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Förord 
Från första dagen vi kom till praktiken på internkommunikationsbyrån Involve 
Communication märktes det engagemang som byrån har för internkommunikationens roll 
inom företag och organisationer. Deras brinnande övertygelse i att medarbetare gör företaget 
är en inspiration för oss båda. Vår uppsatsidé föddes genom just det engagemanget.  

Flera personer har varit engagerade i och bidragit till färdigställandet av denna masteruppsats. 
Vi vill först rikta ett stort tack till vår handledare Mats Edenius, professor i 
informationssystem vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, som haft 
många goda idéer och engagerat sig mycket i både formalia, innehåll och alltid funnits till 
hands för oss. Handledningen har resulterat i många kloka och goda förslag på klargöranden 
och förbättringar, vilket har lyft vår uppsats väsentligt. 

Ett stort tack går även till de 15 anställda på Involve Communication, som genom våra 
intervjuer bidragit med ett särskilt engagemang och kloka insikter i uppsatsämnet. Förutom att 
utgöra en betydande del av en mycket spännande praktikperiod, har Involves anställda både 
humor och bred kompetens som varit oumbärliga för uppsatsens fortskridande.  

Ett särskilt tack går även till våra respondenter som besvarat vår enkät, utan era kunskaper 
och ert engagemang hade inte uppsatsen varit fullt så innehållsrik och haft en sådan 
spännande variation i sin ansats. 

Slutligen vill vi tacka varandra och vår personliga hejarklack, våra familjer och vänner i 
klassen. Dessa har stöttat oss med feedback, stöd, glada tillrop och genom en social närvaro 
som gjort den här perioden väldigt innehållsrik och givande.  

Kristina Andrén & Andree Forsberg 

Uppsala, den 8 juni -2014 
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ABSTRACT	  
Title: Creating and Structuring – Internal Corporate Communication on Digital Platforms as a 
Way of Attracting and Engaging the New Workforce Generation Y 
 
Authors: K. Andrén, A. Forsberg 
 
Aim: To identify how to create and structure the content of intranets on digital platforms in 
order to attract and engage the new workforce generation (Y). 
 
Material and Method: The material of the study was collected in three processes. Two of 
which were qualitative and one quantitative. Initially, all (15) employees at internal 
communications consultant firm Involve Communication were interviewed using semi-
structured interview methods. Two representatives from clients with relevant cases were then 
interviewed as a complement, using e-mail. Through this, we got both the consultant and 
corporate view on how to create internal communication content. To identify the preferences 
and expectations of the incoming workforce generation Y, born between 1980 and 2000, we 
then launched an online survey where the questions ranged from mobile and social media 
behavior to specific questions on organizational culture and communicative preferences. 
Through these three different methods we managed to triangulate three essential perspectives 
on what is important in internal communications. To manage the results we researched 
theories on the function and structure of organizational cultures, co-creational communication 
and employeeship. These theories were then combined with the 4C’s formality/interaction 
matrix. This enabled an understanding for the positioning of the generation Y respondents, 
regarding preferred interaction methods with social software and organizational culture 
preferences. 
 
Main Results: Results from the study show that organizational culture is regarded as a highly 
important factor for knowledge sharing, engagement and employee learning, which 
intertwines with its technical artifacts. However, the interaction between organizational 
culture and technological artifact is proven to be bidirectional. Focus is required from the 
managerial side of the organization, through a more communicative leadership approach. As 
for the content, organizations’ basic assumptions, values and norms need to be taken in regard 
to generation Y’s preferences for content, which should then be reflected in its technical 
artifacts. A majority of the respondents in our study has a clear preference for organizations 
where social software such as discussion forums, tags, chats and virtual words are used. They 
are individualistic in their professional ambitions but not asocial. 
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SAMMANFATTNING 
De kommunikationsförändringar som kommit med den tekniska utvecklingen har för 
organisationer inneburit en ökad komplexitet och decentralisering som ställer högre krav på 
den enskilde medarbetaren. Det har även förändrat hur medarbetarna tar till sig, förmedlar och 
bearbetar den information som ges. Förutom att innehållet i det som kommuniceras bör 
föregås av relevans ställer det också krav på företagsledningar och enskilda 
avdelningsansvarigas kommunikationsinsatser. Internkommunikationen utgör således en 
central faktor för att ett företag ska kunna bli en enhet, där varje medarbetare känner sig 
delaktig. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och skapa förståelse för hur man ska 
formatera och formulera det innehåll som kommuniceras internt inom organisationer, för att 
matcha förväntningar och preferenser hos studiens målgrupp, Generation Y. Undersökningen 
bygger på en triangulering mellan kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på en 
internkommunikationsbyrå, två av deras kunder, samt en kvantitativ enkät som riktats till 
generation Y och deras förväntningar kring internkommunikation. Betydelsefulla teman och 
begrepp i undersökningen har utgjorts av organisationskultur, gemenskapande samt formalitet 
och interaktion kring organisationskulturer. Därtill studerades även medarbetarapplikationen 
som en artefakt utifrån kommunikation och lärande. Analysen av generation Y:s preferenser 
utifrån Cook’s 4K-modell understödde övriga teman och underbyggde studien genom att 
härleda målgruppens preferenser gällande olika typer av social mjukvara. 

Resultatet från studien visar att organisationskulturen är en ytterst betydelsefull faktor vilket 
utgör länken mellan både kunskapsdelning, engagemang och lärande. Samt att dessa mjuka 
faktorer bör betänkas kring utformandet av medarbetarapplikationer i form av tekniska 
artefakter. Dock är denna påverkan dubbelriktad eftersom mycket fokus krävs från 
ledningshåll och ett mer aktivt kommunikativt ledarskap, vilket även inverkar på 
organisationskulturen i hög grad. Studien visar även att generation Y föredrar en relativt 
informell organisationskultur med fokus på individuella prestationer men där problemlösning 
i grupp förekommer. Vad avser innehåll vill generation Y främst att medarbetarapplikationer 
utgörs av inslag såsom som utbyten av erfarenheter, information om förändringar samt 
problemlösning vilket till viss del motsvarar det kunskapsteoretiska förhållningssätt som 
studien haft till organisationskulturer.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Internkommunikation, organisationskultur, generation Y, 
medarbetarapplikationer, medskapande kommunikation, medarbetarskap, 
kunskapsutveckling, kunskapshantering.  
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
”Det är kul med appar” och ”Det digitala har fått vingar”, var två meningar som tidigt hördes 

på den internkommunikationsbyrå som skulle bli vår praktikplats i tio veckor. (Involve, 2014) 

Det är meningar som klingar fint och är talande för den digitala revolution som blivit vardag i 

och med den tekniska utvecklingen sedan sent 90-tal. I takt med att den tekniska 

användningen ökat i människors privata sfär, ökar även vikten av att organisationer skapar 

strategier för hur de bör förhålla sig till dagens digitala verklighet. Det krävs då teknisk 

kompetens om de digitala möjligheter som finns på marknaden samt vilka plattformar som är 

mest lämpliga för den egna verksamheten. Samtidigt behövs en ökad förståelse för hur 

organisationer bör fortskrida för att åstadkomma en samstämmighet i den digitala och vanliga 

organisationskulturen. (Hoang et al, 2008; Barret, 2002). 

 

Det är en svår uppgift för organisationer att identifiera vilka faktorer som formar 

organisationskulturen och se till att de tas upp av målgruppen på ett sätt som gör att 

internkommunikationen passar organisationen (McShane & von Gligow, 2008; Schein, 2004). 

En organisations mediekanaler förändras vanligen i takt med organisationen, vilket ställer 

krav både på hur innehållet presenteras men också på hur organisationskulturen påverkar 

medarbetaren och dennes roll inom organisationen (Heide, 2002; Arsenault & Castells, 2008). 

Således krävs en medvetenhet om den egna organisationskulturens påverkan över hur digitala 

kanaler används samt vad medarbetarna förväntar sig av dessa kanaler. Detta är av stor vikt, 

eftersom den interna kommunikationen och de plattformar som används blir kulturbärande 

artefakter, som påverkar helhetsförståelsen, organisationsidentiteten och medskapandet inom 

organisationen (Barret, 2002; Cook, 2008; McShane & von Gligow, 2008; Schein, 2004)  

 

Syftet med denna studie är därför att undersöka vilken typ av innehåll i en mobil 

medarbetarapplikation, som skulle engagera generation Y på arbetsmarknaden. Studien utgår 

från att organisationskulturen är ett viktigt styrmedel för ledningar, samtidigt som den även är 

ett verktyg för medarbetarna. Innehållet och den medskapande kontextens relevans för 

internkommunikationen utgör även en betydande faktor i studien (Nonaka et al, 2006; 

McShane & von Gligow, 2008, Choo et al, 1995).  

 

En organisation och dess anställda är ett informationssamhälle, vilket betyder att företagets 
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framgång är starkt förknippat med hur det hanterar information och kunskap internt (Hård af 

Segerstad, 2002; Castells, 2000). Ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv är denna 

förståelse direkt kopplad till de förväntningar medarbetaren har. Den är även kopplad till hur 

väl ett företag tolkar och formulerar förväntningarna till önskemål och krav som sedan kan 

verkställas genom distribuering i ett lämpligt format. Med rätt sorts förutsättningar, och med 

en förförståelse för det kommunikationsmönster och mobila beteende som ringar in 

generation Y:s mobilanvändande kan därför en miljö skapas för gemenskapande 

kommunikation och lärande. Företag kan i en digital applikation utnyttja kanalens egenskaper 

för att stärka känslan och upplevelsen av att kommunikationen inte har en specifik riktning, 

vad avser avsändare eller mottagare. (Cook, 2008; Parment, 2008)  

1.2 Problematisering   
En mobil medarbetarapplikation är, som teknisk artefakt, en möjlighet för organisationer och 

företag att anpassa sig till den nya generationens arbetstagare. Utrymmet i en mobil 

applikation är dock begränsat till skärmar i storlek för mobiltelefoner och läsplattor.  

Informationsutrymmet är, kvantitativt sett, minimalt i förhållande till det som organisationer 

oftast vill förmedla. Samtidigt innebär det att trycket ökar på att formulera kommunikation 

kort, koncist och kärnfullt vilket gör informationen mer lättillgänglig. Det finns därmed både 

för- och nackdelar med det begränsade utrymmet. En stor fördel är att den digitala 

medarbetarapplikationen har potentialen att generera en mindre hierarkiskt bunden 

kommunikation som kan gå horisontellt, digitalt och vertikalt genom organisationen. 

(Intervju, Involve)  

	  
Cook (2008), menar att den stora utmaningen vid implementering av social mjukvara är att få 

användarna, i det här fallet personalen, att använda den. (Cook, 2008) Detta stödjer Weicks 

(1995) syn på att organisationer behöver insikt och förståelse för organisationskulturen samt 

kunskap kring hanterandet av sina medarbetare (Weick, 1995). Det handlar därmed om att 

identifiera och kartlägga det innehåll som är relevant för rätt sorts användare. I denna studies 

fall är den främsta användarmålgruppen generation Y, eftersom generationen är på väg ut i 

arbetslivet, eller är relativt nya på arbetsmarknaden. ”Generation Y” är samlingsnamnet för 

den generation som är födda mellan 1980 och 2000. De har därigenom levt större delen av 

sina liv i en värld där datorer, mobiltelefoner och internet är en självklarhet, något som 

förmodas skilja deras preferenser och beteende på bland annat arbetsmarknaden jämfört med 

tidigare generationer. De kommer också att ersätta 1940- och 1950-talisterna på 
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arbetsmarknaden, vilket gör dem till en viktig målgrupp för företag att förhålla sig till. 

(Parment, 2008)  

 

Potentialen i kanalen som en mobil applikation utgör, är att kommunikationsmönstret och 

beteendet kan skapa en miljö som kan kopplas till privata plattformar, en del av det vardagliga 

mobilbeteendet för många.  Den bekanta känslan kan utnyttjas i upplevelsen genom att skapa 

en plattform där kommunikationen inte har en specifik riktning mellan avsändare och 

mottagare (Chen & Nath, 2008). Genom att medarbetarapplikationer även kan ses som en 

kulturbärare, blir tekniken en kommunikativ brygga mellan medarbetarna (Choo et al, 1995). 

De organisationer som arbetar innovativt med kunskapsdelning är även i behov av aktiva 

medarbetare som vill bidra och leva upp till företagets visioner genom att engagera sig i 

företaget i allmänhet, och som kan leda vägen i en innovativ användning av applikationen 

som plattform (Linke & Zerfass, 2011). Innehållet i en applikation bör då återspegla 

verksamhetens värderingar och normer och även vara kommunikativt konsekvent (McShane 

& von Gligow; 2008, Schein, 2004). Det handlar därmed om att strategiskt kunna placera rätt 

sorts budskap i rätt sorts kanal. Uppgiften är rent kommunikativ i den bemärkelsen att 

applikationen är ett skal utan innehåll, men också strategiskt, eftersom informationen som ska 

förmedlas behöver betyda någonting för mottagaren.  

 

Utifrån denna bakgrund är det intressant att undersöka hur organisationskulturens 

beståndsdelar återspeglas i medarbetarapplikationen, samt hur innehåll och preferenser bland 

generation Y bidrar till den medskapande organisationskulturen. Detta är intressant för att 

skapa en bredare och mer utökad förståelse såväl kring hur generation Y vill erhålla 

information internt, som kring hur organisationskulturen inverkar och påverkar dennas 

engagemang och deltagande.  
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1.3 Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är därmed att undersöka och bidra till förståelse för hur en digital 

företagsapplikation och dess kommunikativa funktioner och innehåll kan bidra till att skapa 

engagemang och delaktighet hos medarbetare, med fokus på generation Y. I studien 

diskuterar och analyserar vi faktorer som främjar medarbetarens engagemang utifrån dennes 

preferenser vad avser innehåll samt organisationskulturens inverkan på medarbetaren. Involve 

Communication uttryckte ett behov av fördjupade kunskaper om vilken typ av innehåll som 

krävs i en kommunikativ medarbetarapplikation för att få medarbetarna att engageras. 

Eftersom det finns få fall att studera empiriskt utgick vi efter en kort förundersökning från att 

beteendet i organisationer inte är beroende av plattform och kanal utan av innehållet. 

 

För att möjliggöra teoretisk förklaring och förankring formulerades nedanstående 

frågeställning: 

 

• Hur bör en organisation formulera och formatera sin internkommunikation för att 

engagera och attrahera framtidens arbetstagare (generation Y)? 

 

Tre grundantaganden har underbyggt arbetets syfte: 

 

1) Det privata beteendet och användningen av smartphones bäddar för nya möjligheter 

och en ny sorts kommunikation inom organisationer.  

2) För att en applikation ska generera värde, oberoende om det är en intern eller extern 

satsning, är det innehållet och syftet med applikationen som är det centrala, inte att 

mediet är en applikation.  

3) Det finns stora vinster att hämta genom att engagera och involvera alla medarbetare i 

en organisation.  
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1.4 Disposition 

 
 
 

 

I kapitlet analyseras empirin med utgångspunkt i det teoretiska 
ramverket och 4K-modellen. Detta görs utifrån de temaområdena 
organisationskultur, interaktion och formalitet, 

Introduktion 

Bakgrund 

Teoretisk referensram 

Metod 

Empiri 

Analys  

Slutsats 

Introduktionskapitlet ger en övergripande bild av studiens 
fokusområde. Detta för att, via introduktionen, ge läsaren en inblick 
och förståelse kring de faktorer som senare tas upp i kapitlets 
problembeskrivning. 

Här redogörs för syftet med studien och forskningsfrågorna 
presenteras. 

I bakgrunden presenteras den internkommunikationsbyrå som 
utgjort en betydande del studien, samtidigt som teorier kring 
generation Y. Definitioner om organisationskulturer redogörs 
även för.  

Kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkterna som är av 
relevans för att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet börjar med 
en genomgång av internkommunikationens betydelse för att i 
slutet presentera 4K-modellen som tolkningsramverk. 

 
I kapitlet presenteras de metoder som använts för att samla in och 
bearbeta det empiriska materialet. Inledningsvis förs en 
metoddiskussion, varpå studiens kvalitativa och kvantitativa 
ansatser presenteras.  

I empirikapitlet presenterar vi en tematisk sammanställning av de 
tre perspektiv vi undersökt. Inledningsvis från de intervjuer som 
gjordes med Involve Communication, därefter intervjuer med 
företagsrepresentanter. Slutligen presenteras svaren på relevanta 
frågor från vår enkätundersökning.  
	  

I kapitlet förs en teoretiskt friare diskussion utifrån studiens 
analys och slutsatser. Avsnittet avslutas med framtida 
forskningsuppslag. 

Diskussion 

I kapitlet summeras resultaten och forskningsfrågorna besvaras 
utifrån den analys som gjorts. 

Syfte 
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2 Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis den internkommunikationsbyrå vars medarbetare 
intervjuats för att identifiera trender och utmaningar inom huvudområdet 
internkommunikation. Därefter följer en redogörelse av forskning som skett om generation Y. 
Detta är två av komponenterna som lagt grunden för att svara uppsatsens frågeställning. 
Involve Communication har, genom sitt arbetssätt, ett perspektiv som sätter medarbetarna i 
fokus. Generation Y är den generation som kommer utgöra en stor andel av dessa i framtiden. 
Avsnittet avslutas med en definition av begreppet organisationskultur, ett nyckelbegrepp i vår 
undersökning. 
 

2.1 Involve Communication 
Involve Communication1  är en internkommunikationsbyrå som får företag att nå sina mål 

genom att involvera medarbetarna med kommunikation och lärande. Byrån grundades 1995 

och har 16 medarbetare med bred erfarenhet och bakgrund. De är experter på 

internkommunikation och lärande genom digitala plattformar. 

 

Det finns en bred kompetens och väl utarbetade modeller och processer för produktion och 

konceptutveckling och de har en outtalad förmåga att ta sig in i kärnan av organisationer, att 

förstå dem. Involve arbetar oftast i nära kontakt med företagsledningar och högt uppsatta 

inom organisationer, men blir medarbetarnas företrädare. Fokus ligger därmed på användaren 

tillika mottagaren av den information som ledning vill få ut. (Intervjuer med Involve och 

kunder) 

 

Involve strävar efter att skapa engagemang, kunskap, insikt och handlingskraft hos 

medarbetare i stora företag med mottot att deras kunder kommer förändra sina affärer genom 

att involvera alla människor.
 
”Transform business by involving all the people”. 

 

2.2 Generation Y – Digital uppväxt 
Generation Y är en sammanfattande term för personer födda mellan årtalen 1980 och 2000. 

De kännetecknas av att ha höga krav på teknik och elektronisk kommunikation och är den 

generation som vuxit upp med dagens teknik. De är även den mest mobila, nätverkande och 

mest uppkopplade generationen med globala kontaktnät som underhålls främst via sociala 

medier och Internet. Enligt studier som gjorts av PWC kring kommunikation väljer mer än 40 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hädanefter kallat Involve. 
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procent att kommunicera elektroniskt snarare än via telefon eller personliga möten, tekniken 

kan därmed vara en avgörande faktor för effektiviteten i arbetslivet (PWC rapport, 2011).  

 

Vad generation Y har för förväntningar på sin arbetsgivare är centralt eftersom det är denna 

generation som ersätter den stora generation 40 och 50-talistter som nu är på väg att gå i 

pension. Arbetsförmedlingen presenterar siffror där 1,6 miljoner personer beräknas gå i 

pension fram till 2025.  En av utmaningarna som identifieras är att 125 000 av dessa innehar 

chefspositioner, och att chefskapet inte generellt är något som attraherar eller intresserar 

generation Y.(Arbetsförmedlingen 2010, i IC-Potential, 2014)   

 

Parment (2008) hävdar att generation Y:s förväntningar på arbete är att det ska vara kul och 

utvecklande, och konstaterar att det borde vara en arbetsgivares dröm. Anställda som kan 

förverkliga sig själva i sitt yrke, trivs bättre och kan mer genuint bidra till organisationers 

utveckling. Det minimerar även risken för sjukskrivningar och uppsägningar. Parment 

argumenterar för att generation Y, liksom tidigare generationer, värderar gemenskap och 

trygghet högt. Där tidigare generationer fann detta i en trygg anställning och arbetsplats, 

finner generation Y trygghet och gemenskap i sitt sociala nätverk i första hand. Detta lägger 

grunden för den generella inställningen till arbetsplatsen och yrkeslivet. Generation Y 

värdesätter även att individen är i fokus, samt att rollerna på arbetsplatsen är föränderliga. 

Vilket innebär att organisationen förväntas vara flexibel och relativt informell. (Parment, 

2008)  

 

IC-Potentials rapport i april 2014, är baserad på en undersökning av vilka faktorer som driver 

generation Y i arbetslivet. Den är gjord på 13477 medarbetare och visar att generation Y är 

lojal mot sig själv snarare än sin arbetsgivare, vilket yttrar sig genom att de ofta byter jobb för 

att uppnå personligt självförverkligande. Lönen är sekundär, om arbetet är utmanande. De 

värderar ett utvecklande jobb högre än exempelvis en chefsposition, och värderar frihet högre 

än trygghet.  Tre råd till arbetsgivare som intresserar sig för generation Y att erbjuda ett arbete 

som är meningsfullt ”med en plan för utveckling”, ”tydligt ledarskap”, och en ”flexibel 

arbetsgivare som skapar teamkänsla” (IC-Potential, 2014)  

 

Generation Y kommer in på arbetsmarknaden med delvis nya värderingar och synsätt, därför 

blir deras förväntningar annorlunda mot vad arbetsgivare tidigare varit van att möta. (IC-

potential, 2014) Detta är något som kan ge avtryck i både företagskultur såväl som arbetssätt. 
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För företagen innebär detta att det blir än mer viktigare vad som görs än vad som sägs. (PWC 

rapport, 2011) 

 

Nyckeln till framtida effektiva och lönsamma verksamheter verkar mot bakgrund av ovan 

återgivna rapporter, vara hur organisationer lyckas få generation Y att stanna kvar, alltså få 

dem engagerade och erbjuda utveckling. 

2.3 Organisationskultur – en definition 
Begreppet “organisationskultur” är en term som inbegriper de värderingar som en 

organisation belönar, stödjer eller förväntar sig från sina medarbetare (Baumgartner, 2009; 

Schein, 1992). Vad avser internkommunikation underlättar även en stark organisationskultur 

kommunikationsflödet mellan medarbetare. Något som även återger en positiv image och ett 

gott anseende för organisationen (Mazzei, 2010).  

 
Organizational culture is the pattern of basic assumptions 
that a given group has invented, developed or developed 
in learning in learning to cope with its problems of 
external adaption and internal integration. 

   (Schein, 1984, s. 3) 
 

Schein (2002) uttrycker dessutom att organisationskulturen kan ses som ett filter för att 

reducera överflödig och onödig information, vilket minskar osäkerheten kring hur information 

om organisationen bör tolkas. Istället styrs uppmärksamheten mot organisationens tillönskade 

kriterier, som medarbetarna förväntas uppfylla. Inom organisationsteoretisk forskning 

används oftast kulturbegreppet som en metafor för att studera organisationskulturen (Schein, 

2002; Bang, 1999). Kulturen omger således de normer som underbygger policys, rutiner och 

processer som återfinns inom organisationen, vilka uttrycks genom sociala interaktioner. Här 

innefattas även medskapandet och de etablerade förhållningssätt som omfattar de normer och 

värderingar som organisationskulturen utgör (Schein, 2002). På en mer djup och mindre 

synlig nivå innefattar organisationskulturen de värderingar som delas av en grupp, det 

medskapande som sker och de tolkningar som görs kring organisationens processer (McShane 

& von Gligow, 2008; Baumgartner, 2009). På en mer synlig nivå representerar kulturen det 

beteendemönster eller den stil som organisationen vill framställa sig själv inom. Den kultur 

som ryms inom en organisation kan ses som ett mönster av delade antaganden, som uppfattar 

som ”korrekta”, genom att utgöra ett betydelsefullt sätt att uttrycka den kultur som återfinns 

inom organisationen.  
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2.4 En förening av koncepten 
	  
I nästkommande avsnitt av uppsatsen kommer koncepten mellan organisationskultur, 

medarbetarskap och Web 2.0-teknik kombineras och teoretiseras. Detta utgör studiens 

teoretiska ramverk och kommer ge en mer konkret förståelse för hur teknik kan integreras och 

anpassas till organisationskulturens och användarnas förutsättningar och förväntningar. En 

fördjupning inom området organisationskultur görs för att få vidare förankring och förståelse 

för hur studien använt sig av 4K-modellen, ett ramverk som kan appliceras för att beskriva 

hur Enterprise 2.0-teknologier och social mjukvara kan anpassas till olika typer av 

organisationskulturer (Cook, 2008).  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som lagt grunden till 
undersökningen. Kontexten inom vilken undersökningen gjorts är viktig att förstå, därför 
behandlas inledningsvis internkommunikationens betydelse för organisationer. Därefter följer 
en genomgång av litteratur och teori som vi identifierat som relevant i tolkningen av våra 
resultat, och för att förklara analysmodellen 4K. De tre grundläggande komponenterna är 
organisationers kultur, interaktion och formalitet. Slutligen presenteras ett antal modeller som 
tillsammans förklarar vår användning av 4K-modellen.  
 
 

3.1 Internkommunikationens betydelse för organisationen 
Förståelse för organisationer, och vad som gör dem mer effektiva utifrån dess 

organisationskultur är intressant både för kommunikations-, och organisationsforskare. Enligt 

Scheins definition (2004) är organisationskulturen främst sprungen ur interaktionen mellan 

medarbetarna och hur kommunikationen formas utifrån en ledares beteendemönster och 

värderingar.  

 

Scheins (2004) perspektiv är ett tecken på att det finns ett behov av att omdefiniera 

internkommunikationens roll inom organisationer, detta då medarbetare tidigare i hög grad 

setts som en enhetlig publik som man kommunicerar till och inte med (Welch & Jackson, 

2007). Ett starkare fokus på organisationskultur ses i ökad utsträckning som ett positivt sätt 

för organisationen att få motiverade och engagerade medarbetare, som vill hjälpa företaget 

framåt. Det är också ett användbart verktyg för företagsledningar att få en ökad förståelse för 

vad som händer inom den egna verksamheten (Bang, 1999; Schein, 2004; McShane & von 

Gligow, 2008).  

 

Forskning om organisationskulturer har traditionellt sett haft hierarkiska perspektiv 

(Falkheimer & Heide, 2008; Heide et al., 2012), något som många företag har förbisett och 

istället har verksamheterna omformats till att ha mer nätverksbaserade, dynamiska och 

processinriktade former. Hedberg et al (2000) talar om ett fenomen likt detta som benämnts 

som imaginära organisationer, ett samlingsbegrepp för den nya typen av företagande som 

utnyttjar nätverkande, allianser, informationsteknologi samt kundrelationer för att hålla 

samman den egna verksamheten i ett imaginärt system. Det är här som ett företags 

kommunikationskanaler blir extra viktiga eftersom de bär upp det som avses att kommunicera 

för att hålla ihop företaget med dess värderingar och policys (Hedberg et al., 2000).  
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Informationshanteringen är central inlärningsdel inom organisationer (Falkheimer & Heide, 

2007). Carlile (2004) lyfter särskilt fram kunskapshantering som en betydande del av mer 

innovativ organisation, överföringen av kunskap har även omnämnts som ”knowledge 

transfer” av flera andra forskare (Winter, 1987; Argote, 1999).  

 

Carlile (2004) argumenterar, liksom Leonard (1995) att de flesta kunskapsluckor som skapar 

innovation sker vid gränserna mellan discipliner och gränsdragningarna inom organisationen. 

Samarbete och problemlösning över gränserna är därmed en viktig ingrediens för att kunna 

extrahera kunskap och skapa ytterligare konkurrensfördelar, men även en faktor till varför 

innovation, som en större företagshelhet, är så svårt att skapa och underhålla (Carlile, 2004, 

Leonard 1995). Ett större fokus på effektiviteten av förvaltandet av kunskap över 

organisationsgränserna klargör även relationen mellan de olika aktörerna, där de inte enbart 

delar sina kunskaper utan även bedömer varandras kunskaper. Den underliggande implicita 

kunskapen i detta frigörs därmed genom en gemensam kunskapsplattform där aktörerna 

använder kunskapen som genereras i deras dagliga arbete. Det handlar i mångt och mycket 

om att dela en domänspecifik kunskap. (Ibid.) 

 
När fler mediekanaler införs i organisationer skapas även en förbättrad kontroll och 

konsistens i de meddelanden som skickas, i paritet till när enbart chefer och ledningsgrupper 

förmedlar information (Falkheimer & Heide, 2007). Organisationer upplevs också mer 

transparenta och förståeliga samtidigt som organisationslärandet förbättras. Ökad 

kommunikation kan dock skapa ett informationsöverflöd, vilket gör att medarbetare får 

avsätta mer tid till att söka, granska, läsa och sortera information. Detta belyser ytterligare 

vikten av tydlig och enhetlig kommunikation Informationshanteringen kan då ta tid och 

resurser från de egentliga arbetsuppgifterna, samtidigt som organisationers intranät har 

förmånen av att kunna lagra och tillgängliggöra information, det är en ständig balansgång 

mellan dessa faktorer. (Ibid.) 

3.2 Organisationskulturens funktion och beståndsdelar 
En stark organisationskultur kan ge konkurrensfördelar både vad avser den externa och den 

interna kommunikationen. Effekten av en organisationskultur ligger alltid i dess styrka, där 

alla subenheter inom organisationskulturen håller företagsvärderingarna högt (McShane & 

von Gligow, 2008). Ett enkelt mått på hur företagskulturens styrka visar sig, är hur brett och 

djupt medarbetarna håller företagets dominerande värderingar och antaganden. Värden som är 
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institutionaliserade genom väletablerade artefakter, vilket kan göra dem svåra att ändra på 

(Schein, 2002). Starka företagskulturer tenderar att vara långvariga, i flera fall kan 

värderingar från företagets grundare finnas kvar, trots att organisationen har en lång historia 

(McShane & von Gligow 2008). Till skillnad från en sådan stark kultur, karaktäriseras en 

svag företagskultur av dominanta värderingar och antaganden som är kortlivade och bara 

delvis införlivade i toppskiktet organisationen (Ibid.). 

 

McShane och von Gligow (2008) har listat tre viktiga funktioner som ger en väl fungerande 

organisationskultur, med fokus på framgång. Dessa är kontrollsystem (control system), det 

sociala limmet (social glue) och meningsskapande (sense-making). Organisationskulturer är 

djupt inbäddade former av social kontroll som påverkar medarbetarnas beteenden och 

beslutsfattande. Kulturen är den genomgripande faktorn och fungerar omedvetet, den kan ses 

som en autopilot som styr de anställda på ett sätt som överensstämmer med organisationens 

förväntningar. Det sociala limmet som förenar medarbetare är också ett sätt att beskriva 

organisationskulturen. Den får medarbetare att känna en gemensamhet till de erfarenheter 

organisationen fått uppleva. Motivationen får även de anställda att ta till sig organisationens 

dominerande kultur eftersom det hjälper dem att uppfylla behovet av en social identitet 

(McShane & von Gligow, 2008)  

 

Därtill är sociala limmet viktigt eftersom det är ett sätt att behålla viktig intern kunskap, 

samtidigt som det underlättar för rekryteringen av nyanställning. Organisationskulturen 

underlättar meningsskapandet inom organisationen. Den hjälper de anställda att förstå, tolka 

och förklara vad som händer, samt varför saker händer inom organisationens väggar (Weick, 

1995). Företagskulturen gör det även enklare för medarbetare att förstå vad som förväntas av 

dem genom kommunicerandet mellan medarbetare som känner till kulturen och som tror på 

den. Detta underbygger en tro på tvärkommunikationens betydelse för en mer integrerad 

organisation eftersom varje ny situation kräver att anställda försöker återskapa och skapa nya 

tolkningar för att förstå organisationens kontext (Weick 1995; McShane & von Gligow, 

2008).  

 

Vidare delas organisationskulturen vanligtvis in i två beståndsdelar - kulturinnehåll och 

kulturuttryck. De utgör organisationens kärnelement och både kompletterar och påverkar 

varandra. (McShane & von Gligow, 2008) Enligt författarna Schein (2004) och Bang (1999) 

är värderingarna, normerna och föreställningarna om organisationskulturen relaterade till 
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varandra, samt nära kopplade till organisationens artefakter (Säljö, 2013). Definitionen 

omfattar även kulturinnehållets grundläggande antaganden, verklighetsuppfattningar, normer 

och värderingar vilka kallas de fyra kärnelementen av en organisations kulturinnehåll. 

Kärnelementen uttrycker sig därmed i form av kommunikativa mönster i en anställds 

beteende, även kallat kulturuttryck. Kulturinnehållet är de underliggande (osynliga) 

handlingsmönster, meningar och tankar som en medarbetare har och tolkas därmed genom 

kulturuttrycken.  

3.2.1 Gemensamma värderingar och grundläggande antaganden 

Värderingar är trygga och medvetna föreställningar som styr våra preferenser och 

tillvägagångssätt i olika situationer (McShane & von Gligow, 2008). Gemensamma 

värderingar inom organisationer är värderingar som medarbetare inom arbetsenheten eller 

organisationen har gemensamt och placeras högt i topp vad gäller deras hierarki av 

värderingar (Ibid.). 

 

För Bang (1999) utgör grundläggande antaganden det innersta centrat av en 

organisationskultur, djupt rotade hos de anställda, något som innebär att medarbetare oftast 

inte reflekterar över att de existerar. Framförallt innebär det att det finns implicita 

tillvägagångssätt att agera när problem uppstår och lösningar krävs. Det utgör en 

organisations starkaste kommunikativa tillvägagångssätt och behövs för att hålla 

organisationen flytande. Dock kan dessa utgöra problemfaktorer om agerandet hos de 

anställda plötsligt behöver förändras, detta eftersom att medarbetarna oftast inte är medvetna 

om hur de utför uppgifter eller gör på ett visst sätt. Värderingar utgör enligt Bang (1999) det 

näst innersta lagret, här finns ett mer uttalat kommunikationsspråk vad gäller hur 

medarbetarna löser problem samt hur flertalet situationer bör hanteras. Bang (1999) 

vidareutvecklar även värderingar till att omfatta och utgöra mål, prioriteringar, handlingssätt 

som främst syns genom verbala uttryck och handlingar.  

3.2.2 Normer, verklighetsuppfattningar och förväntningar 

Bang (1999) nämner, till skillnad från McShane och von Gligow (2008) ytterligare två 

kärnelement; normer och verklighetsuppfattningar. Allt som sker inom organisationen som 

accepteras, förväntas eller lyfts fram som positivt är en del av den normativa kulturen. Det 

finns både medvetna och omedvetna normer och de är oftast kopplade till uppförandekoder. 

Verklighetsuppfattningarna utgör det yttersta lagret i Bangs modell och innebär främst hur 

anställda rättar sig efter och tolkar symboler. Symboler ger mening till händelser, objekt och 
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beteenden. När det finns flera olika symboler inom en organisation uppstår oftast individuella 

tolkningar eller grupptolkningar som ger den verklighetsuppfattning som gruppen skapat 

gemensamt. Verklighetsuppfattningar är således det som medarbetare använder sig utav för 

att skapa en mening i det de upplever inom organisationen. Genom kommunikationen blir de 

gemensamma tolkningarna det som anställda ser verkligheten genom, vilka är under ständig 

utveckling.  

3.2.3 Artefakter 

En organisationskulturs värderingar och antaganden är oftast inte synligt för utomstående, 

istället tolkar vi organisationskulturer indirekt genom dess artefakter (McShane & von 

Gligow, 2008). Artefakter ses som mer eller mindre observerbara symboler och indikatorer 

som speglar organisationen och dess kultur genom att förstärka, mediera och stödja 

förändringar (Heide, 2002). De flesta mänskliga handlingar är medierade handlingar eftersom 

vi inte har en direkt, otolkad eller omedelbar kontakt med verkligheten. Artefakterna medierar 

verkligheten och påverkar hur vi väljer att uppfatta denna (Ibid.). Heide (2002) kallar även 

artefakter för psykologiska verktyg, en grund mellan språk och kultur inom organisationer. 

Det mänskliga tänkandet och en individs föreställningsvärld växer fram av och påverkas av 

kulturen, vilka utgörs av artefakter (Säljö, 2000). Parment (2008) har identifierat just 

förändringar i den nya generationen (Y) som kan kopplas till den framväxande mobiliteten 

och nya kulturella förutsättningar generellt, som i sin tur påverkar hur de ser på, och vad de 

förväntar sig av organisationer och dess artefakter. (Parment, 2008) 

 

Utvecklingen av artefakter i form av materiella resurser, går hand i hand med själva 

utvecklandet av idéer inom organisationer samt intellektuella kunskap (Säljö, 2000). Kunskap 

anses därmed inte enbart existera mentalt sett, utan även mellan medarbetare samt inom 

organisationskulturen och dess artefakter, tekniska som rent psykologiska. Själva 

organisationslärandet ses som en social konstruktionsprocess, inom vilken meningsskapandet 

och kommunikationen är av betydande vikt (Heide, 2002). Enligt Säljö (2013) har 

utvecklingen av medierade redskap också en direkt påverkan på våra kunskaper och 

erfarenheter, som fått en högre grad av samarbete och samverkan mellan artefakt och 

medarbetare.  

 

Olika sorters tekniska artefakter som exempelvis datorer och mobiltelefoner är oumbärliga för 

att medlemmarna inom en organisation ska kunna få tillgång till information. De tekniska 
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artefakterna är även av stor betydelse för de lärandeprocesser som äger rum, eftersom 

organisationsmedlemmarna dagligen behöver hantera stora mängder information (Heide, 

2002). Dagligen kommuniceras det mellan olika kanaler som e-post, telefon, fax samt 

konversationer mellan diverse parter inom organisationen. Kommunikation är ett redskap för 

att medarbetaren ska kunna tänka och agera i enlighet med organisationens värderingar och är 

kopplat till organisationens diskurser. (Heide, 2002). Diskurser i dess grundbetydelse är 

samtal eller dialog, men ur ett sociokulturellt perspektiv är det ett mer systematiskt sätt att 

agera och kommunicera (Säljö, 2000). Således har varje organisationskultur en diskurs i sig, 

vilket även innebär att lärande, meningsskapande och utveckling handlar om att behärska 

diskurser samt hur företeelserna konstitueras inom dessa (Ibid.).  

 

En stor del av den mänskliga kunskapen lagras även i diskurser. Genom att behärska en 

diskurs frigörs tänkandet för hur en individ bör tänka inom en given kultur. Edenius och 

Borgerson (2003) skriver om detta som kunskap utifrån diskursiva praktiker. Författarna 

menar att ett intranät har en dynamisk sammansättning av krafter som även producerar 

kunskap, något kan sägas utgöra ett informativt kluster inom en organisation (Ibid.). Genom 

det informativa klustret, får medlemmarna inom organisationskulturen även tillgång till en 

gemensam tolkningsram, vilket underbygger meningsskapandet som sker inom 

organisationen (Heide, 2002). Edenius och Borgerson (2003) menar även att det föreligger 

utmaningar kring kunskapshantering via teknologiska artefakter. Detta sammanfattas i 

svårigheten att göra medarbetares kunskaper explicita och meningsgivande för 

organisationens medlemmar, det vill säga, hur detta återspeglas i innehåll och gemensamma 

tolkningar. Detta är något som kräver en konsensus mellan innehåll, organisationskultur och 

medarbetarengagemang (Ibid.). 

3.3 Interaktion- medskapande kommunikation och 
medarbetarskap  

 
Påverkan kan ske på en rad olika vis, ibland kan den vara tvingande och ibland helt öppen. 

För organisationer som vill få sina anställda till att aktivt acceptera sin kultur krävs att 

processen är öppen och icke-tvingande, alla parter deltar frivilligt och är medvetet 

medskapande i alla kommunikationsprocesser. En kommunikationsplattforms roll är att vara 

ett redskap för att utveckla och bedriva den gemensamma kommunikationen. Tånnander och 

Marklund (1994) listar fyra viktiga faktorer som speglar verksamheters internkommunikation; 

de behandlar främst att kunna se olikheter som viktiga tillgångar, att det finns en tilltro till att 
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var och en kan utgå från sitt eget tänkande och kunskap, en villighet att arbeta verklighetsnära 

samt att i varje individuell skillnad se en utvecklingspotential och ett lärande. Förloppet för ett 

mer utvecklande lagarbete kan därmed kännetecknas av utvecklingspotential följt av verklig 

förändring, följt av rörelse. Det författarna påpekar är främst att ett mer hållbart 

företagsklimat, där anställda ses som medskapare till en större helhet även skapar 

förutsättningar för innovation och tillväxt.  

 

Den medskapande individen som påtalas ovan är, enligt Eklund och Lund (1998), påverkbar 

samtidigt som den också är en påverkande kraft. Personen styrs och vägleds av sina egna 

värderingar och valmöjligheter, vilka ständigt omprövas i relation till andra inom företaget. 

Det finns en medvetenhet kring det egna valet och egenviljan, företaget utvecklas mer 

optimalt när dess ledare ser sina medarbetare, anställda och kollegor som medskapare snarare 

än konkurrenter till varandra. Delaktigheten i att vilja vara en medskapande kraft inom den 

egna organisationen kommer från tilltron och medvetenheten om att gemensamma mål är det 

som driver ett företag framåt (Tengblad, 2003). Att benämnas som en medskapande 

medarbetare är enligt Tengblad (2003) att företagen själva delegerar vissa beslut till 

medarbetarna så att de erhåller mer delaktighet i företagets verksamhet. Något som kan liknas 

vid det samspel som sker inom intranät och digitala applikationer. Enligt både Barrett (2005) 

och Springer (2002) är en medarbetares förmåga att kommunicera av stor vikt för 

medarbetarskapandet.  

 

De dialoger som försiggår mellan medarbetarna kan stödja både arbete och svårigheter, 

samtidigt kan dessa lägga grund för att ta tillvara på, och skapa, möjligheter. Desto positivare 

och mer pedagogisk kommunikationen är, desto mer förbättrande är den även för berörda 

inom en organisation. Springer (2002) påpekar även att den utsträckta och kollaborativa 

konversationen alltid förutsätter en vilja hos medarbetarna att våga utmana sina egna invanda 

förklaringar till saker och sina egna grundande perspektiv.  Något som även gör att 

kommunikationen får en kritisk roll inom organisationer, vilket enligt Springer (2002) kan 

leda till större åtaganden och ge goda förutsättningar för arbetstillfredsställelse. Barrett (2002) 

styrker detta med att kommunikation är ett bra sätt att bygga starkare relationer till sina 

medarbetare, att det är viktigt att utnyttja den kunskap som finns samt att våga be medarbetare 

om råd. Något som svarar mot problemlösning och kollaborativa inslag i moderna intranät 

och applikationer.  
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3.4  Kunskap, lärande och kommunikationens formalitet 
Cheney & Christensen hävdade (redan) 2001 att det skett ett paradigmskifte vad gäller den då 

framtida, nu samtida, företagskommunikationen. Den är främst en sammanvägning av externa 

och interna kommunikationsperspektiv där flertalet företag vittnar om hur större satsningar på 

den interna kommunikationen bidrar till att stärka företagets profil, samtidigt som själva 

verksamheten effektiviseras. Det kan på sikt generera större externa effekter. Således kan den 

interna och den externa kommunikationen inte längre existera som två separata fält, detta 

eftersom att de organisatoriska gränserna kommit att bli allt mer suddiga (Cheney & 

Christensen, 2001). Deras forskning är fortfarande aktuell, men aktualiserar också frågetecken 

kring att just denna utveckling gått relativt långsamt. Bristfällig internkommunikation är ett 

av många problem och en svårhanterlig utmaning för företag, något som oftast resulterar i 

ineffektiva arbetsplatser där fokuset på kunskap uteblir (Welch & Jackson, 2007). 

 

Den tidigare hierarkiska synen på organisationer har även kommit att bli mer nätverksbaserad, 

dynamisk och processinriktad. Hedberg et al (2000) talar om ett fenomen likt detta som 

benämnts som imaginära organisationer, vilket kan vara både en typ av företag och 

benämningen på ett perspektiv. Imaginära organisationer är ett samlingsbegrepp för den nya 

typen av företagande som utnyttjar nätverkande, allianser, informationsteknologi samt 

kundrelationer för att hålla samman den egna verksamheten i ett imaginärt system. För att det 

rätta budskapet ska nå fram är företags kommunikationskanaler centrala. Kanalerna bär upp 

det som kommuniceras för att hålla ihop företaget med dess värderingar och policys. 

(Hedberg et al.(2000) Ett perspektiv som kan länkas samman med formell och informell 

kommunikation. Den informella kommunikationen ses idag som något avgörande för en 

framgångsrik organisation, och är volymmässigt sett den största biten inom 

internkommunikationen (Falkheimer & Heide, 2007). Den formella kommunikationen är dess 

komplement och fyller i de informationsluckor som existerar. Genom informell 

kommunikation frigörs också de medskapande processerna och mer tolkande aspekterna. 

Informella nätverk, eller praktikgemenskaper, existerar inom de flesta organisationer, och går 

inte att initiera, skapa eller styra från ledningshåll (Ibid.). Den förståelse som den enskilda 

medarbetaren har, bygger främst på informellt kommunikationsnätverkande mellan de 

medlemmar som utgör gemenskaperna. Ashkenas et al (1995) kompletterar detta resonemang 

och menar att behovet av en mer “lärande organisation” kan lyftas fram och ramas in rent 

intellektuellt, med fördel då i en teknisk artefakt. Dessa tankar stämmer även väl överens med 



	   24 

Nonaka et als (2006) diskussioner kring kunskapsinriktade organisationer där dessa beskrivs 

utifrån att  

 

Det centrala syftet är därmed att identifiera de förhållanden som möjliggör själva 

kunskapsskapandet för att förbättra innovation och lärande. Kunskapshanteringen och 

delandet av kunskap är även beroende av sociala interaktioner de anställda sinsemellan samt 

med externa parter vilket kan skapa informationssymmetrier mellan de olika avdelningarna 

inom en organisation. Tillsammans ger dessa begrepp en betoning på att kunskap och 

förtroenderelationer är grundläggande element i ett företags konkurrenskraftighet (Nonaka et 

al, 2006; Ash, 1998; Mazzei, 2010). Det individen kommit att lära sig och kännas vid på sin 

arbetsplats, samt i arbetslivet generellt sett, kommer därmed även att gynna dennes kollegor, 

något som influerar hela organisationen i sin helhet (Nonaka et al, 2006). 

 

Det författarna i denna teoriavsnittet främst påpekar är att kunskaper kring 

organisationskulturer och utökningen av kompetensen internt sett kan leda till diversifierande 

effekter. Effekterna kan sammanfattas i självinlärning, förmåga till förändring samt 

konkurrenskraftighet. Själva lärandet kan backas upp av en grundförståelse och aktivt 

deltagande från ledningshåll, och återspeglas i den kanal som används. Lärandet ska 

synliggöras och vara central del av ett företags strategiska avsikter, något som några av 

författarna tar upp som en del av vad de kallar en intellektuell nyfikenhet (Mazzei, 2010; 

Nonaka et al, 2006) Forskning har också visat att kunskap förkroppsligas i individen, vilket 

gör att den är historiskt beroende, kontextkänslig, specifik och riktad (Varela et al, 1991). 

Kunskapen ämnas för att specificera problem snarare än att skildra dem och lösa dem, något 

som med fördel kan ge insikter i hur generation Y ställer sig i sådana frågor. Detta eftersom 

att det visat sig att individen även kan lösa kunskapsluckor genom att bidra med sin 

kompetens inom ett givet område (Nonaka et al, 2006; Varela et al, 1991).  

 

Skapandet av kunskap kan därför förstås som en process över tiden där individen övervinner 

sina egna gränser genom tidigare inlärda rutiner och tidigare delgiven information. Individen 

förvärvar därmed ett nytt sammanhang, en ny syn på världen genom produktion och 

skapandet av ny kunskap. Lösgörandet av intern kunskap kan för företag bli en del av en 

strategisk resurs, en slags omformning av mentala inställningar bland de anställda. Nonaka et 

al (2006) menar även att kunskapsskapandet är en resa från att vara till att bli. Genom att 

individen interagerar med andra medarbetare och delar tyst och explicit kunskap med andra 
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ökar även individens förmåga att lösa ett problem eller definiera en situation. Individen 

tillämpar således sina befintliga kunskaper för att exempelvis kunna agera och lösa ett 

specifikt problem, något som kan utgöra en betydande faktor i en teknisk plattform (Nonaka 

et al, 2006). 

3.5 4K-modellen: Organisationskulturers formalitet och 
interaktion  

 
Med bas i den teoretiska delen kan moderna företag använda sig av Web 2.0-teknik och logik 

för att anpassa tekniken till den egna företagskulturen (Cook, 2008). Detta genom ett fokus på 

att förändra företag och kultur genom att identifiera vilken typ av social mjukvara som lämpar 

sig bäst för det enskilda företaget. 4K-modellen är en modell som utvecklats av Niall Cook 

och är ett teoretiskt ramverk som används för att analysera och beskriva komponenterna inom 

Enterprise 2.0-teknologier och hur social mjukvara kan anpassas till olika typer av 

organisationskulturer. Begreppet Enterprise 2.0 myntades av McAffee (2006) som ett sätt att 

förklara användandet av sociala plattformar inom eller mellan organisationer, deras 

samarbetspartners och kunder. Tre huvudsakliga trender har genererat detta; enkla 

kostnadsfria kanaler där alla har möjlighet att uttrycka sig, plattformar som byggs upp genom 

sina användare, och användares förmåga att snabbt och enkelt filtrera, sortera och prioritera 

informationen de tillskansar sig i det de finner i sina online-flöden. (McAffee, 2006) 

 

En tolkning Cook (2008) och McAffe (2006) har gemensamt är att det finns mycket att vinna 

på att utnyttja dessa trender i organisationer och anpassa de kanaler och plattformar till 

innehåll som ska kommuniceras och de användare som behöver informationen. Genom att 

skapa tekniska sociala sammanhang som är lämpade för den specifika kontexten slipper 

företag då investera i social mjukvara och funktioner deras kultur inte är lämpad för. 

Modellen gör således inte anspråk på att visa vilken typ av organisationskultur, formalitet 

eller grad av interaktion som är bäst, men visar vilka typer av social mjukvara, och vilken typ 

av aktivitet som lämpar sig väl för olika typer av organisationer.  

 

Cook (2008) menar att det behövs en kategorisering av komponenterna, något som baserats på 

dimensionerna kring social interaktion och de formella kvalitéerna hos respektive verktyg. I 

den här undersökningen gör vi bedömningen att modellen går att appliceras på hur 

förhållningssättet till innehållet i digitala applikationer kan påverkas av typen av organisation, 

och målgruppen vi valt att fokusera på. De fyra komponenterna inom 4C-modellen är 
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kommunikation (Communication), kooperation (Cooperation), kollaboration (Collaboration) 

samt koppling (Connection) (Cook, 2008). Modellen i figur 3.1 nedan visar på x-axeln den 

sociala interaktionen och på y-axeln, formaliteten i organisationen. Av modellen framgår att 

kollaboration och koppling innehar en högre grad av formalitet, med avseendet att 

komponenterna bygger på teorin om att medarbetare utför uppgifter på ett relativt strukturerat 

sätt. Kollaboration och kooperation kräver istället högre grad av interaktion eftersom de 

fokuserar på gruppen snarare än individen. (Cook, 2008) 

 
Figur 3.1. Figuren visar Cooks 4C-modell (egen bearbetning på svenska ger 4K-modellen), en matris 
mellan interaktion och formalitet som visar var olika typer av social interaktion är användbar. (The 4C:s 
Formality/Interaction Matrix) 
 

Det ramverk Cook (2008) presenterar är således ett sätt att fokusera på de handlingar som 

utförs snarare än de tekniska beståndsdelarna. Med fyra olika fält är det en självklarhet att 

vissa av de olika typerna av aktiviteter kan överlappa, detta kommer givetvis att tas i 

beaktande i själva tolkningen, men vi ser ändå att de olika sätten att kategorisera både kultur 

och aktiviteter och användarinställning, efter denna modell, är värdefull. 

 

Enligt Cook (2008) kategoriseras ”kommunikation” som det fält där det krävs minst 

interaktion och minst formella strukturer för de aktiviteter som utförs. Kommunikation är 

fältet med plattformar och kanaler som tillåter och möjliggör konversation med andra i olika 

typer av medier. Kooperation är det fält som har stark interaktivitet men även detta är ett 

informellt fält. Aktiviteter som hamnar i detta fält är delning av innehåll genom social 

mjukvara, där användarna, genom delning, kan hjälpa varandra i sina olika arbetsuppgifter. 



	   27 

Exempel på detta kan vara dokumentdelning och gemensamma mappar. Nära kopplat till 

kooperation är kollaboration. Det som skiljer dessa åt är att det krävs tydligare strukturella 

och formella distinktioner kring vad användarna samarbetar med. Användarna löser genom 

den här typen av mjukvara mer specifika arbetsuppgifter och de löser dem gemensamt.  Det 

fjärde fältet, koppling, innefattar de aktiviteter som lämpar sig i en struktur som är formell 

och med låg grad av interaktivitet vilket möjliggör nätverkande och kontakt med andra 

personer och innehåll. Det kan således vara genom mjukvara som skapar taggar, RSS-flöden 

för att nämna några.   

 

Nedan följer en modell av vilka typer av social mjukvara som passar olika grader av 

formalitet och interaktion. Modellen är även denna, en bearbetning utifrån Cooks (2008) 

ramverk och nedan översatt till svenska. Förutom att hjälpa organisationer att förstå vilken 

typ av social mjukvara som passar den givna kulturen menar Cook (2008) att denna modell 

är användbar vid organisationsförändringar. Om en organisation vill gå mot en förändring i 

formalitet och typ av interaktion hos sina medarbetare kan detta göras genom att ändra sin 

sociala mjukvara åt det önskade hållet och på så sätt få till en beteendeförändring hos sina 

anställda. (Cook, 2008) Vår tolkning av detta är att det också går att göra det motsatta, att 

fånga upp sina medarbetare eller potentiell ny arbetskraft genom att utnyttja den typ av social 

mjukvara deras preferenser återfinns inom. 

 
Figur 3.2. Figuren visar de typer av social mjukvara Cook (2008) placerar in i de olika interaktionsfälten- 
en indikation på vilken typ av aktiviteter som bör användas. (The 4C:s Social Software Technology 
Framework) 
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Det finns många typer av organisationskulturer och många olika faktorer som påverkar hur en 

organisationskultur formas av och formar medarbetare. Cooks har utformat en modell på 

samma matris som de två figurerna ovan, för att illustrera var olika typer av 

organisationskulturer kan placeras i relation till tekniska artefakter.  Detta är användbart för 

att identifiera vilka typer av social interaktion som passar de olika organisationerna, och vilka 

typer av social mjukvara som lämpar sig väl. 

 

Nedan följer en figur som visar en bearbetning av Cooks modell av hur tre typer av 

organisationers avtryck i ovan nämnda matris.  

 
Figur 3.3. Figuren visar fyra typer av organisationskulturer i relation till graden av interaktion och 
formalitet. (Egen bearbetning och tolkning utifrån Cooks modell ”Social Software Footprints for Three 
Types of Organizations) 

 
Cook ger tre exempel på organisationer där den första (1) är starkt informell samverkande 

kultur, den andra (2) är å sin sida starkt formell och starkt samverkande kultur och den tredje 

(3) är en kombination mellan informell och formell kultur med fokus på individens prestation 

men där problemlösning i grupp förekommer. I undersökningens enkät lade vi till frågor om 

en fjärde typ av kultur (4), en starkt formell kultur med fokus på individens prestation, därför 

visar vi även denna i vår bearbetning.  
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3.6 Sammankoppling av teoretiskt ramverk 
 
Med avstamp i ovan redovisade teoretiska ramverk om organisationskultur och 4K-modellen 

som analytisk utgångspunkt kommer sambandet mellan innehåll, kommunikativa aspekter och 

teknisk artefakt att undersökas och teoretiseras. Med grund i organisationsteorier kring 

grundläggande antaganden, normer, verklighetsuppfattningar och förväntningar bedöms det 

att organisationskulturen och användarnas förväntningar och preferenser kan reflekteras i den 

tekniska artefakten. Studien påstår att detta är grunden till hur en organisation bör formulera 

och formatera sin internkommunikation för att engagera och attrahera generation Y, som 

utgör undersökningens specifika målgrupp.  Den teoretiska referensramen belyser således 

samspelet mellan teknisk artefakt och hur väl organisationskulturen formulerar de 

gemensamma värderingarna och normerna i organisationen. Vi hävdar att samspelet ger oss 

underlag för att kunna besvara vår forskningsfråga, därmed kommer 4K-modellen utgöra och 

illustrera samspelet mellan dessa faktorer i analyskapitlet (6).  
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4 Metod  
 
Detta avsnitt presenterar de metoder som använts för att samla in och bearbeta den empiri 
som sedan lagt grunden för studiens analys. Inledningsvis förs en mer teoretisk 
metoddiskussion om relevanta begrepp varpå studiens val av kvalitativa och kvantitativa 
insamlingsmetoder diskuteras och motiveras.  
 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Undersökningen har två delar, en kvalitativt inriktad studie samt en kvantitativ i enkätform. 

Den kvalitativa delen av uppsatsen tar avstamp inom det hermeneutiska perspektivet, en form 

av tolkningslära som riktar sig mot förståelse och tolkning av människor samt deras 

beteenden (Hyldegaard, 2008). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har fokus för 

hermeneutiken varit att meningen hos en betydande del kan förstås om den främst sätts i 

samband med ett helhetsperspektiv. Detta betyder att respondenternas berättelser och 

perspektiv endast kan utgöra en betydande grund och förstås i relation till Involve som helhet, 

dess kontext. Involve består därför av delar som enbart kan förstås utifrån respondenternas 

berättelser kring de förväntningar som finns på internkommunikationens roll inom ramarna 

för Involve. Detta fenomen har i mångt och mycket beskrivits som den objektiverande 

hermeneutiska cirkeln (Alvesson och Sköldberg, 2008; Hyldegaard, 2008) Större erfarenheter 

kring ämnet i fråga ger även en bättre förförståelse, vilket kan ha påverkat intervjuprocessen 

eftersom det leder till en gedigen uppfattning av att plocka upp nyanser i den information som 

ges.  

I den hermeneutiska tolkningsläran utgår man från att inte söka en absolut sanning, detta 

eftersom att den hermeneutiska kunskapsteorin utgår från att det inte finns några sådana 

sanningar. För att hitta vidare samband och för att kunna möta förväntningsperspektivet från 

de kvalitativa intervjuerna, användes en kvantitativ metodik i form av en enkätundersökning 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

4.1.1 Val av studieobjekt 
Urvalet av intervjupersoner var strategiskt och valdes utifrån deras kompetens inom intern 

kunskapsutveckling, internkommunikationens betydelse för organisationer samt förväntningar 

på både ledning och medarbetare. Detta eftersom denna sorts kompetens är central för 

studien. Detta utgör en naturlig vinkling med bas i att respondenterna varit subjektiva och 

utgått från egna erfarenheter och antaganden. Något som även berör respondenterna från 
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Involve i egenskap av deras konsultperspektiv, samt företagsrepresentanterna i egenskap av 

både yrkeskommunikatörer och företrädare för sin organisation. Eftersom en medvetenhet 

finns om detta, samt att studien eftersökt just dessa perspektiv för att få förståelse för olika 

synsätt på organisationskommunikation, ses detta mer som en tillgång än en risk för att få en 

vinklad bild av verkligheten.  

4.1.2 Urval 

Valet av respondenter, i den första kvalitativa undersökningen, blev samtliga anställda hos 

Involve Communication. Vår utgångspunkt för undersökningen har varit en tio veckor lång 

praktik hos Involve, där vi successivt kartlade deras verksamhet. Intervjuerna genomfördes 

efter att vi varit på plats i en månad. Vi gjorde bedömningen att mer relevanta och ingående 

frågor kunde ställas när vi lärt känna företaget, medarbetarna och deras arbetssätt. De 

företagsrepresentanter vi kontaktade för skriftlig intervju valdes i samråd med Involve då de 

uppdrag som utförts av Involve var av den karaktär som var relevant för vår studie.  

 

Enkäten spreds genom att dela länken via sociala medier och e-mail, med uppmaning för 

vidare spridning och är således en variant på snöbollsurval men också bekvämlighetsurval 

eftersom den spreds till de kontakter vi har på sociala medier, och i detta fall främst 

Facebook. (Bryman, 2008; Esaiasson et al. 2012) Metoden bedömdes vara motiverad då 

målgruppen för undersökningen förväntades nås på ett enkelt sätt och att resultatet utgjorde en 

kompletterande del av hela undersökningen. 

Då undersökningens huvudsakliga målgrupp är generation Y var det också den primära 

målgruppen för vår enkät. För att inte begränsa oss för tidigt valde vi dock att gå ut brett och 

ta slutgiltig ställning efter att enkäten stängts enkäten. Av fullständiga 151 svar var 106 

respondenter födda i spannet 1980-2000. 41 respondenter tillhörde generation X (spannet 

1960-1979). 4 respondenter var födda tidigare än 1960. Vi valde en fokusering på generation 

Y vilket resulterade i 106 respondenter i den empiriska redovisningen och således ett bortfall 

på 45 respondenter.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Undersökningens huvudsakliga fokus var att få tillgång till olika perspektiv, antaganden och 

förväntningar hos anställda på internkommunikationen i organisationer. Detta har vi gjort med 

intervjuer av relevanta konsulter och företagsrepresentanter, och genom en enkät för få en bild 

av generation Y:s förväntningar på sina nuvarande och framtida arbetsgivare. Det handlar om 
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att försöka se var förväntningarna möts, för att kunna analysera fram hur innehållet kan 

optimeras för att skapa bättre förutsättningar att lyckas med digitala satsningar på 

internkommunikation. Framförallt är det av intresse att få en utökad djup kunskap istället för 

en breddad och ytlig. Den kvalitativa ansatsen som ryms inom uppsatsen skapar en förståelse 

för hur företagskunderna och Involve ser på den sociala verklighet de arbetar med, genom 

sina olika uppdrag. Här lämpar sig den kvalitativa metodiken väl eftersom metoden har som 

syfte att beskriva sociala interaktioner och fånga olika nyanser i en komplex värld. 

Enkätundersökningen är sedan ett komplement för att se hur verkligheten ser ut för 

målgruppen av våra kvalitativa respondenters insatser. Strategin som ligger till grund för detta 

var en typ av triangulering, eftersom vi genom olika metoder samlat in information som kan 

sammankopplas för att ge en mer komplett bild, med fler representerade perspektiv. Detta 

utgjorde en viktig punkt för att försöka undvika att skapa en snedvridning av verkligheten, 

vilket vi löpt större risk att göra, genom endast ett perspektiv. (Bryman & Bell, 2005; 

Esaiasson et. al 2012) 

4.2.1 Kvalitativa och kvantitativa moment 
Undersökningen har gjorts med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Semistrukturerade 

intervjuer hölls med Involve Communications samtliga medarbetare (15 stycken), därtill har 

representanter från två kunder intervjuats via e-mail. Den kvantitativa metod som använts var 

en webb-baserad enkätundersökning med fokus på medarbetares förväntningar på 

arbetsgivare och internkommunikation.  Enkäten fullföljdes av 151 respondenter av vilka 106 

tillhörde generation Y.2  

De två insamlingsteknikerna gjordes för att komplettera varandra. Den egentliga skillnaden är 

att empirin från intervjuerna är mer subjektiva men också har ett större djup eftersom det 

fanns möjlighet att förtydliga och fördjupa oss i olika ämnen i intervjuer.  Enkätens svar utgör 

därmed en mer allmän bild som ger en tendens av vad generation Y tycker i de frågor vi ställt. 

Enkätens största begränsning är att respondenterna kan ha tolkat frågorna olika utan att det för 

oss går att se i resultaten.  

Vårt sätt att få motvikt till konsult-, och företagsperspektiven var enkätundersökningen som 

dels fungerade som en balanserande kontrollfunktion för att spegla en helhet, dels kunde ge 

oss en bild av hur målgruppen för både företag och konsulter ser på kommunikation. Fördelen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Eftersom enkäten delades viralt kan vi inte garantera att alla 151 respondenter är unika, det finns en risk att 
samma individ svarade på enkäten mer än en gång.  
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med att sprida enkäten viralt genom snöbollsurval var att vi enkelt kunde få många svar inom 

en kort period (Østbye et al, 2008). Vi har två grundläggande och medvetna val i vår metod 

som kräver kritisk diskussion. Den första är valet att inte göra en fallstudie av kunder hos 

Involve. Vi valde bort detta då vi tidigt inriktade studien på generation Y, vilket också 

inkluderar framtida arbetstagare.   

Det andra valet som bör diskuteras är att vi genom att primärt sprida enkäten viralt 

exkluderade den del av samtliga respondenter, inte är aktiva på sociala plattformar, vilket då 

kan ge en felaktig bild av verkligheten.  Mot bakgrund av tidigare studier om generation Y 

samt att studien inte på något sätt gör anspråk på att denna ger några absoluta sanningar, 

enbart tendenser, anser vi att fördelarna med vår metod, väger upp nackdelarna.  

4.3 Kvalitativ metod: Semistrukturerade intervjuer och e-
mailbaserade intervjuer.  

 
Genom semistrukturerade intervjuer erhölls fördjupade insikter i vad respondenterna ansåg 

eller tyckte om ett visst ämne. Ibland kan dock diskrepans förekomma mellan människors 

utsagor och mer varierande handlingar, något som dock kan fångas upp genom observationer 

vid intervjutillfället (Ekström & Larsson, 2000) Då forskningsfrågorna är kunskapsrelaterande 

och ämnar undersöka vilken slags kunskap som efterfrågas i mobila företagsapplikationer, 

samt vilka förväntningar som finns på vad som kommuniceras internt, valdes dock 

semistrukturerade intervjuer eftersom det ansågs vara det tillvägagångssätt som stämde 

överens med vår undersökning. Teman utarbetats i en intervjuguide som användes som 

underlag under intervjuernas gång. Möjligheten att utvinna mer kunskap har därmed varit 

central, något som semistrukturerade intervjuer möjliggör genom att uppföljningsfrågor kan 

ställas (Østbye et al, 2008).   

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Som första steg i vår kvalitativa metod gjordes en analys och kompetenskartläggning av 

Involve Communication för att få en bild av deras perspektiv. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide där frågorna ställdes beroende på utifrån relevans i samtalet och 

respondenternas funktion i företaget (för specifika frågor, se appendix X). Temarubrikerna i 

intervjuguiden var, bakgrund, Involve, kunskap, digitala kanaler och innehåll. Av dessa 

innefattade de två inledande rubrikerna frågor för att kunna lära känna respondenten och 

dennes roll och syn på företaget, de tre övriga rubrikerna innefattade frågor med koppling till 
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studiens syfte där kunskap, digitala kanaler och innehåll utgjort centrala utgångspunkter. 

Samtliga intervjuer genomfördes av båda uppsatsförfattarna som på ett dynamiskt sätt växlade 

mellan att observera och ställa frågor. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Nedan följer en genomgång av varje tema i intervjuguiden.  I empirin presenteras resultaten 

från intervjuerna genom de teman som återkom i svar hos flera medarbetare och som vi 

identifierade som relevanta kopplat till det teoretiska ramverket.  

Bakgrund 

De inledande frågorna ingick i temat ”bakgrund” var det ställdes frågor om respondentens 

tidigare arbete, vilken funktion respondenten haft och har i företaget, och vilken typ av 

uppdrag hen arbetat med. Arbetsprocessen i projekt och relation till kunder behandlades också 

inom detta tema. 

Involve 

Inom detta tema fick respondenterna beskriva Involve och företagets kärnkompetenser, vad de 

är bra på och vad de kan bli bättre på. Temat inkluderade också trender och drömuppdrag de 

enskilda respondenterna identifierat. Frågorna ställdes för att få en uppfattning om hur de 

arbetar på Involve men också för att få en bild av vilka typer av projekt de arbetar med och 

vad de vill arbeta, samt vad de tror företag kommer efterfråga för typ av produkter och 

tjänster inom internkommunikation – alltså vad de ser för utmaningar inom sitt område. 

Kunskap 

Inom detta tema ställdes frågor om kunskap och hur respondenterna såg på kunskap och 

strategier för hur organisationer bör tänka, utifrån erfarenhet och utmaningar de stött på i 

arbetet. Därtill fick de svara på frågor kring hur de menade att engagemang hos medarbetare 

bäst skapas och hur organisationskulturer kan förstärkas med hjälp av internkommunikation. 

Övriga frågor respondenterna fick inom detta tema, behandlade deras förväntningar på 

kunden och vilka krav de som konsulter ställer på företag för att kunna erbjuda dem lyckade 

projekt.  

Digitala kanaler 

Inom detta tema behandlades potential och möjligheter i tekniska lösningar var mobila 

applikationer är ett exempel. Respondenterna fick frågor om långsiktiga vinster och hur en 

applikation skulle kunna förstärka organisationskulturer. Därtill ställdes frågor om hur och 
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strategiarbete för att identifiera kunders behov skilde från andra icke-digitala lösningar.   

Innehåll  

Slutligen ställdes frågor om vilken typ av innehåll som krävs för att påverka medarbetare, och 

hur dessa skulle kunna förstärkas digitalt. Därtill tillkom frågor om vilken typ av innehåll 

kunder efterfrågar och hur respondenterna bedömde att dessa önskemål bäst infriades.  

4.3.2 Mailintervjuer 

I studien har två mailintervjuer med Involves företagskunder utförts, vilket har gett studien 

mer bredd kring internkommunikationsfrågor ur ett företagsperspektiv. Utifrån de 

semistrukturerade frågorna som utgjort intervjumallen valdes särskilda frågor ut som riktades 

till företagskunderna, samtidigt som det lämnades rum för respondenterna att kunna 

vidareutveckla och förtydliga sina svar om så önskades. Vissa frågor formaterades således så 

att respondenten skulle svara mer utförligt och föra ett resonemang kring svarsalternativen. 

Studien ämnade inte att i första hand att ägna sig åt strukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer eftersom svarsalternativen då kan ge betydligt mer styrda svar och lämnat flertalet 

frågetecken kring intervjufrågorna (Hyldegaard, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Dock har 

intervjuguiden utformats på ett sätt som samstämmer med Hyldegaard (2008) och Kvale och 

Brinkmanns (2009) strukturerade intervjuguide, det vill säga, den inleder med öppningsfrågor 

och introduktionsfrågor för att sedan ha övergångsfrågor kring ämnet samt nyckelfrågor av 

öppen karaktär. Intervjufrågorna är utformade efter studiens teoridel och handlade om 

internkommunikation, medarbetarengagemang och innehåll.  

4.4 Kvantitativ metod - Webbenkät & datainsamling 
För att komplettera den kvalitativa empirin gjordes även en kvantitativ undersökning i form 

av en webbaserad enkät. Detta för att få en bild av vilken typ av förväntningar målgruppen 

har på sina nuvarande och framtida arbetsgivare.  

För att skapa, distribuera och bearbeta resultaten skapade vi en användare hos webb-

enkätleverantören SurveyGizmo. (www.surveygizmo.com)  

Enkäten blev 25 frågor lång och delades in i fyra avsnitt (se appendix, bilaga 1). I den 

empiriska presentationen redovisas resultat från sex av dessa frågor, var två av dessa också 

kombineras för att koppla till Cooks 4K-modell.  

Allmänna frågor 
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Här ställdes frågor om ålder, om respondenten hade smartphone eller ej, sysselsättning, 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Frågorna ställdes för att identifiera generation hos 

respondenterna. Frågor om smartphone och arbetslivserfarenhet användes som kontrollfrågor 

för att vid behov kunna exkludera andra frågor som ställdes senare i enkäten.  

Sociala medier och mobila applikationer 

I avsnittet ställdes frågor om sociala medier, användningen av dessa samt vilka typer av 

mobila applikationer respondenterna. Dessa frågor ställdes för att identifiera hur 

respondenterna använder sig av social mjukvara och telefonen privat.  

Kommunikation i arbetet 

Detta avsnitt innehöll frågor om respondenternas användning av mobiltelefonen i olika 

yrkesrelaterade aktiviteter samt olika frågor om erfarenhet, användning av och förväntningar 

på intranät. Dessa frågor ställdes för att identifiera erfarenhet och förväntningar på 

organisationers intranät och vilka behov de förväntas fylla.  

Förväntningar på arbetsgivare 

I det sista avsnittet ställdes frågor om företagskultur, yrkesidentitet och förväntningar på 

information från arbetsgivare. Frågorna som ställdes utformades för att kunna analyseras 

utifrån 4K-modellen genom att exempelvis kunna matcha preferenser om företagskultur med 

preferenser för typ av sociala verktyg. 

Huvudfokus för hur enkäten utformats är utifrån ett medarbetarperspektiv. Ambitionen med 

enkäten har varit att få svar på kompletterande frågor vad avser de temaområden som 

definierats i den kvalitativa empirin. För att väga upp konsult-, och företagsperspektiven ville 

vi samtidigt vi också kunna placera in målgruppen i ett sammanhang där vi kunde härleda 

vilken typ av social mjukvara och vilket typ av innehåll som skulle engagera.  

4.5 Presentation och bearbetning av empiri  
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Bearbetningen av transkriberingarna, den 

kvalitativa datan, gjordes med avstamp i meningskodning. (Hyldegaard, 2008; Østbye et al, 

2008). Texten bearbetades genom att identifierade mönster vilka kunde kodas. Den empiri 

som presenteras i kapitel fem, tolkades därefter i analysavsnittet (kapitel 6) med hjälp av 4K-

modellen där interaktion och kultur är övergripande teman. Som stöd användes relevant teori 
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för att förklara förväntningar, värderingar, antaganden normer och artefakter som påverkat 

resultaten.  

 

Resultaten presenteras indelade i tre avsnitt, konsultperspektivet, företagsperspektivet och 

användarperspektivet. I respektive avsnitt presenteras relevant empiri inom kategorierna 

organisationskultur, interaktion och formalitet. Konsultperspektivet och generation Y:s avsnitt 

har därtill en fjärde punkt där empiri om den mobila applikationen som artefakt presenteras. 

 

I analysavsnittet (kapitel 6) presenteras empirin inom ramen för de teman vi identifierat ovan. 

Konsultperspektivet och företagsperspektivet analyseras kopplat till teorin och 

forskningsfrågorna. Resultaten om generation Y bearbetades genom att koppla 

respondenternas svar på frågor om organisationskultur till deras svar på vilken typ av 

interaktion de helst hade på arbetsplatsen. Med hjälp av datorprogrammet Microsoft Excel 

Detta placerade vi sedan in i Cooks 4K-modell, som presenteras i analysen som också gör det 

möjligt att identifiera vilken typ av innehåll som passar generation Y vad som krävs av olika 

typer av organisationer för att möta den nya arbetskraften. En övergripande risk med 

enkätundersökningen är att respondenterna tolkade in annan innebörd i alla frågor i allmänhet, 

de frågor som var relaterade till 4K-modellen i synnerhet. Därför är det värt att poängtera att 

undersökningen inte gör anspråk på att resultaten är absoluta sanningar utan tolkningar och 

tendenser.  
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4.5 Sammanfattning insamlings-, och bearbetningsmetod 

För att tydliggöra studiens processer följer nedan en processmodell över den insamlings och 

bearbetningsmetod som användes.  

 

 
Figur 4.1 Figuren visar de olika faserna i denna studie från påbörjad empirisk insamling till analys.   
 

Påbörjad praktik och teoretisk förstudie. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
samtliga anställda på Involve 

Communication. 

Kvalitativa intervjuer via mail med 
företagsrepresentaner samt  utformning  av 

kvantitativ  enkätundersökning 

Lansering av kvantitativ enkätundersökning 
och bearbetning av övrigt material 

Sammanställning av resultat från 
enkätundersökning 

 
Bearbetning av samtligt empiriskt material 

och analys med grund i teori och 
analysmodellen 4K. 
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5 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de tre delar av empirin som samlats in. Inledningsvis presenteras 
konsultperspektivet baserat på intervjuer hos Involve. Därefter följer avsnittet om 
företagsperspektivet baserat på intervjuer med Involves kundrepresentanter. Slutligen 
presenteras resultat från enkätundersökningen om generation Y:s förväntningar på 
arbetsgivare i relation till organisationskultur och internkommunikativa preferenser gällande 
plattform, kanal och innehåll. Empirin presenteras under rubrikerna organisationskultur, 
interaktion och formalitet. Eftersom uppsatsens syfte är att identifiera vilket typ av innehåll 
som gör en applikation bärande för generation Y kommer även empiri som behandlar den 
mobila applikationen som artefakt presenteras utifrån konsult- och användarperspektiv.  
 

5.1 Konsultperspektivet – erfarenheter och antaganden 
Intervjuer med samtliga anställda på Involve Communication gjordes för att få ett 

konsultperspektiv kring organisationskulturens funktioner och beståndsdelar, interaktion i 

form av medskapande kommunikation och medarbetarskap samt formalitet med fokus på 

intern kunskapsutveckling och förändring. All empirisk redovisning i avsnitt 5.1, både 

återberättande och citat, är resultatet av de 15 intervjuer som gjorts vid Involve 

Communication. Organisationers interaktion och formalitet avgör dess kultur, varför 

innehållet i denna empiripresentation bitvis skulle kunna placeras in under samtliga rubriker. 

De teman som ändå identifierats är en koppling till 4K-modellen som presenterats i studiens 

teorikapitel. 

5.1.1 Organisationskultur  
Med organisationskultur som rubrik presenteras svar och resonemang från våra intervjuer som 

är kopplade till intern kunskapsutveckling och utformning av kommunikation med olika 

företags organisationskulturer i åtanke. Det centrala budskapet är att strategisk 

internkommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa, förmedla och anpassa en 

organisationskultur.  Konsulterna identifierar bland annat ett antal praktiska utmaningar som 

företag behöver hantera strategiskt. Förtroende för medarbetare från ledning är en utmaning, 

nära kopplad till risken för informationsgap mellan desamma. Därtill är det viktigt att förstå 

den faktiska kunskapsinhämtningen som sker vid informationsspridning i organisationer för 

att veta vad som ska förmedlas.  
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En större utmaning enligt flera konsulter, är att organisationsmedlemmarna oftast inte har 

tillräckligt med tid att använda sig av intranät i deras kunskapsinhämtande, eftersom det för 

de flesta är sekundärt i relation till övriga arbetsuppgifter.  Detta förklaras med att de flesta 

företag är under hård tidspress, vilket gör att det för anställda finns begränsat med tid över för 

att söka, interagera och besöka de interna kommunikationskanaler som ett företag använder. 

En annan förklaring kan enligt konsulterna vara att företagsledningar idag har en dålig 

översikt på medarbetarna i större organisationer, de har heller inte den kontakt med 

verksamheten som de borde ha enligt konsulterna. I dessa fall tycks organisationskulturen 

kunna verka som ett socialt filter för att reducera överflödig information, men den önskade 

effekten riskerar att utebli eftersom att medarbetarnas förväntningar på kommunikationen 

snarare än kulturen, inte möts. En intervjuperson fyller i ovanstående resonemang och 

konstaterar att: ”Oftast kanske företag inte har tyckt att medarbetarna har varit så 

prioriteringsbara”. Detta, menar flera av konsulterna, underbygger vikten av att engagera och 

entusiasmera sina medarbetare. 

 

Organisationskulturen är en viktig faktor, både vad avser hur en teknisk artefakt tas upp av en 

användargrupp, men även för hur kommunikationen mellan ett företags olika avdelningar 

fortskrider och ter sig. Konsulterna är positiva till hur internkommunikation fått en mer 

betydande roll för företag, då det har en direkt påverkan på av hur organisationskulturen 

uttrycks.  

 

Informationsgapet mellan medarbetare och ledning är en utmaning för intern-

kommunikationen, där det är lätt att det skapas två olika världar inom organisationen. Detta, 

menar konsulterna, avspeglas senare i kommunikationsinnehållet och i den kommunikation 

som sker mellan ledningsgrupp och anställd. Själva synliggörandet av medarbetarnas vardag 

är således det som konsulterna själva ser som den största utmaningen vad avser 

internkommunikation och medarbetarengagemang, vilket framkommer genom följande 

resonemang: 
”Att medarbetare är informerade, uppdaterade och blir 
sedda kommer göra att de även tycker att det är roligare 
att gå till jobbet. Att de är viktiga för företaget och att 
de kan bidra med sin unika kunskap. Då kommer 
företaget också att gå bättre, alla vinner på det.” 

 
 
Utmaningen som indirekt identifieras i citatet illustrerar en utmaning som flera konsulter 

uttrycker. Genom att motivera anställda till att agera i enlighet med företagets intressen 
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behöver internkommunikationen formas på ett sätt som går i linje med de normer och 

verklighetsuppfattningar som företaget värdesätter. Därtill krävs att formatet, det vill säga den 

kanal som distribuerar kommunikationen, matchar organisationskulturen.  

 

Ytterligare inslag vad avser organisationskulturen är att denna bör tillåta kollaborativa inslag 

samt en tro på medarbetares förmågor. En medarbetare förklarar detta fenomen med att ”En 

chef som bygger sin struktur och makt på informationsövertag är väldigt rädd för att folk ska 

kollaborera, då kommer de ju överhuvudtaget inte att jobba.”  Detta resonemang samspelar 

med formateringen av information i digitala kanaler, där konsulterna menar att företagets 

värderingar, grundläggande normer och policies bör återspeglas, på ett begripligt och 

komprimerat sätt. Sammanfattningsvis kan det konstateras att för att en teknisk artefakt ska 

kunna bli bärande, krävs det insikter i den egna verksamhetens interna processer vilka bör 

formuleras med både engagemang (kommunikativt ledarskap) och i samspelet mellan teknisk 

plattform och medarbetare.  

5.1.2 Interaktion 
Med interaktion som rubrik presenteras svar från våra intervjuer som illustrerar hur 

konsulterna resonerar kring den kommunikation som passar bäst med och mellan 

medarbetare. För konsulterna på Involve är medarbetarengagemanget den centrala delen i en 

dynamisk och välmående organisation. De är övertygade om att mellanchefer och 

ledningsgrupper har en betydelsefull roll vad avser att kommunicera och påverka 

medarbetarens vardag, att göra dem sedda.  

 

En annan faktor som framkom under intervjuerna är att företag som vill förändra sin interna 

kommunikation, bör veta vad de vill få för effekt av sin satsning, samt vilket 

kommunikationsmedel som lämpar sig för ändamålet. Konsulterna kallar detta för ett mål och 

ett effekttänkande (Intervju, Involve). En konsult tydliggör detta och menar att: 

 
”Genom att först lokalisera vilket slags innehåll som 
efterfrågas från kunden, samt vilka förväntningar denne 
har på utvecklandet av internkommunikation, kan det 
även utkristalliseras vad en applikation eller produktion 
bör präglas av”  

 
Vad som präglar kommunikationen mellan företagsledning och medarbetare bör enligt 

Involve vara en större gemensamhet som ska leda till något större, där dessa tillsammans med 

medarbetarna bidrar till en ökad kreativitet. Företagsledare behöver då inta en roll där de 
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sätter medarbetarnas arbete i fokus och avsätter tid för ett fåtal nyckelpersoner som kan arbeta 

mer strategiskt och innehållsmässigt kring kommunikationskanalerna. Detta är samtliga på 

Involve överens om – företagsledningar och beställare behöver förstå mottagaren 

(medarbetaren) för att nå fram i det de vill säga och göra med sin organisation.  Detta 

formuleras tydligt av en intervjuperson som menar säger: 
 

”Det är stor skillnad på beställare och användargrupp, 
och det är viktigt att vi inte levererar till beställarna 
[utan fokuserar på slutanvändaren], om de inte ingår i 
användargruppen, såklart.” 
 
 

Svårigheten att tolka information påpekas av konsulterna, i att språket behöver kontrolleras, 

både i mängd och i mediets förutsättningar. En av konsulterna återger detta som att det 

handlar om ”bite-size information pieces” samt att innehållet behöver vara lättförståeligt och 

direkt, medarbetaren kanske bara läser de tre första meningarna. Samma konsult tillägger att 

”Det får heller inte bli för tjock information. Enbart 25 procent av texten läses på mobila 

skärmar.” Detta betyder sammanfattningsvis att människor inte är passiva mottagare av den 

information som ges utan att de aktivt tolkar och skapar mening genom den. Detta återspeglar 

det minimalistiska tänkandet vad avser innehåll, samt att innehållet behöver anpassas till en 

nivå som förstås och kan tolkas av alla medarbetare. Enligt konsulterna bör det även vara 

enkelt att ha tillgång till allt material en användare behöver, det ska inte utvecklas egna 

personliga varianter utan all information ska lagras i en och samma kommunikationsstruktur 

(Intervju, Involve). Särskilt en konsult poängterar detta och menar att:  
Det som är den främsta utmaningen med apparna är olika 
företagskulturer där det är viktigt att få en gemensamhet, 
en kultur och ett gemensamt sätt att prata om företaget. 

 

Det handlar därför om att använda kommunikationsverktyget till att förändra själva tänkandet, 

vilket enligt konsulterna är en förändringsprocess i sig, samtidigt som en ökad förståelse för 

målgrupper och anställda bidrar till kunskaper kring hur verktygen bör utformas. Konsulterna 

menar vidare att innehållet och metodiken i apparna även bör anpassas till målgruppen, 

eftersom att kärnan i all form av pedagogik är att förstå sin målgrupp. Svårigheterna här är att 

det handlar om vad som passar för just en specifik målgrupp, detta för att denna de fatta 

intresse för produkten eller budskapet i fråga. Särskilt en konsult påpekar att: 

 
Ibland kan det bli svårt om man bombarderar anställda 
med beståndsdelar i det som de ska ta till sig och lära sig, 
som om alla hade samma sorts dignitet. 
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Samma konsult påpekar att om informationen är tjock och svårtolkad kan den motsvara en 

ogenomtränglig massa som medarbetaren försöker memorera och ta in, en omöjlighet, enligt 

flera konsulter. Informationen bör kommuniceras i en bra turordning, samt sorteras i vad som 

är litet och vad som är stort och hur det hänger ihop. ”Men samtidigt måste man kunna se de 

mindre beståndsdelarna och kunna portionera ut allt i lagom stora portioner.” Något som 

ställer krav på tydlighet och en organisations gemenskapande faktorer. 

 

5.1.3 Formalitet 
Med formalitet som rubrik presenteras bland annat svar och resonemang från våra intervjuer 

om hur språk, kultur och kunskapsdelning påverkar formaliteten i en organisation, och hur 

detta sedan relateras till organisationers utveckling.  

Förväntningarna på företagsledningars kommunikativa processer och huruvida de 

överensstämmer med verkligheten, nämns av flera av konsulterna som en avgörande bit av 

hur formell eller informell en organisation är. Grundinställningen att vilja förändras är en 

förutsättning enligt konsulterna, som triggar motivationen i en organisation, särskilt vid 

förändring. Medarbetarna behöver engagemanget vilket strategiskt sett bör komma från 

ledningshåll (Intervju, Involve). Särskilt en av konsulterna påpekar att produktiviteten 

minskar om inte medarbetarfrågorna lyfts fram, organisationen måste vara beredd på att det 

kommer att krävas en del arbete under en längre tid. 

 

Flera konsulter resonerar därför kring relationen mellan engagemang och medarbetare och 

belyser att ett företag utvecklas mer optimalt när dess ledare ser sina medarbetare, anställda 

och kollegor som medskapare i organisationen snarare än konkurrenter till varandra. Ett ord 

som används frekvent av konsulterna när temat interaktion diskuterades är delaktighet och 

involvering, det vill säga, medarbetarnas delaktighet i företagets processer och en tilltro till 

den egna förmågan att påverka. Detta uttrycks av en konsult som nedan följer:  

 
Jag tror inte att man kan peka med hela handen, vi gör det 
(Involve)! Men om du inte får dina medarbetare 
involverade så har man ingenting. Det är ju de som ska 
göra jobbet, de som bör känna motivation och vilja och de 
måste förstå varför de ska göra det. 
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Att involvera sina medarbetare i företagsprocesserna, genom att delegera vissa beslut till dem, 

skapar således mer delaktighet och engagemang enligt konsulterna. Enligt dem, är det även 

här som samspelet mellan en organisations avdelningar och anställda utgör en viktig faktor, 

detta eftersom att det gör verksamheten mer tvärkommunikativ och integrerad. 

Sammanfattningsvis bottnar detta i konsulternas egna perspektiv på kunskap och 

verksamhetsinsyn, där ny kunskap gör att var och en har en förmåga att formulera egna 

tankar, ifrågasätta, ta hänsyn till, lyssna och ta till vara på andras idéer. För konsulterna är det 

därmed viktigt att kunna ta flera aspekter i beaktande och sedan ta ställning till dem för att 

utveckla den egna verksamheten (Intervju, Involve). Sammanfattningsvis utgör samsynen en 

betydelsefull faktor vad avser interaktion och medarbetarengagemang, särskilt en konsult 

påpekar att ”det är ändå medarbetarna som bär företaget”, vilket visar på att intern 

kunskapsutveckling är att föredra framför hierarkiskt bunden kommunikation när 

formulerandet av kunskap äger rum. 

5.1.4 Den mobila applikationen som artefakt 
Under denna rubrik presenteras svar och resonemang från våra intervjuer specifikt om den 

mobila applikationen som Involve utformat. Enligt dem är en applikation som format, mer 

tillgängligt för medarbetare än ett vanligt intranät, men också användbar för en mer strategisk 

kommunikation med medarbetare.  

 

En nyckel till effektiv kommunikation är enligt konsulterna, i första hand möjligheten att hitta 

rätt verktyg för att skapa och förvalta kunskaper, snarare än att verktyget enbart utgör stora 

kunskapsresurser, t.ex. i form av lagrad information på företagets interna webbsidor, 

databaser eller intranät (Intervju, Involve). De nämner vidare gemenskap och 

organisationskultur som viktiga komponenter för att undvika tvetydighet i vad som 

kommuniceras, vilket i sin tur kan ge feltolkningar eller motstridiga argument kring en given 

situation. Eftersom varje organisationskultur är unik i sig, krävs det således insikter i både 

medarbetare och organisation. Flertalet konsulter menar därför att innehållet i exempelvis en 

mobil applikation, men egentligen vilken kanal som helst, bör anpassas till organisationen och 

inte tvärtom, något de anser är ett vanligt förekommande och felriktat perspektiv som gör att 

många kommunikationssatsningar stjälper snarare än hjälper företag. För att ställa detta 

problem tillrätta tillägger en av konsulterna att: 
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Företagen måste ha en plan, idé eller ett mål som de vill 
förmedla. Det går inte bara att plocka från intranätet eller 
att de inte ha reflekterat över varför de vill ha i, t.ex., en 
applikation. 
 

 

De konsulter som arbetar på Involve med konceptutveckling går i samma tankebanor vad 

avser varför och hur information delges. Därför menar de att det i en applikation krävs 

komprimerad information och ett syfte med satsningen. Vidare bör informationen sållas ut 

och minskas ned i jämförelse med de andra kommunikationskanalerna som företaget 

använder, detta för att minska risken för överflödig informationsspridning. För att möjliggöra 

detta behövs därmed strategisk kartläggning som bottnar i en vetskap om vad och varför 

någonting kommuniceras. Det är även informationshanteringen som fått störst kritik angående 

tekniska artefakter, vilket främst avser hur innehållet bör disponeras i applikationen. Fyra 

delar nämns som centrala beståndsdelar för att hantera innehållet.  

 

Innehållet ska ha ett konkret mönster, inte vara för mastig, anpassas till formatet och alltså 

inte matas in direkt från intranätet. Därtill får det ej vara för svårtolkat.  Tillgänglighet och 

planering är nyckeln till alla dessa komponenter. Lyckas man inte med detta, får 

medarbetarna svårt att förstå och tolka organisationens budskap, och organisationen uppnår 

inte sitt mål med att medarbetaren tänker och agerar i enlighet med organisationens 

gemensamma värderingar.  

 

Vad avser innehållet i apparna anser konsulterna att det är där själva medskapandet börjar, det 

gäller allt från vad en konsult kallar ”insiktslyftning” till att medarbetaren lär sig se nya 

infallsvinklar och möjligheter och därmed förnyar sitt tänkande. Det är enligt konsulterna 

även viktigt att komma ihåg att en företagsapplikation egentligen bara är ett tomt skal, det är 

inte tekniken som utgör det väsentliga utan själva innehållet som påverkar medarbetaren. På 

frågan om på vilket sätt digitala applikationer då påverkar medarbetaren svarar flertalet av 

konsulterna på Involve mobilitet. Särskilt en av konsulterna betonar att det inte finns något 

annat som konkurrerar mot mobiliteten, samt att sociala medier numera kan integreras med 

den digitala applikationen och utgöra varandras komplement: 

 
Dessa två begrepp (sociala medier och mobilitet) går ihop 
i ett koncept, en gemensam plattform, mobile first. 
Medarbetaren kan kommunicera och bli uppdaterad, det 
är en självklarhet att det ska vara en del av deras liv. 
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Vad ytterligare avser apparna så påpekar en konsult att det är en självklarhet att medarbetarna 

på ett enkelt sätt ska kunna få insikt i vad som händer inom företaget. ”Det blir ett lättare sätt 

att förstå sin verksamhet, man kan få medarbetarna att bli engagerade och se sitt värde, vilket 

skapar välmående genom hela organisationen”. Här diskuteras även de gränsdragningar som 

existerar inom organisationer och företag, där applikationen kan bidra till att sudda ut dessa. 

Kommunikationen blir därmed mer flexibel enligt konsulterna och mer tvärkommunikativ. 

Särskilt en av konsulterna påpekar detta och menar att: 

 
Jag tror inte någon egentligen förlorar på att ha en 
applikation, det blir en win-win för bägge parter. Det 
bäddar även för ett mer transparent ledarskap där alla ska 
kunna samverka digitalt, där medarbetaren ska kunna veta 
allt om denne faktiskt vill. 
 

5.2 Företagskundernas antaganden och erfarenheter 
De resultat som från intervjuerna med Involves företagskunder kunde sorteras in i 

undersökningens valda teman redovisas nedan. 

5.2.1 Organisationskultur  
En av frågorna under intervjuerna har varit hur respondenterna strategiskt ser sig kunna 

samverka för att på ett optimalt sätt kunna engagera sina medarbetare. Respondent 1 tror att 

en av nycklarna är att få sina medarbetare att känna sig som en del utav företaget för att de 

ska bry sig om vad som sker inom företagets väggar, något som kräver ett transparent 

ledarskap men även lyhördhet och att underbygga ett genuint intresse för organisationen 

(Intervju, företagskund 1). Istället för att vara den som själv förekommer och implementerar 

lösningar, som denne tror sig vara mest lönsam eller löser organisationens eventuella 

problem, menar företagskund 1 att det i flertalet fall kan vara bättre att ta sig tid att fråga 

personalen först. Detta för att få reda på hur de ställer sig till ett lösningsförslag eller vad de 

anser själva är en bra lösning, samt vad den verkliga orsaken är till att rutiner och procedurer 

inte fungerar som tänkt. Detta sammanfaller med Företagskund 2 som nämner dialog och 

inlyssnande som viktiga avgörande faktorer för att öka engagemanget. Det handlar främst om 

att göra medarbetarna delaktiga, samt att se till att de kan påverka i sin vardag. 

 
Det blir ett lättare sätt att förstå sin verksamhet, man kan 
få medarbetarna att bli engagerade och se sitt värde, vilket 
skapar välmående genom hela organisationen.  

Intervju, Företagskund 2 
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5.2.2 Interaktion 
Det finns även synpunkter kring det kommunikativa ledarskapet, att en chef bör vara 

transparent, öppen, och aktivt dela kunskap och information (Intervju, företagskund 2). Det är 

därför viktigt enligt Företagskund 1 att förklara för de anställda att alla inom 

ledningsgrupperna finns där för att ge de anställda de verktyg som de behöver för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som arbetsgivaren förväntar sig att det ska utföras. 

Därmed, desto större lyhördhet och ju bättre verktyg (kommunikativa som tekniska) som ges 

till de anställda, desto större möjlighet har personalen att kunna överträffa förväntningarna 

som finns på dem. Ytterligare en viktig ingrediens för att motivera sina anställda är enligt 

företagskund 1 att aldrig bromsa en anställd som engagerar sig, utan istället stödja initiativet 

och engagemanget som finns så mycket som möjligt, genom att frigöra de resurser som 

behövs.  

 

Vad avser kompetensutveckling och medarbetarengagemang anser Företagskund 2 att dessa 

är nödvändiga för att företagen ska kunna vara delaktig i den utveckling som sker. På samma 

fråga om varför ett företag bör satsa på intern kunskapsutveckling svarade företagskund 1 att 

nästintill alla människor har ett stort behov av att utvecklas, både i det privata livet och i 

arbetslivet. Företagskund 1 menar därför att det är viktigt att kunna tillhandahålla kontinuerlig 

fortbildning inom sin arbetsplats då flertalet personer som inte får utvecklas inom sitt arbete 

börjar vantrivas, men vågar inte byta jobb på grund av osäkerheten och tryggheten den fasta 

anställningen ger. Samma respondent menar därför att den energi som missnöjet skapar, samt 

den uteblivna vidareutvecklingen, kan skapa dålig stämning, negativitet och konflikter på 

arbetsplatsen. 

5.2.3 Formalitet 
Under diskussion om förväntningar och vilken typ av struktur som krävs av företag som vill 

stärka sin internkommunikation spaltar Företagskund 2 upp fyra viktiga punkter:	  

1) Ledningens engagemang och förståelse och prioritering av kommunikation. 

2) Att cheferna mäts på hur de arbetar med kommunikation. 

3) Tydlighet kring förväntningar på chefer och medarbetare att vara kommunikativa. 

4) Upprättandet och användandet av kommunikationskanaler/system för kommunikation. 

 

Företagskund 1 lyfter också fram dessa punkter och menar att det måste finnas tydliga 

kommunikationsvägar och verktyg inom företaget, vilket bör ses som ett grundkrav. 
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Samtidigt poängterar företagskund 1 även att det krävs en väldigt stor självinsikt hos samtliga 

personer inom en arbetsledande funktion, då det är dessa som är förebilder inom företaget 

vilka kan påverka sina kollegor och den personal de är ansvariga för. På ett mer personligt 

plan ser företagskund 1 en stor brist i kommunikationen hos flertalet företagsledningar som 

denne har inblick i, den största anledningen till detta är att många skyller ifrån sig istället för 

att rannsaka sig själva och vara mer självkritiska. Ett förändringsarbete börjar alltid hos en 

själv enligt företagskund 1 och enligt företagskund 2 krävs det således mer resurser att kunna 

missionera bland chefer och samtidigt föra en dialog om deras kommunikativa ledarskapsroll. 

Därför tror företagskund 2 på sociala intranät som kan avlasta cheferna och göra 

medarbetarna mer självgående i att hålla sig uppdaterade. 

 

Vad avser det innehåll som företagskunderna främst tror att medarbetare vill ha menar 

företagskund 1 att det helt beror på åldersgruppen, men att utifrån dennes erfarenhet så 

föredrar äldre personer ett strukturerat tillvägagångssätt i form av exempelvis utbildningar där 

möjligheten finns att kunna ställa frågor. Detta medan den yngre generationen vill kunna göra 

saker när det passar dem, samt på ett sätt som faller sig naturligt för dem. 

5.3 Generation Y:s förväntningar och preferenser 
För att balansera den insamlade empirin från konsult- och företagshåll valde vi, som redan 

nämnts, att även inkludera potentiella mottagare i studien. Av de 25 frågor 

enkätundersökningen innefattade, följer nedan utvalda sammanställningar vilka bedöms vara 

mest intressanta och relevanta för att svara på studiens forskningsfrågor. Dessa innefattar 

information kring hur generation Y förhåller sig till organisationskulturer, interaktion och 

information om/på arbetsplatsen, formalitet och vad som skulle engagera dem i en 

medarbetarapplikation. Nedan följer genomgången av frågorna, hur de ställdes samt svaren på 

dessa. Rubrikerna är ett sätt att sortera in svaren i relevanta teman och har gjorts i efterhand. 

5.3.1 Organisationskultur 
För att identifiera eventuella mönster i hur generation Y förhåller sig till sin nuvarande eller 

potentiella arbetsplats ställdes frågor kring hur respondenterna såg/ser på valet av arbetsgivare 

och vilka typer av organisationsrelaterade aspekter som påverkar just det valet. 
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Instämmer du i följande påståenden?(1=Inte alls, 5= Mycket) 

 
 1 2 3 4 5 
 
Ditt yrke är en stor del av din identitet 

 
6,6 % 

 
15,1 % 

 
23,6 % 

 
27,4 % 

 
27,4 % 

En organisations värderingar 
påverkar ditt val av arbetsgivare 

 
4,7 % 

 
7,5 % 

 
24,5 % 

 
39,6 % 

 
23,6 % 

Organisationens kultur påverkar ditt 
val av arbetsgivare 

 
2,8 % 

 
5,7 % 

 
21,7 % 

 
45,3 % 
 

 
24,5 % 

Organisationers tekniska 
framförhållning påverkar ditt val av 
arbetsgivare 
 

 
11,3 % 

 
21,7 % 

 
34,0 % 

 
23,6 % 

 
9,4 % 

 
Figur 5.1 : Sammanställning svar på frågor om identitet, valet av arbetsgivare utifrån värderingar, kultur 
och teknisk framförhållning siffrorna presenteras i antal respondenter och procent för varje 
svarsalternativ. 

 
I Figur 5.1 framgår att generation Y upplever sitt yrkesval som en relativt stor del av sin 

identitet. 27,4 procent har svarat (5) och 27,4 procent har svarat (4). Figuren visar också att en 

organisations värderingar påverkar generation Y:s val av arbetsgivare i relativt hög 

utsträckning, här har 39,6 procent svarat (4) och 24,5 procent svarat (3). Genom påståendet att 

organisationens kultur påverkar vid valet av arbetsgivare har 45,3 procent svarat (4) och 24,5 

procent svarat (5), vilket tyder på att organisationskulturen har en relativt stor påverkan på 

generation Y:s preferenser kring arbetsgivaren.  Påståendet att en organisations tekniska 

framförhållning påverkar vid val av arbetsgivare får därtill ett mer spritt utfall där de flesta 

respondenterna svarat alternativ (2), (3) eller (4) ( 21,7%, 34 % respektive 23,6%).  

 

5.3.2 Interaktion 
På temat interaktion fick respondenterna ta ställning till en fråga om vilken typ av information 

de vilja ha om/av sin arbetsgivare (Bilaga 1). I figuren nedan (5.2) följer resultatet när 

respondenterna fick fylla i maximalt fem svarsalternativ.       
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  Vilken typ av information vill du ha om/av din arbetsgivare? 

 
Figur 5.2: Sammanställning av hur svaren fördelades på frågan om vilken typ av information generation Y vill ha om 

och av sina arbetsgivare. 
 

Resultatet som visas i figur 5.2 visar att information om förändring utgör den viktigaste 

faktorn för respondenterna, 84 procent har valt detta som alternativ. Näst på tur i popularitet 

återfinns information om resultat, 76,4 procent efterfrågar denna typ av information, nära följt 

av information om andra avdelningar och verksamhetsområden på 72,6 procent.  

 

Även på frågan om i vilket format respondenterna helst ville ha information från sin 

arbetsgivare fick respondenterna svara max fem alternativ.  Sammanställningen följer nedan i 

figur 5.3 
         

I vilket format vill du ha information från sina arbetsgivare? 

 
Figur 5.3: Sammanställning generation Ys preferenser gällande i vilket format Generation Y vill ha information från 

sina arbetsgivare 
 
Som tydligt syns i figuren ovan (5.2) var e-mail det format som föredrogs av flest 

respondenter, 80,2 procent. Även veckomöten utgjorde en betydande del med 56,6 procent. 

Månadsmöten följer med 49,1 procent medan telefonsamtal valts av 41,5 procent av enkätens 

målgrupp. Alternativet ”Annat” har valts av 45,3 procent, där respondenterna fyllt i främst 
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muntliga informella format, likt information vid fikaraster och luncher. Konferenser har valts 

av 30,2 procent medan online-konferenser utgör det minst betydande formatet för 

informationsmottagande för generation Y, denna kategori har valts av 9,4 procent.   

 

En av de frågor som använts för att sedan kunna appliceras till Cooks (2008) 4K-modell var 

vilket av fyra begrepp (och beskrivning) som respondenterna förknippar med det sätt de vill 

använda sociala verktyg i sitt arbete.  

 
Vilken av nedanstående begrepp (och beskrivning) förknippar du med det sätt du vill använda 

sociala verktyg i ditt arbete? 

 
Figur 5.4 Sammanställning av hur generation Y vill använda sociala verktyg. 

 

”Kommunikation (jag berättar, du berättar)” är det begrepp med tillhörande beskrivning som 

med 53.8 procent är mest valt av respondenterna gällande sociala verktyg i arbetet. 25,5 

procent har svarat ”koppling (komma i kontakt, hålla kontakt)”. Därefter följer valet 

”kooperation (skriv ditt eget, kommentera andras)” med 16 procent. Den minsta andelen, 4,7 

procent av respondenterna, har svarat ”kollaboration (skriv ditt eget, skriv andras)”. 

5.3.3 Formalitet 
När enkäten riktat sig mot temat formalitet valdes särskilt en fråga ut kring vilken av 

nedanstående företagskulturer som stämmer mest överens med den typ av arbetsgivare som 

respondenten önskar ha. En betydande andel av Generation Y ser sig gärna samverka i en 

företagskultur där en kombination av formell och informell kultur finns, med fokus på 

individens prestationer där problemlösning i grupp förekommer. Dessa utgör 62, 3 % av 

enkätsvaren. 15, 1 % har svarat att de gärna ser sig samverka i en starkt informell 

samverkande kultur medan 12,3 % ser sig samverka i en starkt formell samverkande kultur. 

7,6 % anser sig vilja samverka i en starkt formell kultur med fokus på individuella 

prestationer medan 2,8 procent svarat ”Annat.  
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Vilka av de nedanstående företagskulturerna3 stämmer bäst överens med den typ av 
arbetsgivare du önskar ha? 

 

 
Figur 5.5 Sammanställning av generation Y:s val av företagskultur 

 
Figuren ovan visa således en tydlig majoritet för företagskulturen som har en kombination 

mellan formell och informell kultur med fokus på individens prestation, men där 

problemlösning i grupp förekommer (62.3%).  

 

Nedan följer en tabell som visar hur respondentfördelningen sett ut i en sammanställning av 

frågorna som redovisas i figur 5.4 och 5.5. Respondenterna är insorterade i olika kolumner 

beroende på vilken typ av organisationskultur de har svarat stämmer bäst överens med deras 

önskade arbetsgivare, och vilket begrepp som passar dem bäst när det gäller användningen av 

sociala verktyg. Genom att ställa organisationskultur (och indirekt formalitet av denna), och 

interaktionsval genom sociala verktyg gör Cooks modell det möjligt att förstå hur 

representanterna från generation Y i vår studie, positionerar sig. Modellen redovisas och 

analyseras i kapitel 6, figurer 6.1 och 6.2) Nedan visas i tabell 5.1 sammanslagningen av de 

två frågorna, samt hur respondenterna svarat i antal och andel. Procentandelen redovisas här 

med två decimaler i tabellen men avrundas till närmsta heltal i analysmodellen. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Vi likställer företagskultur med organisationskultur men valde i enkäten att använda ”företagskultur” för att det 
upplevs mindre teoretiskt och socialt vedertaget.  
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Organisationskultur Interaktion Antal Andel 

En kombination av formell och informell  Koppling 16 15,09 % 
kultur med fokus på individens prestation  Kollaboration 4 3,77 % 
men där problemlösning i grupp förekommer Kommunikation 36 33,96 % 
  Kooperation 10 9,43 % 

 Koppling 5 4,72 % 
Starkt formell, samverkande kultur Kollaboration 0 0,00 % 
  Kommunikation 5 4,72 % 
  Kooperation 3 2,83 % 

 Koppling 3 2,83 % 
Starkt informell, samverkande kultur Kollaboration 1 0,94 % 
  Kommunikation 10 9,43 % 
  Kooperation 2 1,89 % 

 Koppling 3 2,83 % 
Starkt formell kultur med fokus på  Kollaboration 0 0,00 % 
individens prestation Kommunikation 4 3,77 % 
  Kooperation 1 0,94 % 

 Koppling 0 0,00 % 
Annan kultur Kollaboration 0 0,00 % 
  Kommunikation 2 1,89 % 
  Kooperation 1 0,94 % 

Total  106 100,00% 
 
Tabell 5.1. Tabellen är en sammanställning av respondenternas svar på frågorna om föredragen 
organisationskultur och de begrepp de förknippar med det sätt de helst arbetar med sociala verktyg i 
arbetet.  
 

5.3.4 Den mobila applikationen som artefakt 
Slutligen ställdes en fråga för att identifiera vilken typ av innehåll som skulle engagera 

generation Y i en mobil intranätsapplikation. Det gjordes för att undersöka de förväntningar 

som respondenterna har på internkommunikationen överlag. Respondenterna fick välja 

maximalt fem alternativ och välja att kryssa för det alternativ som kändes mest relevant för 

dem. Nedan följer resultatet i figur 5.7. 
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Vilken typ av innehåll skulle engagera dig i en mobil intranätsapplikation? Kryssa för det eller 
de alternativ som är viktigast för dig. (Max 5) 

 

 
Figur 5.7 Sammanställning av vilket slags innehåll i företagsapplikationer som engagerar generation Y. 

 

Som figuren visa anger 73, 6 procent av respondenterna ”nyheter” skulle engagera dem i en 

mobil applikation, därefter följer att 66 procent skulle engageras av ”utbyte av 

erfarenheter/problemlösning”. 61,3 procent har kryssat för att ”kontaktuppgifter” skulle 

engagera och 43,4 procent ett ”socialt medie-flöde likt Twitter eller Facebook”. 23,6 procent 

skulle engageras av ”tävlingar” och 17,9 procent har kryssat för ”grupper”. 8,5 procent har 

svarat att digitala konferenser skulle engagera och 34 procent har svarat även svarat ”Annat”. 
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6 Analys & tolkning 
 
I kapitlet diskuteras och analyseras empirin med utgångspunkt i det teoretiska ramverket med 
avstamp i uppsatsens temaområden; organisationskultur, interaktion och formalitet. Analysen 
är främst uppbyggd kring dessa tre huvudområden, vilka alla utgör en betydande faktor för en 
mer ”bärande” medarbetarkommunikation. 
 
 

6.1 Organisationskultur 
Utifrån intervjuerna med både Involve och deras företagskunder pekar mycket på att en 

digital applikation blir ”bärande” om den har mer aktuella konkreta element i sig, såsom 

främst nyheter och information om förändring.  Det kan även vara kontaktuppgifter och 

sökfunktioner, dock krävs att ledningsgrupper och chefer blir bärare av den egna 

organisationskulturen. McShane och von Gligows (2008) syn på organisationskulturer, som 

ett kontrollsystem, går därmed att koppla till våra intervjuer. De djupt inbäddade formerna av 

social kontroll, som påverkar medarbetarnas beteenden och beslutsfattanden, bör istället utgå 

från ett engagemang för medarbetarna, med fokus på både kommunikation, intern 

kunskapsutveckling. Integreringen av en organisationskultur, i en medarbetarapplikation, 

kräver således mer tydlighet vad gäller de förväntningar som finns på både chefer och 

medarbetare, samtidigt som information som delges bör komprimeras och formateras på ett 

lättöverskådligt sätt. Som framgått under intervjuerna vad avser relationen mellan teknisk 

artefakt och ledningsgrupp, är att mellanchefer och ledningsgrupper behöver vara det sociala 

limmet som förenar medarbetarengagemanget med den tekniska artefakten.  

 

Organisationskulturen kan inte längre ses som vore den en inställd autopilot, om 

kommunikationen, oberoende av format, ska bli effektiv. Den hierarkiska kommunikationen 

mellan företagsledning och medarbetare behöver enligt våra konsulter, vändas upp och ned, 

eftersom kärnverksamheten skapas av medarbetarna. Den eller de personer som tidigare varit 

i toppen av organisationen behöver verka som ett stöd för övriga led i verksamheten. Sättet på 

vilket organisationen sedan väljer att kommunicera, ska spegla organisationskulturens 

normer, värderingar i sitt innehåll och i sin framställning. Organisationskommunikationens 

interna kanaler är en artefakt, en organisationskultur i miniformat.  

 

Kraven på kontroll inom organisationskulturen bör även mötas av transparens, öppenhet och 

ett aktivt delande av kunskap som löper både horisontellt och vertikalt inom organisationen. 
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Detta har märkts tydligt i våra intervjuer med både Involve och deras kunder. Här ryms även 

de tvärkommunikativa och mer ”porösa” inslag som Involve refererar till som en av 

företagsapplikationens fördelar, problemlösning och delandet av kunskap mellan avdelningar. 

Detta stämmer väl överens med de förväntningar som generation Y har på 

internkommunikationen och innehållet i medarbetarapplikationen, så länge det sker i ett 

format som de har kontroll över. Desto större lyhördhet en ledning har, samt desto fler 

verktyg som ges till medarbetare, desto fler kommunikationsvägar finns för att frigöra 

kunskaper internt. Detta poängteras även av en av företagskunderna som anser att det viktigt 

att aldrig bromsa en anställd som engagerar sig utan istället stödja engagemanget och frigöra 

de resurser som behövs. Engagemanget skapar därmed delaktighet och har en främjande 

funktion för den interna dialogen, något som visar på ett intresse för sin arbetsplats och 

motivationen att kunna lyfta organisationen ytterligare. En negativ faktor som kan påverka 

här är intranätseffekten av för mycket information och tillströmningar av åsikter. Detta är 

dock något som kan kontrolleras genom tydlighet utifrån organisationskulturens värderingar 

och normer, samt en ökad förståelse för vad medarbetarna förväntar sig. 

Medarbetarapplikationen bör således återspeglas i och formas utifrån den egna 

organisationskulturen.  

 

6.2 Interaktion 
Tydliga mönster kring medskapande kommunikation återfinns och underbygger även flera av 

företagskundernas argument, en teori som stämmer väl in på själva formulerandet av 

internkommunikationen och målbilden kring den förändring en teknisk artefakt utgör 

(Mazzei, 2010). I egenskap av att vara anställd inom en organisation är medarbetaren även 

medskapare och har en större målbild inom sig, där nya och alternativa handlingar ger denne 

en större kreativ förmåga. Något som förstärks av den tolkning och konstruktion 

(medskapande) som sker muntligen tillsammans med övriga medarbetare. Medarbetarna 

samtolkar information så att den sätts i ett större sammanhang och en gemenskapande 

kontext, där artefakten (medarbetarapplikationen) utgör referensramen för det som 

distribueras. Att komprimera informationen i denna skapar därmed en mer enhetlig symbolik, 

vilket underlättar uppkomsten av individuella tolkningar eller diversifierande 

grupptolkningar.  
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Detta ger en artefakt för medarbetarens egna referensramar och verklighetsuppfattning kring 

organisationen. Företagsledningen vinner på att underlätta och underbygga själva 

medskapandet såsom konsulterna och företagskunderna belyst, i dess artefakter. Samtidigt bär 

den gemenskapande kommunikation tvärkommunikativa inslag, betydande aspekt för en mer 

enhetlig kommunikationsstruktur, enligt konsulterna på Involve. En gemensam nämnare för 

konsulterna på Involve och deras kunder är även att de via internkommunikativa insatser vill 

engagera medarbetare. Detta sker främst via dialog och ”inlyssnande” och att man är öppen 

med att dela kunskap och information. Att satsa på intern kunskapsutveckling är även något 

som företagsrepresentant 1 menar är en direkt nödvändighet för att företag överhuvudtaget 

ska kunna hänga med i utvecklingen. Detta är även en preferens som skiner igenom i 

enkätsvaren från generation Y, som gärna ser mer inslag kring information om förändringar, 

information om övriga avdelningar samt nyheter. Säljös (2013) koppling mellan kunskap och 

erfarenheter, är här relevant då det påvisar en kompletterande behovsbild med inslag av 

samverkande funktioner i den tekniska artefakten. 

 

Vad avser hur respondenterna vill använda sig av sociala verktyg i sitt arbete, befinner sig 

mer än hälften av dem i fältet kommunikation i Cooks (2008) modell, vilket påvisar 

relevansen av mer tvärkommunikativa inslag i medarbetarapplikationer. 53,8 procent har valt 

”kommunikation (jag berättar, du berättar)”. Den näst största gruppen koppling går det att 

valde ”koppling (komma i kontakt, hålla kontakten)”. Ytterligare en intressant aspekt är att de 

två primära valen av sociala verktyg även är de som kännetecknas av minst grad av 

interaktion enligt Cook (2008). Det ger oss dock en tydlig bild av att en 

medarbetarapplikation genom att ha sökfunktioner för kontaktuppgifter, medarbetarprofiler 

samt loggar för diskussion och dialog potentiellt skulle kunna intressera och engagera 

generation Y. Från intervjumaterialet identifierades flera fördelar med medskapande 

kommunikation och medarbetarskap. En av de främsta punkter också som Kinlaw (1995) 

förespråkade är beteendeförändringen som organisationen genomgår, medarbetarna får en 

bättre samverkan med varandra och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt. 

Resonemanget understödjer tvärkommunikativa inslag mellan olika avdelningar, där 

applikationen kan bli ett socialt lim som sammanför de olika delarna. Detta oavsett om det 

gäller problemlösning, kontaktuppgifter eller att ta del av nyheter. När organisationsstrukturen 

tillåter att medarbetarna uppmuntras till att dra nytta av och använda sin kompetens att arbeta 

på motiverar detta även en kontinuitet i organisationskulturen. 
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Utan de medskapande medarbetarna kan det således bli svårt att nå verklig framgång med en 

företagsapplikation. Det är därmed av stor vikt att företaget, eller organisationen, har en stärkt 

företagsidentitet som medarbetarna har en tilltro till och känner för, som de faktiskt tror på 

och vill utvecklas inom. Genom enkäten har det visat sig att en organisations värderingar och 

organisationskultur påverkar valet av arbetsgivare i hög grad. Detta är ett betydande resultat 

för studien, kopplat till att den organisationskultur som var populärast bland respondenterna 

var en kombination av informell och formell kommunikation. Särskilt intressant är även att 

kombinationen formell/informell fokuserar på individuella prestationer före problemlösning i 

grupp. Mazzeis (2010) och Nonakas (2006) syn på kunskapsinriktade organisationer är 

intressant att koppla till resonemanget kring att generation Y behöver verktyg för 

kollaborativa inslag som fortfarande är på individens villkor. Det finns ett behov av att finna 

sätt att dela kunskap inom organisationen som inte är ren kollaboration. 

 

Mazzei (2010) och Nonaka (2006) menar att kunskapsdelning är en process, där individernas 

eget initiativtagande är direkt sammankopplade med företagets kunskapssystem. Något som, 

genom enkäten, visat sig vara relaterat till hur generation Y ställer sig till exempelvis 

problemlösning via digitala applikationer. Detta kräver ett tvärkommunikativt synsätt som bör 

märkas i kanalen, främst utifrån ett processinriktat tänkande. Bättre kommunikativa processer 

skapar även högre lönsamhet och större innovationskraft inom ett företag, men som Mazzei 

(2010) åsyftar är delandet av kunskap beroende av social interaktion. Enkätsvaren visat dock 

att generation Y helst vill ta del av information från sin arbetsgivare via e-mail, något som 

indikerar att generation Y främst är intresserad av mobil interaktion snarare än fysisk 

interaktion i form av möten, veckomöten och konferenser.  

 

Ett företag är som Dahlgren (2009) menar uppbyggt av sociala interaktioner medarbetarna 

sinsemellan, om medarbetarna inte innehar nödvändig kunskap är det svårt att delta engagerat 

och aktivt i den interna kommunikationen. Det är här som tron på medarbetarnas 

resursförmåga spelar in, vilket kommer sig av att kunskapsdelningen även bör komma från 

ledningshåll. Om medarbetarna är uppdaterade och informerade själva så inser de också att de 

är en del av en större helhet, de blir mer benägna att återkoppla och ge feedback. Det är 

därmed av betydande vikt att diskutera medarbetarnas egna möjligheter att kunna erhålla 

kunskap samt vilken möjlig tillgång de har till kunskap rörande det företag de arbetar inom. 

Tron på att kunskapsdelningen kan ge effekt via digitala applikationer är därmed 
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sammankopplad med de enkätsvar som fåtts, där flertalet från Generation Y ville ha en 

kombination av en starkt formell och informell företagskultur. 

6.3 Formalitet 
På fråga om föredragen organisationskultur valde en majoritet av studiens generation Y-

respondenter en ”kombination av formell och informell kultur med fokus på individens 

prestation men där problemlösning i grupp förekommer”. Kunskapsfokuset bör därmed vara 

en betydande del i applikationen, genom att möjliggöra vägar för gemensamma tolkningar av 

den symbolik som lyfts inom organisationen. Genom intervjuerna har det även visat sig att 

företag som utvecklar tydliga och starka ledare, som ser sina medarbetare och vågar låta dem 

växa har mycket att vinna. Dock kan man vända på dessa tankebanor eftersom att det är minst 

lika viktigt att medarbetarna vill ta ansvar och växa själva. Det finns oftast en frivillighet i att 

ta ett eget ansvar och vilja bidra till helheten, något som dock kräver lösningar genom stärkt 

företagskommunikation. I första hand handlar det om att så ett frö så att medarbetarna själva 

kan reflektera över sin ställning, sin prestation och vad denne kan göra för att förbättra varje 

situation och vilja att driva utvecklingen framåt.  

 

6.4 Generation Y’s preferenser baserat på 4K-modellen 
Liksom Cook (2008) beskriver existerar både informella och formella informationsflöden 

inom en organisation. Något som bestäms av organisationens hierarkiska struktur. Den 

formella kommunikationen utgör oftast mer planerade förmedlingar av information till 

medarbetare, något som även märks bland generation Y:s preferenser kring information. Dock 

skiner den samverkan som målgruppen vill eftersträva igenom detta, något som i linje med 

Cooks (2008) teori kan hämma hanterandet av information, detta då informationen enligt 

Cook (2008) främst bör ske vertikalt uppåt inom organisationen. Själva återkopplingen kan då 

bli tvetydig och otillräcklig, något som även påverkar hur medarbetaren tolkar informationen. 

Perspektiven från intervjuerna påpekar just detta fenomen, att kommunikationen via 

applikationer bör vara ett redskap för att öka medarbetarnas engagemang tvärkommunikativt 

genom att främst fokusera på relationen mellan de anställda samt deras ledare. Detta genom 

kommunikationsmetoder som syftar till att driva förändringar i beteendet hos chefer och 

arbetsledare, vilket möjliggör för de anställda att stödja ledningens visioner genom sina egna 

handlingar i de tekniska artefakterna. Företagets målsättning med applikationen och 

strategiska (kommunikativa) förhållningssätt genomsyrar sedan verksamheten och skapar 

riktlinjer mellan de anställdas jobb, åtaganden, utmaningar och förmåga att lösa diverse 
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problem.  

 
Figur 6.1: Sammanställning av generation Y utifrån 4K-modellen och kartläggning av respondenternas 
val av organisationskultur och interaktionspreferenser. 
 

Ovanstående modell (6.1) visar sammanställningen av hur generation Y ställer sig till 

organisationskultur och interaktion där de placerat in efter Cooks modell som presenterades i 

kapitel 3. Det är från denna modell tydligt att generation Y helst ser en arbetsgivare vars 

organisationskultur utgör en blandning mellan formell och informell men där interaktionen är 

relativt låg med mer fokus på individ än grupp. Därmed hamnar flest respondenter i fältet 

kommunikation. Det är också värt att notera, sett till hela matrisen, att de flesta 

respondenterna samlar sig väldigt nära gränsen till kommunikation, och en majoritet önskar 

sig en relativt informell kultur.  Genom att även placera ut respondenternas svar inom Cooks 

modell över social mjukvara, kan de olika typer av sociala aktiviteter som passar dem 

identifieras, samt vilken sorts mjukvara som bör användas för att attrahera arbetstagare i 

generation Y.  
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Figur 6.2: Sammanställning av studiens respondenter i generation Y utifrån deras angivna preferenser 
för att illustrera vilka typer av social mjukvara som enligt Cook passar för dessa. 
 

Resultaten från vår undersökning visar resultat som går i linje med Parment (2008) och IC 

Potentials (2014) kartläggning och kategorisering av generation Y och vad som är viktig för 

dem. Generation Y är individualister vilket märks genom att flertalet väljer en 

organisationskultur som är en kombination mellan formell och informell kultur med fokus på 

individens prestation, men där problemlösning i grupp förekommer. Samtidigt väljer 

respondenterna även kommunikation som begrepp när de ombads förknippa ett ord med det 

sätt de helst ville använda sociala verktyg i sitt arbete. Kommunikation hamnar enligt Cook 

(2008) inom det fält som har låg interaktion och låg formalitet vilket stöder resultaten 

ytterligare.  

 

Diskussionsforum, virtuella världar och RSS-flöden är tre typer av sociala verktyg som passar 

generation Y, tre verktyg som utgår från individen och inte kräver samarbete om enskilda 

individer inte efterfrågar det. Eftersom e-mail är den föredragna kanalen av en överhängande 

majoritet när det gäller att få information och kommunikation från sin arbetsgivare, stödjs 

bilden av generation Y som individualister ytterligare.  Det resultat som motsäger 

ovanstående bild av generation som individualister är att den typ av innehåll som enligt näst 

flest respondenter skulle engagera dem i en mobil intranätsapplikation var utbyte av 
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erfarenheter eller problemlösning. Då andra populära innehåll var nyheter och 

kontaktuppgifter och således mindre interaktivt innehåll är det svårt att göra någon 

banbrytande tolkning av detta. Utbyte av erfarenheter och problemlösning kan tolkas som 

både kollaborativt och kommunikativt. Beroende på uppgiften skulle det kunna vara i ett 

format som diskussionsforum eller wikis, vilket i 4K-modellen finns i ett helt motsatt fält.  

 

Dock har 84 % av generation Y svarat att de vill ta del av de förändringar som sker inom 

organisationen, vilket även ger en central del av gemenskapandet och förståelsen, men på 

användarens villkor. Här återfinns en utmaning som återkommer mellan den teoretiska 

förankringen kring organisationskulturens beståndsdelar samt de empiriska delar som studien 

redovisat. Nämligen att generation Y:s preferenser kring informativa inslag är en bidragande 

faktor som styr användandet av medarbetarapplikationen. Detta samtidigt som preferenserna 

utgör den dragningskraft som uppmärksamheten bör riktas mot för att få medarbetaren att 

använda sig av tekniska artefakter, det som Cook (2008) poängterar är av vikt vad gäller 

implementeringen av social mjukvara.  

6.5 Applikationen som artefakt utifrån organisationskultur och lärande? 
Organisationer består som bekant av människor med vitt skilda egenskaper, en mångfald där 

förståelsen och medskapandet sker utifrån gemensamma perspektiv inom 

organisationskulturen. Medarbetaren försöker därmed ständigt skapa och återskapa händelser, 

erfarenheter och problemlösningar inom den givna kontexten. Genom medskapande 

kommunikation (Tengblad, 2003), använder sig medarbetaren därmed av en referensram som 

oftast består av erfarenheter och kunskap, något som applikationen bör kommunicera och vara 

grunden till. Genom det tvärkommunikativa förhållningssätt som applikationen tillåter, samt 

förväntningar från både lednings och medarbetarhåll kan därför själva medskapandet skapas 

utifrån de individuella förutsättningarna. Det handlar således om att läsa, kommunicera och 

associera till existerande kunskaper men även till nya erfarenheter. Ytterligare en faktor som 

torde styra medskapandet är rimlighet, det vill säga att det behövs både relevans och 

förståelse i innehållet som även kreerar mening. I allra högsta grad sker medskapandet som en 

kommunikativ process, det sker som en social aktivitet mellan medarbetarna på arbetsplatser, 

det är därför av vikt att innehållet även backas upp av större anknytning inom organisationen. 

Studien har visat att generation Y värderar information från den egna organisationen högt, att 

de även vill ta del av information om verksamhetsområden och övriga avdelningar, något som 

påvisar att enkätsvaren motsvarar McShane och von Gligows (2008) tankar kring 
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medskapandet som ett socialt lim inom verksamheter. Tillsammans med de 72.6 procent av 

generation Y som svarat detta kan det konstateras att det är av vikt att få en gemensamhet och 

ett gemensamt sätt att kommunicera om företaget. Något som även påvisar att 

gemenskapandet bör bli en del av den normativa kulturen, som medarbetarapplikationen kan 

bidra till att påverka och återspegla.  

 

Utifrån formulerandet av internkommunikationen krävs således ett synsätt som tillåter 

organisationskulturen att prägla den tekniska artefakten och utgöra ett kontrollsystem 

(McShane & von Gligow, 2008), men utifrån en syn som sätter medarbetaren i fokus. Under 

intervjuerna framkom det att olika företagskulturer har olika sätt som präglar dem, men att 

gemenskapandet, kulturen och de gemensamma värderingarna och normerna är de områden 

där utmaningarna finns. Detta ställer krav på ledningen att vara kommunikativ och tydliga, 

något som generation Y även efterfrågar (Parment, 2008). Om insikten kring 

kunskapsöverföring lyfts internt skapas även förutsättningar för att engagera generation Y till 

agerande, men på deras villkor. För att lyfta engagemanget kring formaterandet krävs insikter 

i ovanstående resonemang och den komplexitet som organisationskulturer uppvisar, detta 

eftersom studien bidragit till att det sociala lim som formulerandet medför är det som binder 

samman generation Y med organisationens kommunikationsvägar, de tekniska artefakterna. 

Sammanfattningsvis handlar det om medarbetarengagemang och innehåll samt en ökad 

förståelse för hur organisationskulturens beståndsdelar inverkar på de tekniska artefakterna.  
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7 Slutsatser 
 

Denna uppsats har undersökt och underbyggt en ökad förståelse för hur en digital 

företagsapplikations kommunikativa funktioner och innehåll kan bidra till att skapa 

engagemang hos generation Y. Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer med 

konsulter på internkommunikationsbyrån Involve Communication, med två av deras 

företagskunder samt genom en enkät riktad till respondenter i generation Y. Studiens centrala 

frågeställning var: 

 
• Hur bör organisationer formulera och formatera sin internkommunikation för att 

engagera och attrahera framtidens arbetstagare (generation Y)? 

Vad avser forskningsfrågans fokusering på formulering av internkommunikation har studien 

kunnat identifiera ett antal aspekter. Dels har det visat sig att en grundläggande tro på 

individens egenvilja och förmåga att utvecklas, samarbeta och ta ansvar är en grundläggande 

faktor för att både engagera och attrahera framtidens arbetstagare, således krävs insikter i att 

organisationskulturen bör genomsyra plattformen och vice versa. Den tekniska artefakten som 

kanalen utgör, bör användas på ett sätt som passar organisationen och den givna målgruppen. 

Studien har illustrerat detta genom att kombinera Cook’s 4K-modell med teoretiseringen 

kring organisationskultur, samt genom att exemplifiera detta med generation Y som 

målgrupp.  

 

För att engagera medarbetare överlag har studien visat att det i första hand krävs ett 

engagemang från ledningshåll att underbygga reflektioner och leva sina värderingar utifrån ett 

perspektiv som sätter medarbetarna i fokus. Här kommer medskapandet in som en viktig 

faktor, något som poängterats genom att lyfta fram tvärkommunikation som en viktig faktor 

för en mer enhetlig organisation. Den delaktighet som metoden bidrar till är att samtal, 

återkoppling och dialoger kan föras genom hela organisationen, vilket även lyfter förståelsen 

och kunskapsutvecklingen internt. Delaktigheten innebär även att medarbetarnas egna 

erfarenheter och kunnande tas till vara på och ses som tillgångar för organisationen, vilket bör 

återspeglas i dess tekniska artefakter. En förståelse för helheten i företaget är även viktigt, 

tydliga mål och visioner skapar ytterligare engagemang, identitet och delaktighet.  

 



	   65 

Vad avser hur organisationer bör formatera sin internkommunikation har studien lyft 

ytterligare förståelse för hur målgruppen kan attraheras. Studien visar att organisationer för att 

tillmötesgå generation Y:s preferenser bör formatera kommunikation på ett sätt som låter 

målgruppen delta på sina egna villkor. I resultatredovisningen påvisades att generation Y i 

stor utsträckning föredrar en relativt informell organisationskultur, med låg grad av 

interaktion. Målgruppen bör inte ses som asociala men de kan de ses som individualister som 

vill kommunicera på sina villkor. Diskussionsforum, virtuella världar, RSS-flöden och 

chattar, passar enligt 4K-modellen dessa preferenser snarare än mer kollaborativa format. 

Detta styrker tidigare forskning som presenterats om generation Y som just individualister 

och gruppens behov av att hålla sig uppdaterade.  

 

Vad avser medarbetarapplikationen som format, skulle den kunna möta generation Y:s 

förväntningar med grund i att en mobil plattform inte ses som optimal för större kollaborativa 

insatser.  Detta samtidigt som informella ”social media”-liknande funktioner såsom chattar 

och diskussionstrådar uppmuntrar till interaktion på användarens villkor. Interaktion som är 

anpassad till användarens förutsättningar ger även en plattform som kulturbärare för 

organisationen. Dock krävs en utökad och organisationsspecifik medvetenhet kring vilka 

beståndsdelar applikationen bör ha, och vilken information som bör finnas tillgänglig. Det 

finns annars risk för feltolkning och att informationen som ges snarare blir ett kluster för 

medarbetaren att arbeta sig igenom, istället för att skapa en sammanhängande kontext. Ett 

sådant scenario gör att sändaren tappar kontrollen över meddelandet.  

 

Forskningsfrågan illustrerar vidare det komplexa samspelet mellan formatera och formulera. 

Här är den medskapande kommunikationen en viktig faktor som bör återspegla 

organisationskulturen i medarbetarapplikationen. Det har även visat sig att sammanlänkandet 

av kunskap och engagemang, som kommer med sättet att formulera kommunikation, bottnar i 

hur väl samspelet mellan teknisk artefakt och kommunikativt ledarskap fungerar. Även om 

organisationskulturer varierar, visar studien viktiga faktorer som underlättar engagemanget 

och förståelsen för hur innehåll och kommunikation influeras utifrån generation Y:s 

preferenser. Innehållet som formateras, utgör således genom formulerandet, en bärande grund 

i en medarbetarapplikation. Detta är sammanfattningsvis något som strategiskt sett 

underbyggs genom förståelsen för hur innehållet bör prägla de preferenser som generation Y 

har, medarbetarapplikationen bör således lyfta de aspekter som efterfrågas av målgruppen 
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eftersom det begränsade utrymmet bör motsvara både organisationskultur och medarbetarnas 

förväntningar.  

7.1 Implikationer för organisationer  
För organisationer som vill lyfta sin internkommunikation ytterligare genom 

medarbetarapplikationer kan studien ge ett antal lärdomar. Varje organisationskultur är unik 

både i struktur men också i omfattning, dock vittnar studien om att medarbetarperspektivet är 

det som utgör grunden för hur väl en teknisk artefakt mottas. Något som vittnar om och 

kräver förståelse för hur medskapande, kulturuttryck och innehåll samverkar och bör 

återspeglas i de tekniska artefakter som organisationen använder. Generation Y:s preferenser 

och förväntningar kan endast ge en fingervisning för hur kulturinnehållet bör appliceras i 

tekniska artefakter, således bör varje enskild organisation göra efterforskningar kring 

preferenser, innehåll och förväntningar för att få insikter i hur väl de kan besvara dessa.  

Studien ger även utrymme att beakta den sammanflätade metodik som organisationskulturs-

perspektivet och 4K-modellen påvisat under studiens gång. Detta samtidigt som en ökad 

medvetenhet kring hur den egna organisationskulturen verkar kunskapsfrämjande genom dess 

beståndsdelar, som med fördel bör rymmas i de tekniska artefakterna. Resultatet indikerar 

även att organisationer bör verka medskapande och arbeta utifrån faktorerna formulera och 

formatera när de skapar innovativa plattformslösningar, detta för att uppnå en 

sammanvägning i mål och effekt-tänkandet. 

 

Studien och dess resultat belyser vidare vikten av att få organisationer och företag, som vill 

utveckla tekniska plattformar, att blir mer medvetna kring hur organisationskulturens 

beståndsdelar och innehåll bör fångas upp i de tekniska artefakterna. Det är innehållet inte 

skalet, som är det viktiga. De tekniska artefakterna möjliggör ett kontrollsystem, vilket bidrar 

till att forma medarbetarens beteendemönster utifrån att analysera deras preferenser. Detta är 

ytterligare något som, i linje med medskapandet och den sociala kontexten, länkar samman 

organisationen via kommunikationskanalerna. Utmaningarna behandlar främst 

informationsteknologin och dess resurser, men kan också handla om att informationen inte är 

tillräckligt koncis, specifik, eller avsedd för målgruppen. Dessa frågor är viktiga aspekter, 

som syftar till att tydliggöra det strategiska arbetet som företag står inför om de vill, 

strukturera sin internkommunikation via digitala kanaler. 
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8 Diskussion 
 

Symboliskt sett är en organisations artefakter redan synliga, men kan vara relativt svåra att 

förstå. Det är här den stora utmaningen ligger, vilket påvisats i denna studie. Genom 

organisationskulturell teori och 4K-modellen har vi med denna studie satt kanalen i en 

kontext där den utgör en teknisk artefakt. Under intervjuerna påpekades vikten av att 

organisationer bottnar i sin värdegrund, vilket handlar om att kartlägga de förväntningar som 

kunder vill uppnå med sin internkommunikation. Antagandet bottnar i resonemanget kring 

hur normer och värderingar genomsyrar organisationer och bör återspeglas i de artefakter som 

används. Schein (2004) påpekade att grundläggande antaganden är det som tas för givet i en 

organisation, något som kräver insikt och engagemang från ledningshåll, detta för att 

förståelsen för det som förmedlas ska kunna utgöra en mer betydande del i den tekniska 

artefakten. Från intervjuerna går det även att utläsa att värdegrunden bör ta sitt uttryck i 

artefakter för att tillgodose medarbetares förväntningar på internkommunikation.  

 

Denna studie har även visat att organisationslärandet bör vara nära sammankopplat och 

förknippat med organisationens tekniska artefakter, samt att den kommunikation som sker 

mellan organisationsmedlemmarna även ges utrymme i dessa. Därtill har studien identifierat 

att det som krävs för att en medarbetarapplikation ska bli bärande är att den blir en 

betydelsefull artefakt som fungerar som ett socialt lim mellan både medarbetare och ledning. , 

med avseende på både innehåll och engagemang. Organisationskulturen behöver således 

återspeglas i den tekniska artefakten, likaså krävs att informationen som återges är formaterad 

på ett sätt som tilltalar den tilltänkta målgruppen. Vad avser organisationer i egenskap av 

kontrollsystem, där det kommunikativa mer transparenta ledarskapet påtalades, underlättas 

själva formulerandet av kommunikationen om det föreligger en medvetenhet i att genomsyra 

och influera medarbetarna. Med den mobila applikationen som exempel på artefakt med 

hänsyn till ovan nämnda faktorer, uppstår även den gemenskapande interaktionen som behövs 

för att skapa en dynamik, och faktisk användning av tekniska plattformar. Den mer 

gemenskapande kommunikationen blir därmed viktig eftersom att det är genom denna som 

det kontinuerliga lärandet uppstår, som i sin tur kopplas till den specifika kontext som 

medarbetaren befinner sig inom. Sådana gemenskaper är särskilt viktiga eftersom det 

produceras nya kunskaper som annars skulle gå förlorade i en för abstrakt intranätskontext. 

 

Kärnan i ovanstående resonemang är att kunskap inte enbart är något som finns hos den 
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enskilda individen/medarbetaren utan inom organisationen i sig. Den enhetlighet som då 

kommuniceras och präglas genom applikationen är viktiga resurser för den enskilda 

medarbetaren, när det gäller tolkningen av information men också tillgången till denna. 

Följaktligen leder användandet av mobila enheter och övrig informations- och 

kommunikationsteknik till att innehållet behöver anpassas till respektive målgrupp, i detta fall 

generation Y. Det illustrerades att vikten av att ha en intellektuell nyfikenhet kring den 

information och kunskap som är användbar och relevant för just generation Y. Studien har 

även bidragit till och påvisat att det krävs ett större behov av insikt och förståelse kring 

sammanhanget där informationen används, inom vilken organisatorisk kontext informationen 

blir användbar samt formateringen av det innehåll som distribueras. Formaterandet bör utgå 

från ett enkelt sätt att förstå den egna verksamheten, vilket tillåter Generation Y att lära sig se 

nya infallsvinklar och förnya sitt tänkande ytterligare. Således bör det vara eftersträvansvärt 

att den tekniska artefakten blir ett försök till att spegla Generation Y:s verklighetsuppfattning 

samt de normer och värderingar som återfinns inom organisationen. Formaterandet bör 

därmed från ledningshåll utgå från ett relativt enkelt sätt förknippat till att förstå den egna 

verksamheten, vilket tillåter Generation Y att lära sig se nya infallsvinklar och förnya sitt 

tänkande ytterligare. Således bör det vara eftersträvansvärt att den tekniska artefakten även 

utgör ett försök till att spegla Generation Y:s verklighetsuppfattning samt de normer och 

värderingar som återfinns inom organisationen.  

 

Det har även visat sig att hur organisationer formulerar och formaterar sin 

internkommunikation kan utgöra en väsentlig del av den organisatoriska lärandeprocessen, 

men här på användarens villkor. För att förstå hur artefakterna påverkar hur organisationer 

medieras genom teknik, krävs en kartläggning av de grundläggande normer, värderingar och 

preferenser som finns i organisationen. Sammanslagningen av organisationskulturella teorier 

och analysen utifrån 4K-modellen har under studiens gång påvisat att med rätt förutsättningar 

och rätt sorts redskap, kan både tillvägagångssätt och innehåll tillgodose generation Y:s 

förhållningssätt till organisationer, samt deras förväntningar på innehåll. Det går därmed att 

formulera och formatera internkommunikationen på ett strategiskt sätt inom vilken en 

medarbetarapplikation kan utgöra en intressant plattform.  

 

Applikationen har då potential att bli en symbol för organisationens identitet, eftersom 

organisationskulturen speglas genom denna och utgör den artefakt som McShane och von 

Gligow (2008) och Schein (2004) påtalar. Med motivation från ledningshåll och med 
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kunskaper kring Generation Y:s preferenser kan organisationer, med hjälp av tekniska 

artefakter, mediera verkligheten utifrån de förväntningar på internkommunikation som finns 

bland generation Y. Den tekniska artefakten underlättar således själva meningsbyggandet 

mellan medarbetare och ledning och bidrar till att forma deras verklighetsuppfattning kring 

organisationen, med hänsyn till att kommunicerandet sker på generation Y:s villkor. Deras 

engagemang bottnar i att artefakten finns tillgänglig för dem och motsvarar deras behov 

genom att utgöra både en nyhetsportal, kunskapskanal och ett socialt lim. För att engagera just 

generation Y visar vår studie att det även bör finnas funktioner som nyheter och virtuella 

diskussionsforum, dock med fokus på kommunikation snarare än mer gruppfokuserande 

kollaborativa aktiviteter.  

8.1 Framtida forskning 
Denna studie har påvisat vikten av en utökad förståelse för hur organisationskulturers 

beståndsdelar avspeglas i dess tekniska artefakter. Något som ger ett underlag för att möta 

generation Y:s förväntningar. Av denna anledning finns det en mängd skäl till fortsatt 

forskning kring hur digitala kanaler och medarbetarapplikationer påverkar dess 

organisationsmedlemmar, liksom organisationer i sin helhet. Eftersom denna studie vidare 

fokuserats till generation Y vore det intressant att undersöka eller jämföra med andra 

generationer. När det gäller forskning av både intranät, medarbetarapplikationer och digitalt 

lärande finns det flera frågeställningar att vidare studera. En fråga som är särskilt intressant är 

inom resurser och innehåll, det är i dagsläget kostsamt att skapa en medarbetarapplikation och 

likaså att fylla med den med innehåll. I detta fall kan en förstudie göras av ett specifikt företag 

för att kartlägga dess normer, värderingar och befintliga artefakter samt applicera 4K-

ramverket för att kartlägga vilken sorts innehåll som medarbetarna vill se i applikationen. Det 

vore även intressant att kartlägga hur användandet av applikationer bidrar till och påverkar 

lärande, organisationskultur samt mönster inom organisationen. Ett annat fokus är 

kunskapsbildning och informationsöverföring, hur själva återanvändningen av kunskaper 

fungerar inom medarbetarapplikationer. Ännu ett ämne att undersöka är hur studiens 

teoretiska ramverk kan appliceras på specifika fallföretag som söker en förståelse för hur 

medarbetarapplikationer kan återspegla den egna organisationskulturen.  
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10 Appendix 

Bilaga 1 

Enkätundersökning: Förväntningar på medarbetarkommunikation 
	  

	  
	  
Hej! 
Vi är två studenter som går masterprogrammet i management, kommunikation & IT 
vid Uppsala universitet. Denna enkät är en del av det empiriska material vi samlar in till 
vår masteruppsats. Syftet med den här enkäten är att undersöka ditt mobilanvändande, 
hur du förhåller dig till sociala medier, din syn på intranät/företagsapplikationer och 
dina förväntningar på nuvarande och framtida arbetsgivare. 
 
Vår masteruppsats syftar främst till att öka förståelsen för mobilt användande i 
företagsmiljöer och undersöker vilket sorts innehåll som efterfrågas i 
intranät/applikationer. 
 
Dina svar är helt anonyma. Forskningen har följt allmänna etiska koder och praxis och 
du samtycker till att delta i vår undersökning genom att fylla i följande frågeformulär. 
Om du har några frågor, kontakta oss gärna på nedanstående e-mail! 
 
Tack för att du tar dig tid och vill ställa upp! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Kristina Andrén och Andree Forsberg 
 
(kristina.m.andren@gmail.com eller andree.forsberg@gmail.com) 
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Allmänna frågor 
 
1) Födelseår* 
( ) (Rullgardinlista med start 1950) 
 
2) Har du en smartphone?* 
( ) Ja 
( ) Nej 
 
3) Sysselsättning (välj en eller flera)* 
[ ] Student 
[ ] Arbetssökande 
[ ] Tillsvidareanställd 
[ ] Visstidsanställd 
[ ] Timanställd 
[ ] Projektanställd 
[ ] Vikariat 
[ ] Egen företagare 
[ ] Annan: _________________________________________________* 
 
4) Arbetslivserfarenhet (år)* 
( ) <1 
( ) 1-5 
( ) 6-10 
( ) 11-15 
( ) 16-20 
( ) >20 
( ) Ingen 
 
5) Utbildning (ange din högsta utbildningsnivå)* 
( ) Grundskola 
( ) Gymnasium 
( ) Yrkesutbildning 
( ) Folkhögskola 
( ) Kandidatexamen, högskola/universitet 
( ) Magister/masterexamen, högskola/universitet 
( ) Annan: _________________________________________________* 

 
Sociala medier och mobila applikationer 
Detta	  avsnitt	  behandlar	  frågor	  om	  hur	  du	  använder	  sociala	  medier	  och	  vilka	  typer	  av	  
mobila	  applikationer	  du	  använder.	  	  
 
6) Vilka sociala medier har du konto på?* 
[ ] Facebook 
[ ] LinkedIn 
[ ] Twitter 
[ ] Instagram 
[ ] Google+ 
[ ] Pinterest 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
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7) Vilka sociala medier är du aktiv på?* 
[ ] Facebook 
[ ] LinkedIn 
[ ] Twitter 
[ ] Instagram 
[ ] Google+ 
[ ] Pinterest 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 
8) Hur använder du sociala medier?* 

 Aldrig 

Några 
gånger 
om 
året 

Någon 
gång i 
månaden 

Någon 
gång i 
veckan 

Dagligen 

Jag delar 
eget material 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag 
kommenterar 
andras 
material 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag sparar 
länkar, bilder 
och 
information 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag 
nätverkar 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag läser 
bloggar, 
lyssnar på 
podcasts, 
kollar klipp 
och följer 
diskussioner 
men jag 
inititerar 
eller deltar 
inte. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 
9) Kryssa i de fem typer av mobila applikationer du använder mest.* 
[ ] Socialt (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
[ ] Spel (Candy crush, Angry birds osv.) 
[ ] Träning (Runkeeper, Nike+, Gymbokninsappar) 
[ ] Video (Youtube, Play-appar) 
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[ ] Ljud (Podcasts, Radio, Storytel, Spotify) 
[ ] Bank (Nordea, SEB, Handelsbanken, BankID, Swish) 
[ ] Shopping (H&M, MIO, Zara, Nelly, Footway) 
[ ] Mat och dryck (Recept-appar m.m) 
[ ] Nyheter (Aftonbladet, SvD, DN, Omni) 
[ ] Kollektivtrafik (UL, SL, Mitt Sthlm, Västtrafik m.m) 
[ ] Foto (Instagram, Pinterest) 
[ ] Planering/kalender 
[ ] Väder (SMHI, Yr.no) 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 
10) Kryssa i de fem typer av mobila applikationer som är viktigast för dig.* 
[ ] Socialt (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
[ ] Spel (Candy crush, Angry birds osv.) 
[ ] Träning (Runkeeper, Nike+, Gymbokninsappar) 
[ ] Video (Youtube, Play-appar) 
[ ] Ljud (Podcasts, Radio, Storytel, Spotify) 
[ ] Bank (Nordea, SEB, Handelsbanken, BankID, Swish) 
[ ] Shopping (H&M, MIO, Zara, Nelly, Footway) 
[ ] Mat och dryck (Recept-appar m.m) 
[ ] Nyheter (Aftonbladet, SvD, DN, Omni) 
[ ] Kollektivtrafik (UL, SL, Mitt Sthlm, Västtrafik m.m) 
[ ] Foto (Instagram, Pinterest) 
[ ] Planering/kalender 
[ ] Väder (SMHI, Yr.no) 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 

 
Kommunikation i arbetet 
Detta	  avsnitt	  behandlar	  frågor	  om	  kommunikation	  i	  arbetet	  i	  allmänhet,	  intranät	  i	  
synnerhet.	  Dina	  svar	  behöver	  inte	  gälla	  din	  nuvarande	  arbetsgivare.	  	  
 
11) Använder du mobilen som verktyg i följande arbetsrelaterade aktiviteter?* 

 Aldrig 
Någon 
gång i 
månaden 

Någon 
gång i 
veckan 

Dagligen 

Flera 
gånger 
per 
dag 

Telefonsamtal/konferens ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

SMS ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

E-mail ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Videosamtal/konferens ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Nätverkande ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Kalender ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 
12) Har din arbetsgivare ett intranät?* 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
13) Vilka funktioner har du erfarenhet av i intranät? Kryssa i det eller de alternativ som 
stämmer för dig.* 
[ ] Information 
[ ] Nyheter 
[ ] Kontaktuppgifter 
[ ] Personalhandbok 
[ ] Blanketter 
[ ] Policies 
[ ] Internchat 
[ ] Diskussionsforum 
[ ] “Gilla”-funktioner 
[ ] Kommentar-möjligheter 
[ ] Informationsfilmer om verksamheten 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
[ ] Jag har ingen erfarenhet av intränat 
 
14) I vilket syfte använder du främst intranät? Kryssa i det eller de alternativ som stämmer för 
dig. (Max 5)* 
[ ] Information 
[ ] Nyheter 
[ ] Kontaktuppgifter 
[ ] Personalhandbok 
[ ] Blanketter 
[ ] Policies 
[ ] Internchat 
[ ] Diskussionsforum 
[ ] “Gilla”-funktioner 
[ ] Kommentar-möjligheter 
[ ] Informationsfilmer om verksamheten 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
[ ] Jag använder inte intranätet 
 
15) Vad önskar du främst för funktioner i ett intranät? (Kryssa i den eller de funktioner som är 
viktigast för dig. (Max 5)* 
[ ] Information 
[ ] Nyheter 
[ ] Kontaktuppgifter 
[ ] Personalhandbok 
[ ] Blanketter 
[ ] Policies 
[ ] Internchat 
[ ] Diskussionsforum 
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[ ] “Gilla”-funktioner 
[ ] Kommentar-möjligheter 
[ ] Informationsfilmer om verksamheten 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 
16) Har din arbetsgivare en app för sina kunder?* 
( ) Ja 
( ) Nej 
 
17) Har din arbetsgivare en app för sina anställda?* 
( ) Ja 
( ) Nej 

 
Förväntningar på arbetsgivare 
Detta	  avsnitt	  behandlar	  frågor	  om	  dina	  förväntningar	  på	  arbetsgivare,	  nuvarande,	  
föregående	  eller	  potentiella.	  	  
 
18) Instämmer du i följande påståenden? (1= inte alls, 5=mycket)* 

 1 2 3 4 5 

Ditt yrke är en 
stor del av din 
identitet. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

En 
organisations 
värderingar 
påverkar ditt 
val av 
arbetsgivare. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Organisationens 
kultur påverkar 
ditt val av 
arbetsgivare. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Organisationers 
tekniska 
framförhållning 
påverkar ditt 
val av 
arbetsgivare. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

19) Vilka av de nedanstående företagskulturerna stämmer bäst överens med den typ av 
arbetsgivare du önskar ha?* 
( ) Starkt formell, samverkande kultur 
( ) Starkt informell, samverkande kultur 
( ) Starkt formell kultur med fokus på individens prestation 
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( ) En kombination av formell och informell kultur med fokus på individens prestation men 
där problemlösning i grupp förekommer 
( ) Annan: _________________________________________________* 
 
20) Vilken av nedanstående begrepp (och beskrivning) förknippar du med det sätt du vill 
använda sociala verktyg i ditt arbete.* 
( ) Kommunikation (Jag berättar, du berättar) 
( ) Kooperation (Skriv ditt eget, kommentera andras) 
( ) Kollaboration (Skriv ditt eget, skriv andras) 
( ) Koppling (Komma i kontakt, hålla kontakten) 
 
21) Skulle du vilja ha mer information om/från det företag du arbetar för?* 
( ) Ja 
( ) Nej 
 
22) I vilket format skulle du vilja ta del av information från din arbetsgivare? Kryssa i det 
eller de format som är viktigast för dig. (Max 5)* 
[ ] Veckomöten 
[ ] Månadsmöten 
[ ] Konferenser 
[ ] Konferenser (online) 
[ ] E-mail 
[ ] Telefonsamtal 
[ ] Intranät (via dator) 
[ ] Företagsapplikation 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
23) Vilken typ av information skulle du vilja ha om/av din arbetsgivare? Kryssa i det eller de 
alternativ som är viktigast för dig. (Max 5)* 
[ ] Vision och värderingar 
[ ] Policies & Riktlinjer 
[ ] Företagets strategi 
[ ] Information om resultat 
[ ] Information om förändring 
[ ] Information om din avdelning eller verksamhetsområde 
[ ] Information om andra avdelningar eller verksamhetsområden 
[ ] Ingen 
[ ] Annan: _________________________________________________* 
 
 
24) Hur skulle du främst vilja kommunicera med dina medarbetare?* 
[ ] Jag vill skapa innehåll som andra kan ta del av. 
[ ] Jag vill ta del av och kommentera information. 
[ ] Jag vill ta del av, prenumerera och/eller spara information jag finner intressant. 
[ ] Jag vill nätverka. 
[ ] Jag vill ta del av information och diskussion men jag vill inte nödvändigtvis delta i det.  
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 
25) Vilken typ av innehåll skulle engagera dig i en mobil intranätsapplikation? Kryssa i det 
eller de alternativ som är viktigast för dig. (Max 5)* 
[ ] Tävlingar 
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[ ] Utbyte av erfarenheter/problemlösning 
[ ] Socialt medie-flöde likt Twitter eller Facebook 
[ ] Kontaktuppgifter (Sökfunktioner) 
[ ] Nyheter 
[ ] Digitala konferenser  
[ ] Grupper 
[ ] Diskussionsforum 
[ ] Informationsfilmer om verksamheten 
[ ] Annat: _________________________________________________* 
 

 
Tack! 
Tusen tack för din medverkan, dina svar kommer hjälpa oss mycket! 
 

 

 
 
 


