir tillgängliga för alla, lagras i skriftlig form och 
kan påverkas och färgas genom medarbetares kommentarer och like´s. Emellertid upplevs att 
sämre beslut fattas. Överflödet av åsikter och information leder till att beslutsfattare inte har 
tid att gå igenom allt relevant material - varpå beslut fattas på sämre underlag. De sociala 
medierna upplevs även främja kommunikation av mindre komplicerad karaktär på bekostnad 
av mer komplex, vilket också påverkar beslutsfattandet negativt. 
 
Vidare upplevs det sociala intranätet skapa en uppdelning mellan passiva och aktiva 
användare. Aktiva får större inflytande i beslutsfattandet på bekostnad av passiva, då besluten 
uppfattas grunda sig mer på vem som säger något, än vad som sägs. Flera respondenter 
beskriver det sociala intranätet som ”en marknadsföringsplats”, ”endast en scen för de som 
vill stå i rampljuset” och ”ett ställe där man bygger upp sin personliga profil och karriär”. 
  

”Jag tycker beslutsfattandet har blivit dummare. […]Besluten fattas utifrån vem som säger 
nått snarare än vad som sägs, och utifrån om den som säger nått har etablerat sig som en 

talesperson. Men det är då jävlar inte underbyggt med bevis och insikter utan snarare mer 
gapighet och konsten att marknadsföra sig. Det är någonting som jag tycker går i fel 

riktning.” 
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4.5.	  Sammanfattning	  av	  studiens	  resultat	  
	  
Tabell 4 sammanfattar de positiva och negativa aspekter med sociala intranät som vår studie 
funnit. Dessa ligger till grund för vår vidare diskussion i nästkommande avsnitt. 

	  

5.	  Diskussion	  –	  sociala	  mediers	  effekter	  
 
Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vilka positiva och negativa effekter 
användningen av sociala medier i organisationers interna kommunikation skapar för 
medarbetare. Utifrån våra empiriska resultat kan vi konstatera att respondenterna har en 
övervägande positiv inställning gentemot sociala teknologier, men att de även upplever 
negativa effekter av dem. Då inga ytterligare teman kunde identifieras utifrån vår studie, 
diskuteras i följande avsnitt våra empiriska resultat utifrån de fem teman vi identifierat i 
litteraturen. Vi inleder med de teman där vår studie stödjer befintlig forskning och fortsätter 
med områden där vi funnit motstridiga eller nya resultat. Därefter går vi djupare in i några 
aspekter vi funnit extra intressanta för vår forskningsfråga. 

5.1.	  Kommunikation,	  samarbete	  och	  sociala	  relationer	  	  
 
De områden där våra respondenter är mest entydiga om de sociala funktionernas positiva 
effekter är kommunikation, samarbete och sociala relationer. Samtliga respondenter upplever 
att en stor fördel med sociala funktioner är att de effektiviserar den dagliga kommunikationen, 
främjar samarbetet med andra kollegor och underlättar att både skapa och upprätthålla sociala 
relationer på arbetet. Våra resultat stödjer således tidigare forskning som finns kring sociala 
teknologiers effekter inom dessa områden (se exempelvis DiMicco et al., 2009; Tredinnick, 

Tabell 4: Summering av fördelar/nackdelar vår studie identifierat 

FÖRDELAR( TEMA
Förbättrade*sociala*relationer* Sociala*relationer
Främjad*interaktion*(snabbare*&*mer*platsoberoende*kommuniaktion)* Kommunikation
Förbättrat*samarbete* Samarbete
Delvis*förbättrad*informations>*&*kunskapsdelning* Informations>*&*kunskapsdelning

Ökad*transparens* Sociala*relationer,*Samarbete,*
Informations>*&*kunskapsdelning

Mer*inflytande*för*medarbetare*i*vad/hur*innehåll*kommuniceras* Inflytande/medbestämmande
Reducerade*fysiska*&*mentala*avstånd* Sociala*relationer,*Samarbete

NACKDELAR TEMA

Informationsöverflöde*med*informationsrelaterade*problem Informations>*&*kunskapsdelning,*
Inflytande/medbestämmande

Låg*aktiv*användning/motstånd*mot*användning Samtliga*teman
Segregering*mellan*aktiva*och*passiva*användare* Inflytande/medbestämmande
Försämrat*beslutsfattande*genom*segregering*&*mindre*komplext*innehåll* Inflytande/medbestämmande

EFFEKTER(AV(SOCIALA(FUNKTIONER

(Orsaker*till*låg*aktiv*användning*(se*tabell*3)*kan*även*ses*som*nackdelar*i*sig)
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2006; Turban et al., 2011). 
 
För kommunikationen möjliggör snabbheten och platsoberoendet en snabbare, mer interaktiv 
och gränsöverskridande problemlösning. För samarbetet skapar transparensen positiva 
effekter för att uppdatera sig om andras projekt och hitta dem med den viktiga kunskapen, 
medan snabbheten och platsoberoendet förenklar den dagliga kommunikationen och 
fildelningen mellan medarbetare. Detta ligger i linje med tidigare forskning av exempelvis 
Riedl & Betz (2012) och Tredinnick (2006). För de sociala relationerna betonas snabbheten 
och reduktionen av fysiska och mentala avstånd som viktiga fördelar då detta underlättar att ta 
kontakt, skapa kontinuitet i kontakten och skapa en känsla av samhörighet. I tillägg upplevs 
transparensen som positiv då den underlättar för medarbetare att skapa en uppfattning om 
andra medarbetares position, arbetsuppgifter, kollegor etcetera. Det som DiMicco et al. 
(2009) benämner people sensemaking.  

5.2.	  Informations-‐	  och	  kunskapsdelning	  	  
  
Vad gäller informations- och kunskapsdelning gav våra resultat en splittrad bild. Å ena sidan 
upplever några respondenter att informations- och kunskapsdelningen effektiviseras genom 
ökad snabbhet, transparens, platsoberoende, etcetera, vilket går i linje med exempelvis 
McAfee (2006), Tredinnick (2006) och Turban et al. (2011). Å andra sidan upplever andra 
respondenter att den potentiella effektiviseringen inte uppnås, eller åtminstone inte uppnås i 
hela organisationen. En möjlig förklaring till denna splittring är att de som upplever 
effektivisering åsyftar individ- och gruppnivå, medan de som inte gör det, åsyftar den 
övergripande informations- och kunskapsdelningen i hela organisationen. Denna tanke styrks 
delvis av att några respondenter explicit uttrycker att de upplever positiva effekter för 
arbetsgrupper, men inte för den övergripande kunskapsdelningen. Ytterligare ett tecken är att 
respondenter som upplever positiva effekter exemplifierar med verktyg som erbjuder 
interaktion på individ- och gruppnivå (teamer, chatten och live meeting) som i högre grad kan 
tänkas främja informations- och kunskapsdelningen mellan individer och grupper. 
Användningen av de publika verktygen, som i högre grad kan tänkas stimulera informations- 
och kunskapsdelning på organisationsnivå, är dessutom mycket låg, vilket är ytterligare ett 
stöd för detta resonemang. 
 
Bristande användning betonas således som en orsak till att potentiella fördelar för den 
övergripande informations- och kunskapsdelning inte införlivas. Detta går i linje med 
problematiken kring bristande användning som Turban et al. (2011) och Tredinnick (2006) 
framför. Vår studie indikerar att sociala teknologier främjar spridning och sökning av 
information och kunskap till viss grad, men att produktionen gynnas i liten utsträckning 
(jämför McAfee, 2006; Turban et al., 2011, Ferrona et al., 2011). Då få medarbetare aktivt 
involverar sig i kunskapsproduktionen, men desto fler kapitaliserar publicerat innehåll, tycks 
det sociala intranätet bli mer en kunskapsbas, än ett kunskapsnätverk (jämför Turban et al., 
2011; Tredinnick, 2006). Likt Davenport (2007) finner vi tendenser till att sociala teknologier 
i sig inte skapar ”magi” för informations- och kunskapsdelning och att barriärer mot 
informations- och kunskapsdelning inte elimineras vid införande av sociala teknologier.  
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Det massiva innehållet på det sociala intranätet betonas som en annan orsak till att de 
potentiella positiva effekterna inte uppnås. Informationsflödet hämmar effektiv informations- 
och kunskapsdelning, då medarbetare får svårare att hitta och lättare missar viktig 
information. Den bristande användningens och informationsöverflödets betydelse för de 
potentiella effekterna av sociala teknologier diskuteras utförligare i avsnitt 5.4 och 5.6. 

5.3.	  Inflytande	  och	  medbestämmande	  
 
Flertalet forskare hävdar att en positiv effekt av sociala teknologier är att medarbetare får mer 
inflytande över kommunikationsprocesserna och mer medbestämmande i beslutsfattandet, 
vilket skapar en plattare och mer decentraliserad organisation (se exempelvis McAfee, 2006; 
Riedl & Betz, 2012; Newell et al., 2009). Vår studie stödjer att sociala teknologier i hög grad 
möjliggör detta, men visar att effekterna inte enbart ses som positiva.  

5.3.1	  Inflytande	  
 
Vår studie visar att medarbetare upplever en större möjlighet att påverka vad som 
kommuniceras och att de att de i högre grad kan ge uttryck för sina åsikter. Detta stödjer 
tidigare forskning av exempelvis McAfee (2006), Riedl & Betz (2012) och Tredinnick (2006). 
Emellertid existerar användningsmässiga barriärer, vilka motverkar dessa positiva effekter. 
Majoriteten tycks varken vilja eller våga dela åsikter via de sociala funktionerna. Detta talar 
emot McAfee (2006) som menar att sociala intranät blir ett forum för meningsskiljaktighet 
och debatt. Vår studie indikerar istället att intranätet blir ett forum för positiva åsikter snarare 
än negativa, eftersom många medarbetare inte vågar eller vill framföra negativism, 
åtminstone inte i de publika verktygen. Trots att sociala funktioner skapar möjligheten att 
uttrycka negativa åsikter och erhålla synlighet och uppmärksamhet för dessa, tycks 
införlivandet motverkas av rädsla och osäkerhet för konsekvenserna.  
 
Vidare indikerar våra resultat att sociala funktioner skapar en annan typ av forum – ett forum 
för de aktiva användarnas åsikter. Den maktförskjutning i kommunikationsprocesser som 
förespråkas av exempelvis McAfee (2009) och Tredinnick (2006) sker endast till förmån för 
aktiva användare, på bekostnad av passiva. Sociala teknologier ger visserligen medarbetare 
större inflytande i vad som kommuniceras, men när sociala intranät överrepresenteras av 
passiva användare, skapas inte det skifte från “informationsinsamling” till 
“informationsdeltagande” i kommunikationskulturen, som föreslås av Bennett et al. (2010). I 
enlighet med hur Tredinnick (2006) beskriver att informationen i traditionella, icke-sociala 
intranät är statisk och skapas av liten grupp individer finner vi tendenser som tyder på 
detsamma även i sociala intranät – utifrån den passiva användarens perspektiv. Passiva 
användare är fortfarande informationsinsamlare och för dessa existerar informationen 
fortfarande fristående och filtreras (dock inte av ledningen utan av de aktiva användarna), 
Trots denna obalans mellan aktiva och passiva användare, ser vi däremot, då de aktiva trots 
allt får ”en syl i vädret”, att en gradvis omvandling mot en mer decentraliserad 
organisationskultur sker, liksom Schnekenberg (2009) förespråkar. 
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5.3.2	  Medbestämmande	  
 
Enligt exempelvis Schnekenberg (2009) och McAfee (2006) kan sociala teknologier skapa ett 
mer decentraliserat beslutsfattande där medarbetare har mer medbestämmande. Vår studie ger 
stöd för att medarbetare upplever en decentralisering av beslutsfattandet, men att detta inte 
enbart förknippas med positiva konsekvenser. En negativ effekt som respondenterna betonar 
är att sociala teknologier delvis försämrar beslutsfattandet, då beslut fattas på sämre 
informationsunderlag på grund av informationsöverflödet som återfinns på intranätet, vilket 
medför att medarbetare inte hinner eller orkar sätta sig in i all relevant information. Vår studie 
finner dessutom indikationer på att sociala funktioner främjar kommunikation av mindre 
komplicerad karaktär på bekostnad av mer komplex, vilket också påverkar beslutsfattandet 
negativt då beslut grundas på information och kunskap av mindre underbyggt och kvalitativt 
slag. Detta resonemang ligger i linje med Turban et al. (2011) och Tredinnicks (2006) 
framförda kritik (se avsnitt 2.3.1).  
 
Vår studie påvisar en intressant aspekt som inte tidigare behandlats i forskningen. Studien 
indikerar att en segregering mellan aktiva och passiva användare skapas vilket leder till ett 
obalanserat inflytande i beslutsfattandet. De aktiva användarna erhåller fördelar i 
beslutsfattandet, på bekostnad av de passiva användarna. Aktiva användare får ett större 
inflytande och medbestämmande i beslutsfattandet, medan de som inte syns eller hörs på det 
sociala intranätet ”glöms bort”. Huruvida andra konsekvenser skapas för medarbetare, 
beroende på hur aktiva respektive passiva de är på det sociala intranätet, kan spekuleras i. De 
aktiva kanske även erhåller försprång medan de passiva kanske likaledes ”glöms bort” inom 
andra områden. Detta fordras ytterligare studier om.	  

5.4.	  Användningens	  centrala	  roll	  
 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att graden av aktiv användning har en 
central roll i diskussionen kring vilka fördelar och nackdelar sociala teknologier skapar för 
medarbetare. Vår studie finner flera intressanta aspekter vad gäller användningens betydelse 
för sociala teknologiers effekter, som inte tidigare behandlats i litteraturen. Våra resultat visar 
att användningsgraden av sociala medier påverkar (1) införlivandet av potentiella fördelar och 
(2) uppkomsten av negativa effekter. Den individuella användningens betydelse för 
införlivandet av potentiella fördelar kan te sig ganska självklar och har betonats i litteraturen 
(se Tredinnick, 2006) Använder du inte verktyget är det svårt att uppleva några positiva 
värden som verktyget skapar. Vår studie finner dock att en annan dimension av användningen 
är av stor betydelse – den kollektiva användningen (samtliga medarbetares deltagande).  
 
Vår studie indikerar att graden av kollektiv användning påverkar införlivandet av positiva 
effekter. När den kollektiva användningen överrepresenteras av passiva konsumenter uppnås 
inte de potentiella fördelarna med sociala teknologier. För att exempelvis en effektiviserad 
informations- och kunskapsdelning ska uppnås på en övergripande organisationsnivå krävs att 
medarbetare aktivt delar med sig i publika verktyg och inte bara passivt konsumerar 
information och kunskap. I Tietos fall är den kollektiva användningen av de publika 
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verktygen låg, varpå införlivandet av den potentiella effektiviseringen av kunskapsdelningen 
motverkas. De mindre publika verktygen har en bredare användning, vilket kan vara en orsak 
till att de sociala teknologierna ändå lyckas främja kunskapsdelningen inom mer avgränsade 
grupper och team. För samarbete, kommunikation och sociala relationer tycks en bred 
kollektiv användning av mindre publika verktyg vara tillräcklig för att skapa fördelar.  
	  
Vår studie indikerar att graden av kollektiv användning även påverkar uppkomsten av 
negativa effekter. Ett intressant empiriskt fynd är att låg aktiv kollektiv användning leder till 
en segregering mellan aktiva och passiva användare där aktiva användare får större inflytande 
i beslutsfattandet, på bekostnad av de mer passiva användarna. En bristande aktiv kollektiv 
användning kan således inte bara motverka införlivandet av potentiella fördelar utan även 
direkt skapa negativa effekter. Teoretiskt sett skulle denna snedvridning i inflytandet 
elimineras om alla användare var lika delaktiga, allt annat lika. Detta scenario är däremot inte 
sannolikt i praktiken eftersom variation i användningsgraden och ytterligare faktorer som 
påverkar inflytandet, troligen alltid kommer existera. 	  

5.5.	  Barriärer	  mot	  användning	  
 
Vi kunde utifrån vår studie identifiera en rad användarbarriärer som påverkar graden av aktiv 
kollektiv användning och därmed motverkar införlivandet av potentiella fördelar och skapar 
negativa konsekvenser. Barriärerna mot användning har vi, utifrån vårt empiriska underlag, 
kategoriserat i funktionsmässiga, psykologiska och kontextuella barriärer (återges i Tabell 5).  
 

 
 
De funktionsmässiga barriärerna är faktorer som direkt avser de sociala teknologierna och 
dess egenskaper (dessa diskuteras utförligare i avsnitt 5.5.1). De kontextuella barriärerna 
omfattar yttre organisatoriska förutsättningar, medan de psykologiska omfattar medarbetares 
inre kognitiva förutsättningar för användning. De icke-funktionsmässiga barriärerna berör 
således kontextuella och psykologiska förutsättningar för användning och kan återknytas till 
motsättningen kring kulturens betydelse som råder i litteraturen (se McAfee, 2006; Bennett, et 
al., 2010; Schnekenberg, 2009; Tredinnick, 2006) I litteraturen går meningarna isär om 
huruvida en kollaborativ och kunskapsdelande kultur är ett resultat av, eller en förutsättning 

Tabell 5: Barriärer mot användning 
 

 

FUNKTIONSMÄSSIGA-BARRIÄRER

Funktions)*&*alternativöverflöde
För*publikt*intranät
PSYKOLOGISKA-BARRIÄRER
Rädsla/osäkerhet*för*att*publicera*innehåll*(både*åsikter*och*information)
Ovilja*att*dela*med*sig*på*grund*av*intern*konkurrens
Ovana*vid*denna*typ*av*verktyg
KONTEXTUELLA-BARRIÄRER
Frånvaron*av*intern*marknadsföring,*utbildning*och*direktiv*från*ledningen
Bristande*användning*från*ledning*och*chefer
Frånvaron*av*tid*och*incitament*
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för användningen av sociala teknologier. Vår studie indikerar det senare. Avsaknaden av tid 
och incitament (jämför Davenport, 2007), direktiv och intern marknadsföring (jämför Paroutis 
& Al Saleh, 2009) i kombination med den existerande interna konkurrenskulturen, indikerar 
att Tietos kultur inte fullt ut stödjer användningen av sociala teknologier i den interna 
kommunikationen. Vår studie ger således stöd för att teknologierna i sig inte kan eliminera 
barriärer mot kunskapsdelning (se Davenport, 2007) och att den kollaborativa 
kunskapsdelningskulturen är en förutsättning för att uppnå en bred aktiv användning och 
därmed ett potentiellt införlivande av de positiva effekterna för informations- och 
kunskapsdelning (jämför Schnekenberg, 2009; Tredinnick, 2006 och Levy, 2009). Studien 
indikerar även att kulturen är viktig för att skapa det forum för debatt som McAfee (2006) 
förespråkar. Det krävs en kultur där medarbetare känner sig trygga med att uttrycka både 
positiva och negativa åsikter, för att sociala intranät ska skapa ett forum för debatt där 
synlighet ges även till negativa åsikter.  

5.5.1.	  Funktionsmässiga	  barriärer	  	  

5.5.1.1.	  Transparens	  vs.	  integritet	  
	  
En intressant funktionsmässig barriär som vår studie identifierat är att det sociala intranätet 
upplevs alltför publikt. Detta styrks dels genom explicita utsagor från respondenterna, men 
även genom kartläggningen av respondenternas användning, där mindre publika verktyg 
används i mycket högre utsträckning än mer publika. Å ena sidan skapar den publika prägeln 
rädsla och osäkerhet inför att aktivt publicera information och åsikter på intranätet, vilket 
tycks hämma både kunskapsdelningen och möjligheten att uppnå ett forum för debatt och 
meningsskiljaktighet likt den McAfee (2006) förespråkar. Å andra sidan upplevs just den 
ökade transparensen som fördelaktig för att främja samarbete och sociala relationer (och i viss 
mån även informations- och kunskapsdelning). Vår studie indikerar därmed en motsättning 
mellan behovet av transparens och behovet av integritet och bidrar till en spänning mellan hur 
”stängt” och hur ”öppet” ett socialt intranät bör vara. Behovet av transparens för sociala 
relationer och samarbete ställs emot behovet av mer integritet vad gäller informations- och 
kunskapsdelning, och för att skapa den debatt som främjar mer demokratisk kommunikation. 
Denna balansgång kan vara svår att hantera för organisationer som vill använda sig av dessa 
typer av teknologier. Vår studie indikerar att strävan efter ökad transparens inte är helt 
oproblematisk och kanske inte heller alltid önskvärd. Allting kanske inte bör vara helt 
offentligt i en arbetssituation och kanske behövs utrymme för mer privat kommunikation och 
kunskapsdelning mellan medarbetare utan insyn från alla andra organisationsmedlemmar.  

5.5.1.2.	  ”Social	  media	  overload”	  
 
En annan funktionsmässig barriär som vår studie påvisar är att sociala teknologiers 
egenskaper kan skapa upplevelsen av ett funktions- och alternativöverflöde, något som 
negligerats i tidigare forskning. Vi har valt att benämna upplevelsen av dessa överflöden 
social media overload (se Figur 2). 
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Funktionsöverflöde/Function overload innebär uppfattningen att det finns för många 
funktioner i form av digitala platser/plattformar tillgängliga i det dagliga arbetet (som 
exempelvis chatt, bloggar, wikis, fildelningsplattformar). 
 
Alternativöverflöde/Option overload innebär 
uppfattningen om att det finns för många olika 
interaktiva möjligheter för användaren att utföra på de 
digitala funktionerna, (som exempelvis chatta, 
kommentera, gilla, tagga, statusuppdatera, dela filer). 
 
Upplevelsen att det finns för många funktioner med 
för många olika handlingsmöjligheter att utföra i 
dessa, skapar ett motstånd till användning, vilket i sin 
tur motverkar införlivandet av positiva effekter. Det 
blir en balansgång för organisationer vad gäller hur 
många sociala funktioner som är optimalt för att 
tillgodose eventuella heterogena preferenser hos 
medarbetare utan att skapa denna overload-
upplevelse. 

5.6.	  Ökad	  användning	  löser	  inte	  alla	  problem	  
 
Vi har således konstaterat att det finns en rad både funktionsmässiga och icke-
funktionsmässiga barriärer mot användning, vilka indirekt påverkar införlivandet av 
potentiella fördelar och uppkomsten av potentiella nackdelar. En rimlig slutsats av 
ovanstående diskussion är att nyttan av sociala teknologier maximeras om organisationer 
främjar en hög kollektiv användning. Vår studie visar dock att sociala teknologier medför 
andra negativa effekter, vilka snarare kan tänkas förstärkas av en hög användning. Studien 
visar något överraskande, att problematiken med informationsöverflöde som återfinns i 
kritiken mot e-mail (se Schneckenberg, 2009) även återfinns hos sociala medier. 
Informationsöverflödet med resulterade problem (exempelvis: svårt att hitta information, lätt 
att missa viktig information, inaktuell/gammal information, sämre beslut) upplevs som en stor 
nackdel även med de sociala teknologierna. Studien indikerar således att användningen av 
sociala teknologier riskerar att göra informationsspridningen alltför dynamisk och 
ostrukturerad, vilket motverkar en effektivisering av informations- och kunskapsdelningen. 
Detta talar emot bland annat McAfee (2006) som betonar dynamiken som positiv för 
informations- och kunskapsdelningen. Vi ser istället likheter med Tredinnick, (2006) och 
Turban et al. (2011) som understryker risken för att information av sämre kvalitet kan spridas, 
som sedan ligger till grund för beslut. Problematiken med informationsöverflödet illustrerar 
att en ökad användning där medarbetare erhåller större inflytande i kommunikationen, inte 
automatiskt löser alla problem förknippade med sociala medier i organisationer. En ökad 
användning reducerar inte informationsöverflödesproblemet utan kan snarare tänkas förstärka 
det ytterligare, eftersom fler individer deltar i skapandet och spridningen av information. 
Kanske kan en ökad användning även ge upphov till andra negativa konsekvenser såsom att ta 

Figur 2: Social media overloads komponenter!
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för mycket tid från kärnverksamheten (jämför Turban et al., 2011), eller eliminera den 
personliga kontakten.  
 
 
Sammanfattningsvis finns således en rad potentiella fördelar och nackdelar med sociala 
teknologier där den kollektiva användningsgraden utgör en grundbult. Figur 3 sammanfattar 
sambandet mellan användningsgrad, användningsbarriärer och sociala teknologiers positiva 
och negativa effekter som vår studie funnit. Funktionella, psykologiska och kontextuella 
användningsbarriärer (se Tabell 5) påverkar graden av aktiv kollektiv användning, vilket i sin 
tur påverkar införlivandet av positiva effekter (exempelvis effektiviserad informations- och 
kunskapsdelning och samarbete) samt uppkomsten av negativa effekter (exempelvis 
obalanserat inflytande mellan aktiva/passiva användare och informationsöverflöde) för 
medarbetare i det dagliga arbetet. 
 

 
	   	  

Figur 3: Sambandet mellan användningsbarriärer, användningsgrad och effekter 
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6.	  Slutsats	  
 
Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vilka positiva och negativa effekter 
användningen av sociala medier i organisationers interna kommunikation skapar för 
organisationers medarbetare. Vi kan konstatera att användningen av sociala intranät skapar 
både positiva och negativa effekter för medarbetares dagliga arbete. De fördelar vår studie 
finner är att sociala intranät (1) effektiviserar den interna kommunikationen, (2) främjar 
samarbete mellan organisationsmedlemmar, (3) underlättar skapande och bevarande av 
sociala relationer mellan medarbetare, (4) ger medarbetare mer inflytande i 
kommunikationsprocesser och (5) främjar informations- och kunskapsspridning inom 
avgränsade grupper. Detta överensstämmer i stort med tidigare forskning kring sociala 
teknologiers effekter för organisationer och dess medarbetare. Snabbhet, platsoberoende och 
reducerade fysiska och mentala avstånd i kommunikationen/interaktionen mellan 
medarbetare, i kombination med ökad transparens, betonas som orsaker till de positiva 
effekterna. 
 
Studien visar dock att det finns problem med användningen av sociala medier i 
organisationer, som både motverkar införlivandet av potentiella fördelar, men även skapar 
direkta negativa effekter för medarbetare. Vår studie kunde identifiera två huvudfaktorer; 
bristande kollektiv användning och uppkomsten av ett informationsöverflöde, vilket i sin tur 
skapar andra informationsrelaterade problem.  

• Låg kollektiv användning motverkar införlivandet av positiva effekter som exempelvis 
ökad dialog och dynamiskt informations- och kunskapsutbyte mellan medarbetare. 
När den kollektiva användningen överrepresenteras av passiva konsumenter 
motverkas en potentiell effektivisering av exempelvis informations- och 
kunskapsdelningen. Studien indikerar även att låg kollektiv användning skapar en 
segregering mellan aktiva och passiva användare, något som negligeras i tidigare 
forskning. Aktiva användare får större inflytande i beslutsfattandet, på bekostnad av 
passiva som ”glöms bort”. En maktförskjutning i kommunikationsprocessen, likt den 
som förespråkas i litteraturen, sker men vid låg kollektiv användning färgas och 
filtreras innehållet av de aktiva, medan de passiva användarna förblir 
informationsinsamlare precis som vid traditionella icke-sociala intranät. 

• Informationsöverflödet är snarare ett resultat av användningen och medför att viktig 
information blir svår att hitta och lätt att missa, samt att inaktuell och irrelevant 
information i större utsträckning återfinns på intranätet. Problemet med 
informationsöverflöde är något som behandlats i tidigare forskning kring e-
mailanvändning, men som inte tidigare uppmärksammats i relation till sociala medier. 
Vår studie visar att uppkomsten av informationsöverflöde motverkar effektiv 
informations- och kunskapsdelning och skapar problem för beslutsfattandet då 
beslutsunderlagen försämras. Dessa informationsrelaterade problem med sociala 
teknologier indikerar att dynamisk informations- och kunskapsdelning, där 
medarbetare har mer inflytande, även kan medföra negativa konsekvenser.  
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Avslutningsvis visar vår studie att användningen på flera olika sätt har en central roll i 
diskussionen om positiva och negativa effekter av sociala teknologier. Vår studie finner 
funktionsmässiga, psykologiska och kontextuella barriärer mot användning, som exempelvis 
medarbetares perception av ett för publikt intranät och social media overload. Att överbrygga 
samtliga användarbarriärer löser dock inte alla problem då problematiken med 
informationsöverflöde kvarstår och eventuellt förvärras av ökad användning. Framtiden får 
utvisa huruvida fördelarna med en aktiv kollektiv användning överstiger nackdelarna och om 
sociala intranät, är eller inte är en kostsam fluga. Ytterligare forskning kring sociala mediers 
effekter för organisationer och dess medarbetare fordras. Huruvida organisationer och dess 
medarbetare kommer att gilla eller inte gilla (i) sociala intranät i framtiden, återstår att se. 

7.	  Praktiska	  implikationer	  
 
Vår studie visar att aktiv kollektiv användning är viktig för att sociala medier ska skapa 
positiva effekter för medarbetare. Åtgärder för att reducera användningsbarriärer kan därmed 
rekommenderas till praktiker. Upplevelsen av social media overload samt eventuella 
kontextuella användningsbarriärer kan reduceras genom (1) intern marknadsföring av 
funktionernas fördelar (2) direktiv och eventuellt schemalagd tid för användning, (3) 
utbildning om vilka funktioner som finns och hur/när de bör användas. Dessa åtgärder kan 
sedan i sin tur reducera psykologiska barriärer. Att uppfylla behovet av utbildning, direktiv, 
intern marknadsföring etcetera, är troligen inte så svårt att åstadkomma. Att förändra en kultur 
är dock svårare och det kan inte uteslutas att psykologiska barriärer mot användning och 
kunskapsdelning kvarstår trots dessa åtgärder.  
 
Då vår studie påvisar att ökad användning även kan skapa informationsöverflöde vill vi 
poängtera att åtgärder för att främja användning inte nödvändigtvis löser alla problem.	  
Utmaningen blir att hitta en balans i användningen, där förutsättningarna för att uppnå de 
eftersträvansvärda fördelarna främjas, men där de negativa konsekvenserna inte tar överhand. 
I mångt och mycket handlar det om att definiera syftet med den sociala medianvändningen. 
De funktioner som implementeras och de åtgärder som vidtas för att främja användning av 
dessa bör återspegla detta syfte.	  

8.	  Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
  
Vi är medvetna om att vi endast skrapat på ytan när det gäller sociala teknologiers möjligheter 
och problem och att ytterligare forskning fordras. Våra 13 intervjuer utgör ett ringa underlag 
för generaliserbarhet mot organisationer som population. Då bransch och 
organisationsspecifika faktorer troligen påverkar effekterna av sociala medier i den interna 
kommunikationen, fordras studier på andra typer av organisationer inom andra branscher. 
Vidare kan uppsättningen av, och förutsättningar för, olika sociala funktioner variera mellan 
olika organisationer, vilket även reducerar möjligheten till generaliserande slutsatser kring 
sociala mediers effekter.  
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Ett förslag till vidare forskning är att fördjupa sig i något av de empiriska fynd vår studie 
genererat.	  En bredare studie med fokus på användningens roll för sociala mediers effekter, är 
ett förslag. Studier om vilka följder som skapas för beslutsfattandeprocesser och 
maktförhållanden beroende på hur aktiva respektive passiva medarbetare är i de sociala 
intranäten är en intressant aspekt som kräver ytterligare forskning. Liksom om segregering 
mellan aktiva och passiva användare kan skapa andra konsekvenser än de vi funnit i vår 
studie. En fördjupning i de olika överflödesproblematikerna skulle också vara intressant. Ett 
förslag till vidare forskning är även att genomföra kvantitativa studier där vår och andra 
kvalitativa studier skulle kunna utgöra underlag, för att på så sätt kunna statistiskt pröva några 
av vår studies empiriska fynd.	  
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Bilagor	  
Bilaga	  1.	  Sociala	  funktioner	  som	  kan	  ingå	  i	  ett	  socialt	  intranät	  
 
Källa: Cook, 2008 
 

   

SOCIAL'FUNKTION FÖRKLARING

Chatt
Chattsystemen*möjliggör*för*medarbetare*att*kommunicera*direkt*med*varandra*via*

text*och/eller*röst.*Medarbetare*visas*på*varandras*kontaktlistor*där*ikoner*anger*

deras*onlinestatus.*Anställda*kan*ha*flera*konversationer*igång*samtidigt*och*

konversationerna*kan*ha*karaktären*“enBtillBen”*eller*“mångaBtillBmånga”.*

Bloggar
Bloggar*är*onlineartiklar*där*medarbetare*kan*författa*texter*som*sedan*sorteras*i*

kronologisk*ordning.*I*organisationer*kan*bloggar*användas*för*att*kommunicera*

information*till*hela*organisationer*och*av*olika*projektteam*för*att*uppdatera*om*sina*

arbetsprocesser.*

Social'presence'
applikationer

SPA*är*teknologier*där*användare*har*möjlighet*att*“statusuppdatera”,*det*vill*säga,*

skicka*uppdateringar*till*en*central*plats*där*alla*kan*se,*gilla*eller*kommentera*ens*

uppdatering.*I*organisationer*kan*dessa*teknologier*implementeras*så*att*varje*anställd*

har*ett*eget*konto*i*ett*internt*socialt*intranät*där*denne*kan*statusuppdatera*om*vad*

den*gör*eller*gilla/kommentera*andras*statusuppdateringar.

Virtuella'världar

Virtuella*världar*möjliggör*för*personer*att*interagera*och*ta*kontakt*med*varandra*i*

en*datorbaserad*miljö,*där*varje*individ*representeras*vanligen*av*en*avatar.*Dessa*

teknologier*är*vanliga*i*spelvärlden.*I*organisationsvärlden*kan*virtuella*världar*

fungera*som*ett*verktyg*för*att*hålla*möten,*genomföra*utbildningar*eller*bara*

socialisera*med*kollegor.

Mediedelning
Mediedelning*är*teknologier*som*möjliggör*för*användaren*att*dela*dokument,*bilder,*

videor*och*presentationer*med*andra.*Dessa*funktioner*kan*finnas*även*i*“icke*sociala”*

intranät.*Skillnaden*med*social*mediedelning*är*dock*att*alla*kan*vara*med*och*skapa,*

publicera*och*dela*filer*i*intranätet.

Social'bokmärkning
Social*bokmärkning*möjliggör*för*användare*att*publicera*länkar*till*användbara*och*

viktiga*webbsidor*för*att*antingen*lagra*dessa*för*eget*bruk*eller*för*att*dela*dessa*med*

andra.

Sociala'kataloger
Sociala*kataloger*skapar*möjligheter*för*användare*att*bygga*upp*databaser*med*

information*inom*specifika*ämnen/områden.*I*organisationer*kan*anställda*själva*

skapa*kunskapsbanker*med*information*om*exempelvis*kunder*och*leverantörer.

Wikis
En*wiki*är*en*websida*vars*innehåll*kollaborativt*kan*redigeras*av*alla*som*har*access.*I*

organisationer*kan*dessa*användas*för*att*medarbetare*gemensamt*ska*kunna*skapa*

och*redigera*innehåll*i*samma*dokument/på*samma*websida.

Sociala'Nätverk Sociala*nätverkstjänster*möjliggör*för*individer*att*skapa*en*profil*där*denne*kan*bli*

vän*med*eller*följa*andra*användare.

Taggar Taggar*innebär*att*användare*kan*underlätta*för*andra*användare*att*hitta*ett*visst*

innehåll*genom*att*tagga*innehåll*med*ett*eller*flera*sökord.
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Bilaga	  2.	  Studiens	  respondenter	  
	  

	   	  

POSITION/TITEL ÅLDER-(ÅR) TID-PÅ-TIETO-(ÅR) KÖN
Säljare((Market(Presale(Coordinator) 27 0,5 kvinna
Affärsutvecklare((FoU) 42 8 man
Communitykonsult(för(marknadsföringskanaler(på(
globala(marknadsföringsJ(&(kommunikationsavdelningen 38 11 kvinna

Affärsutvecklare(och(ITJ(lösningsarkitekt 36 5 man
ITJLösningsarkitekt 34 7 man
Centralt(säljstöd 50 21 man
Affärskonsult 35 6 man
Affärsutvecklare((telekom(o(FoU) 26 1 kvinna
Affärsutvecklare((telekom) 30 6 man
Säljstöd(och(marknadsföringsansvarig 56 18 kvinna
Vice(försäljningschef((Kundansvarig(telekom,) 51 9 man
Projektledare(inom(ITJinfrastruktur 31 5 kvinna
Projektledare(och(konsult(för(förändringsprojekt 44 5 kvinna
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Bilaga	  3.	  Studiens	  intervjuguide	  
 
 
Inledning 
 
Inleder med en kort förklaring om vad syftet med intervjun är samt en förklaring av vad vi 
menar med socialt intranät och vilka funktioner vi syftar till med begreppet, för att undvika 
begreppsförvirring. 
 
1. Bakgrundsfrågor 
 
Inledningsvis vill vi få en ökad förståelse för respondentens position, arbetsuppgifter samt 
anställningstid på Tieto. Även bakgrundsaspekter såsom ålder, kön och användning av sociala 
medier i privat bruk behandlas. 
  
1.1 Kommunikationskanaler 
 
Här ställer vi frågor som undersöker genom vilka kommunikationskanaler respondenten 
kommunicerar med sina kollegor/chefer idag och vilka som upplevs användas mest frekvent.  
 

• Genom vilka kommunikationskanaler kommunicerar du med dina kollegor?  
(Exempel: telefon, e-mail, möten, chatt) 

• Vilket upplever du att du använder mest frekvent i ditt dagliga arbete?  
 
2. Användning/funktioner 
 
Här ställer vi frågor om vilka funktioner i det sociala intranätet respondenten använder mest, 
respektive minst, i sitt dagliga arbete, och vad orsaker till detta kan vara.  
 

• Kan du beskriva vilka funktioner i det sociala intranätet du använder mest i ditt 
dagliga arbete? Varför då? 

• Vilka funktioner använder du mindre? Varför använder du dem inte i så stor 
utsträckning? 

• Känner du att du har koll på vilka verktyg som finns i det sociala intranätet och hur de 
fungerar?  

 
3. Effekter – fördelar/nackdelar 
 
Här ställer vi frågor om vilka fördelar/nackdelar respondenten upplever att de sociala 
funktionerna i Intra skapar i det dagliga arbetet, samt frågor om hur dessa fördelar/nackdelar 
skapas. 
 

• Bidrar de sociala funktionerna i Intra med några fördelar för dig i ditt dagliga arbete? 
Varför/varför inte? Hur? På vilket sätt? Kan du ge några exempel på det?  

• Ser du några nackdelar eller problem med ert sociala intranät? 
Varför/varför inte? Hur? På vilket sätt? Kan du ge några exempel på det? 

• Hur upplever du att de sociala funktionerna har påverkat ditt dagliga arbete generellt? 
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TEMA I - Kommunikation 
 
Inom ramen för temat kommunikation ställer vi frågor om, och i så fall hur, respondenten 
upplever att det sociala intranätet påverkar den interna kommunikationen på Tieto. 
 

• Hur anser du att det sociala intranätet påverkar kommunikationen inom Tieto?  
På vilket sätt? Kan du ge några exempel. 

• I vilken grad upplever du att det sociala intranätet effektiviserat den interna 
kommunikationen på Tieto? 

 
 
TEMA II – Informations- och kunskapsdelning 
 
Inom ramen för temat informations- och kunskapsdelning ställer vi frågor om, och i så fall 
hur, respondenten upplever att det sociala intranätet påverkar informations- och 
kunskapsdelning mellan medarbetare på Tieto. Vi behandlar aspekter som de sociala 
funktionerna tillhandahåller för att främja medarbetares möjligheter att skapa, sprida och 
tillgänga sig olika typer av innehåll och kunskap.  
 

• Hur anser du att dessa sociala funktioner påverkar informationsspridning på jobbet? 
Hur? Kan du ge några exempel? 

• I vilken grad underlättar det sociala intranätet för dig att dela med dig av information 
och kunskap till andra? Hur? Kan du ge några exempel? 

 
 
TEMA III - Samarbete 
 
Inom ramen för temat samarbete ställer vi frågor om, och i så fall hur, respondenten upplever 
anser att det sociala intranätet påverkar samarbetet mellan medarbetare på Tieto. 
 

• Hur har samarbetet på Tieto påverkats genom användningen av ert sociala intranät?  
• Hur påverkar de sociala funktionerna samarbetet mellan avdelningar/inom 

avdelningar/inom grupper/mellan kontor? 
 
 
TEMA IV – Inflytande/medbestämmande 
 
Inom ramen för temat inflytande och beslutsfattande ställer vi frågor om, och i så fall hur, 
respondenten upplever att det sociala intranätet påverkar beslutsfattandeprocesser samt 
dennes möjligheter att påverka det som kommuniceras. 
 

• Hur har dina möjligheter till att påverka vad som kommuniceras påverkats av de 
sociala funktionerna? På vilket sätt? Kan du ge några exempel? 

• Hur har det sociala intranätet påverkat beslutsfattandet inom organisationen? 
• Beskriv hur ert sociala intranät har plattat ut organisationen? I så fall, vilka effekter 

har detta medfört? 
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TEMA V – Sociala relationer 
 
Inom ramen för temat sociala relationer ställer vi frågor om, och i så fall hur, respondenten 
upplever att de sociala funktionerna påverkar sociala relationer mellan medarbetare på Tieto. 
 

• Hur upplever du att det sociala intranätet påverkat dina relationer till andra 
medarbetare på jobbet? På vilket sätt? Hur? Kan du ge några exempel? 

 
4. Sammanfattande avslutning 
 
Avslutningsvis ber vi respondenten att sammanfatta de störta fördelarna/nackdelarna som 
Tietos sociala intranät bidrar till deras dagliga arbete. Vi frågar även om respondenten vill 
tillägga något som ännu inte behandlats.  
 

• Hur har de sociala funktionerna påverkat en vanlig arbetsdag? 
• Kan du sammanfatta vad du tycker är de största fördelarna med det sociala intranätet 

ni har idag. Förklara! 
• Kan du sammanfatta vad du tycker är de största nackdelarna/problemen med det 

intranätet ni har idag. Förklara! 
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Bilaga	  4.	  Grafiska	  illustrationer	  av	  Tietos	  sociala	  intranät	  –	  ”INTRA”	  
	  
	  
INTRAs	  snabbval	  för	  bloggar,	  wikis,	  med	  mera	  
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Live–meeting:	  det	  virtuella	  mötesrummet	  
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Teamer:	  fildelningsverktyget	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


