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Abstract 

We have identified that the research regarding Facebook as an internal communication 

channel is lacking. Our study aims to investigate how Facebook Groups are used as a 

communication channel internally in organizations and what opportunities social functions in 

intranets creates. We have based our research in qualitative methodology, through one 

interview with an informant, 10 interviews with leaders and co-workers of two organizations 

and through a qualitative content analysis of the material from one closed facebook group.  

Our result shows that there are a lot of different aspects to be aware of when the internal 

communication occurs on Facebook. Examples of aspects are the safety aspect and the issues 

of managing boundaries between the professional and private role.  Among our conclusions 

we state that all of our respondents consider that Facebook as a communication channel 

increases dialogue and participation in the organizations internal communication. We also 

state in our results that in one of the organizations, only 50 percent of the organizations 

members are members of the facebook group, which is something that argues against the 

opportunities of successful internal communication and sharing information.  

We also contribute with new theory in the field, when it is stated by one respondent that there 

are more members of the organization that have a Facebook account, then there are members 

that have a business mail. This indicates that there may be a future paradigm shift in the field 

of internal communication, where social media may have a more significant role.     

 

Key words: Facebook, internal communication, leadership, communication role, social 

functions, dialogue. 
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Sammanfattning 

Vi har identifierat att forskningen gällande Facebook som intern kommunikationskanal är 

bristfällig. Vår studie syftar därför till att undersöka hur facebookgrupper används som 

kommunikationskanal internt i organisationer och vilka förutsättningar sociala funktioner i 

intranät skapar. Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa metoder i form av en 

informantintervju, 10 samtalsintervjuer med ledare och medarbetare på två organisationer och 

en innehållsanalys av material från en sluten facebookgrupp. 

Våra resultat tyder på att det finns många aspekter att ta hänsyn till om 

internkommunikationen sker på Facebook, däribland säkerhetsaspekten av informationen som 

publiceras samt gränsdragningen mellan den privata rollen och yrkesrollen. 

Bland våra slutsatser finner vi att samtliga respondenter anser att möjligheterna för dialog och 

delaktighet för samtliga medlemmar i en organisation ökar när kommunikationen sker internt 

på Facebook.  

I våra resultat konstateras även att i en av de valda organisationerna är endast 50 procent av de 

anställda medlemmar i facebookgruppen, något som talar emot möjligheterna för god 

internkommunikation och bra informationsspridning. 

Det genereras även ny teori i studien, då det hävdas att det i en av organisationerna är fler som 

har ett facebookkonto än en arbetsrelaterad mailadress. Detta påstående i relation till de 

traditionella kommunikationssätten kan tyda på ett kommande paradigmskifte inom 

internkommunikation, där sociala medier kan komma att ha en mer betydelsefull roll.  

 

Nyckelord: Facebook, internkommunikation, ledarskap, kommunikationsroll, sociala 

funktioner och dialog 
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1. Problembakgrund 

God organisationskommunikation mellan ledare och medarbetare är en grundförutsättning för 

att organisationer ska generera effektivitet och produktivitet i arbetet men det bidrar även till 

god organisationskultur- och klimat. Många organisationer har med tiden “plattats ut”, och 

som följd har chefsnivåerna minskat till antalet. Detta har i sin tur bidragit till att många 

chefer fått större personalgrupper än tidigare och därmed får cheferna det även allt svårare att 

som ledare kommunicera enligt tvåvägskommunikativa och meningsskapande modeller, vilka 

innefattar dialog och delaktighet (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:137). 

I och med ny teknik skapas nya kommunikationsmöjligheter, bland annat webb-teknologi gör 

det möjligt för företag att vara enhetliga även när personalen är spridd på olika kontinenter, 

men det kan även skapa utmaningar. Om dessa teknologier inte används på rätt sätt kan det 

göra missnöjda anställda till organisationens största hot mot företagets varumärke, rykte och 

även grundvärderingar (Argenti & Barnes, 2009:139) 

Till dessa nya kommunikationsmöjligheter räknas sociala medier, som bland annat inkluderar 

Facebook. Sociala medier beskrivs både som en evolution i den bemärkelsen att det är en 

utveckling av tidigare teknik, och som en revolution angående dess sociala och kulturella 

effekter. Tekniken förenklar interaktionen, informationsdelningen mellan människor och 

skapar möjligheter för relationsbyggande med nya bekantskaper och upprätthållande av 

relationer med gamla bekantskaper. Sociala mediers främsta kännetecken är interaktionen 

mellan människor (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:224). 

Flertalet forskare har till stor del inte ännu lyckats förklara om och hur användningen av 

sociala medier i organisationer skiljer sig från befintliga former av dator-medierad 

kommunikation (Treem & Leonardi, 2012), däremot skriver Friedl och Tkalac Vercic om att 

anpassningen till sociala medier inom organisationer verkar utvecklas långsammare än i 

människors privata liv (Friedl & Tkalac Vercic, 2011).  

Det finns tidigare forskning om hur sociala medier används i marknadskommunikativa och 

externa sammanhang. Några av de artiklar som behandlar detta är en artikel av Dominic Yeo 

(2012), som bland annat beskriver hur man bör göra för att lyckas med riktad reklam då 

målgrupperna blivit mer individanpassade i sina mediavanor. Även de två artiklarna av 

Lipsman m.fl. (2012) och Harris & Dennis (2009) behandlar ämnet sociala medier inom 

marknadskommunikation (Dominic Yeo, 2012; Lipsman, Mudd, Rich & Bruich, 2012; Harris 

& Dennis, 2009). 

van Dijck (2012) skriver om att tjänsteutveckling i företag kan ta en ny form och riktning när 

man använder sociala medier som en kommunikationskanal. Kommunikationen i dessa 

kanaler kan uppstå mellan såväl företaget och dess kunder som inom bolagets interna 

kommunikation. I artikeln behandlar författaren i huvudsak tjänsteutvecklingsprocesser och 

sociala medier (van Dijck, 2012). Ett ytterligare exempel på en artikel som presenterar sociala 

medier som kommunikationskanal inom organisationer är Treem och Leonardi’s, som 

beskriver sociala medier som ett hjälpmedel och en viktig del i organisationer för att uppnå en 

förändring avseende socialisering, kunskapsutbyte och maktprocesser (Treem & Leonardi, 

2012).  

Vi har utifrån den tidigare forskningen identifierat en lucka i hur slutna eller hemliga 

facebookgrupper används internt i organisationer. Vi anser därför att det är viktigt att 

forskning kring detta område genomförs eftersom Facebook som intranät samt sociala intranät 
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är nya företeelser såväl inomvetenskapligt som utomvetenskapligt.  

I och med den ökade användningen av sociala intranät och sociala medier inom organisationer 

har medarbetare större möjligheter att göra sina röster och åsikter hörda, vilket i sin tur 

medför att ledaren inte längre kan inneha en auktoritär position. 

Det föreligger även i vår studie att undersöka vilka betydelser sociala intranät har för en 

organisation. Vi har även här enbart funnit några få artiklar som behandlar det här ämnet. 

Exempelvis en artikel från 2010 som bland annat beskriver hur intranätets funktioner påverkar 

organisationens framgångar eller motgångar och hur sociala användartrender ses som en 

möjlighet (Beverly, 2010). 

Vårt syfte i denna studie är således att undersöka hur Facebook används som intern 

kommunikationskanal och undersöka vilka förutsättningar sociala funktioner i intranät skapar. 

Vi är medvetna om att kandidatuppsatsen “Facebook i en arbetsrelaterad kontext - En 

fallstudie om hur medarbetare upplever och hanterar en sluten facebookgrupp som intern 

kommunikationskanal inom en organisation”av författarna Anna Fredriksson och Lina 

Nilsson från Lunds Universitet (VT 2012) existerar och har undersökt en av organisationerna i 

vårt urval. Denna studie skiljer sig dock från vår på många punkter, därför anser vi fortfarande 

att den lucka vi identifierat består och att forskning inom detta område behövs. 
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1.1 Syfte 

Att undersöka hur facebookgrupper används som kommunikationskanal internt i 

organisationer och vilka förutsättningar sociala funktioner i intranät skapar.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur påverkar sociala funktioner internkommunikationen i organisationer? 

2. Hur ser kommunikationen ut när den sker internt i en sluten facebookgrupp? 

3. Hur uppfattar ledarna själva sin kommunikation i facebookgruppen? 

4. Hur uppfattas kommunikationen fungera bland medarbetare? 

5. Hur påverkas möjligheterna till god internkommunikation i och med en sluten eller 

hemlig facebookgrupp? 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som vi anser utgör ett bra ramverk och 

grund till vår studie. Det är även på dessa teorier vi stödjer våra argument och påståenden.  

Detta kapitel är uppdelat i olika underrubriker och teman för att underlätta för dig som 

läsare men också för att ge studien en tydligare struktur. 

 

2.1 Intranät 

“An intranet is a private computer network that uses Internet standards and protocols to 

enable members of an organization to communicate and collaborate more efficiently with one 

another, thereby increasing productivity.” (Greer, 1998:2). 

Ett intranät är det organisatoriska interna informationssystemet, som syftar till att stödja 

grupparbetet och tillhandahålla den organisatoriska kunskapen. Syftet med ett intranät är att 

öka produktiviteten och kvaliteten på arbetet, med effektivt arrangerat data och dess filtrering 

samt att göra information tillgänglig för alla, inklusive organisationens avdelningar som finns 

lokaliserade någon annanstans (Bottazzo, 2005:79). Denton (2006) understryker att det som är 

nödvändigt i organisationer är inte ett intranät som endast delar data, utan snarare teknologi 

som hjälper till att skapa mening bland all oändlig information som endast ökar. Det som 

behövs är ett intranät som hjälper oss att göra rätt val och bete oss på sätt som är enhetliga 

med syftet och målen inom organisationen och hjälper till att skapa mening och ett syfte att 

arbeta (Denton, 2006:12). Banck & Amcoff Nyström (2005) förklarar att användandet av 

intranät och internet ökar hela tiden, men att potentialen av denna teknologi inte är helt 

utforskad ännu. Syftet och målet med att införa ett användande av intranät i organisationer 

menar de ofta är ett ökat informationsflöde och att förbättra den vertikala och horisontella 

kommunikationen inom organisationen (Banck & Amcoff Nyström, 2005:154). 

 

2.2 Att kommunicera på webben 
Webb-teknologi gör det möjligt för företag att vara enhetliga, även när personalen är spridd på 

olika kontinenter, men det kan även skapa utmaningar. Om dessa teknologier inte används på 

rätt sätt kan det göra missnöjda anställda till organisationens största hot mot företagets 

varumärke, rykte och även grundvärderingar (Argenti & Barnes, 2009:139). 

Web 2.0 beskrivs av Kaplan och Haenlein (2010) som en plattform där innehåll inte längre är 

skapat och publicerat av individer, utan istället kontinuerligt uppdateras av alla användare i en 

deltagande och samarbetande process (Kaplan & Haenlein, 2010:61).  

“Web 2.0 technologies are already having a significant impact on the way in which we 

communicate in both our personal and professional lives.“ (Marfleet, 2008:152). 

 

2.3 Sociala intranät 

Vi har valt att likställa begreppet Enterprise 2.0 med begreppet sociala intranät, liksom 

Lundgren, Strandh och Johansson (2012) gjort i sin avhandling om ämnet (Lundgren, Strandh 

& Johansson, 2012). 

McAfee beskriver Enterprise 2.0 på följande sätt: “These new digital platforms for generating, 
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sharing and refining information are already popular on the Internet, where they’re 

collectively labeled “Web 2.0” technologies. I use the term “Enterprise 2.0” to focus only on 

those platforms that companies can buy or build in order to make visible the practices and 

outputs of their knowledge workers.” (McAfee, 2006:23). 

På samma sätt som det skett en förändring i maktbalansen mellan de som publicerar 

information och konsumenter på internet, likväl kommer anställda kräva och förvänta sig att 

deras ledare engagerar de anställda i beslutsprocesser, snarare än att försöka tvinga dem att 

implementera de beslut som fattas av några få utvalda – oavsett hierarki. Hur engagerade de 

anställda drivs av i vilken grad människor lämpligen ingår i beslutsprocess, både på daglig 

basis och när det gäller hög strategiskt förändringsarbete eller kris och förändringar. De 

anställda vill inte kontrollera organisationen, men vill ha och förväntar sig att bli inkluderade 

av sina ledare. Sociala intranät eller mjukvara (Social software) förstärker en kultur som 

uppmuntrar dem till att delta på ett lämplig och kreativt sätt i beslutsfattandet som påverkar 

deras arbete (Cook, 2008:19). 

Marfleet (2008) beskriver att organisationer allt mer fokuserar på att utnyttja intern 

information och på att koppla samman människor med människor och människor med 

innehåll (Marfleet, 2008: 156). 

 

Lundgren, Strandh och Johansson (2012) beskriver att det finns tre tydliga fördelar med att ha 

ett socialt intranät;  

“1. Enkla, kostnadsfria publiceringsplattformar där användarna kan uttrycka sig själva (t.ex. 

bloggar). 

2. Verktyg som tillåter användarna utveckla sina tankar i strukturer som successivt växer fram 

(istället för färdiga strukturer som tvingas på en).  

3. Verktyg som gör det snabbt, enkelt och effektivt att sålla och sortera i mängden ny 

information.” (Lundgren, Strandh & Johansson, 2012:12). 

Lundgren, Strandh och Johansson (2012) beskriver även ett antal nackdelar med sociala 

intranät. Däribland juridiska risker, säkerhet och sekretess, immaterialrätt, upphovsrätt, 

anställdas motstånd och missbruk av intranätet (Lundgren, Strandh & Johansson, 2012:19). 

 

2.4 Sociala medier 

Definitionen av sociala medier kan man dela upp i dess två termer, den första delen i ordet: 

Sociala, står för den instinkt vi har som människor att interagera med andra människor. 

Behovet av att vara kring andra, likasinnade människor och dela tankar, idéer och upplevelser 

med dessa ligger i vår natur. Den andra delen av ordet; media, står för vilka verktyg vi 

använder när vi interagerar med andra människor (Safko, 2010:4). 

Sociala medier beskrivs också som en evolution i den bemärkelsen att det är en utveckling av 

tidigare teknik, och en revolution angående dess sociala och kulturella effekter. Detta 

förenklar interaktionen, informationsdelningen mellan människor och skapar möjligheter för 

relationsbyggande med nya bekantskaper och upprätthållande av relationer med gamla 

bekantskaper. Sociala mediers främsta kännetecken är interaktionen mellan människor 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2012:224), medan Winger (2005) däremot beskriver att det 

återstår en viktig social sida av information i den bemärkelsen att dess överföring i många 

situationer är mer effektiva när sändaren och mottagaren befinner sig i samma rum (Winger, 
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2005:252). 

Utvecklingen av internetbaserade sociala medier har gjort det möjligt för en person att 

kommunicera med hundratals eller till och med tusentals andra människor (Mangold & 

Faulds, 2009). 

 

2.4.1 Facebook 

“Facebook helps you connect and share with the people in your life.”  

– http://www.facebook.com 

 

Sociala nätverk och hemsidor gör det möjligt för användare att interagera genom att skapa en 

personlig profil, och lägga till vänner för att få tillgång till dessa profiler, samt skicka mail 

och direkta meddelanden mellan varandra. Dessa personliga profiler kan inkludera all typ av 

information, däribland foton, videos, ljudfiler och bloggar. Den största sociala nätverkssidan 

är Facebook, med sina 1,500 anställda och över 250 miljoner registrerade användare (Kaplan 

& Haenlein, 2010:63). Facebook beskriver hur det går att välja sin publik för inlägg: 

“Whenever you post content (like a status update, photo or check-in), you can select a specific 

audience, or even customize your audience.”
1
 

Facebook är kostnadsfritt:  

“Its free and always will be.” - www.facebook.com 

På Facebook finns det också tre olika typer av grupper: Öppna facebookgrupper tillåter att 

vem som helst kan ange gruppens namn i sökfältet och få tillgång till information om vilka 

medlemmar som gruppen har, eller vad som skrivs inom gruppen. En sluten facebookgrupp 

tillåter vem som helst att söka upp gruppen och se vilka som är medlem i den, men kräver att 

man ansöker om att få gå med i gruppen och bli godkänd innan man kan se innehållet. En 

hemlig facebookgrupp kräver att du är medlem för att både hitta gruppen på Facebook och se 

innehållet. I en “hemlig” grupp måste man bli inbjuden av administratören för gruppen för att 

kunna bli medlem i den.
2
 Facebook har också en Data Use Policy, där de förklarar hur 

information om användare samlas in och används.
3
 

 

2.5 Sociala medier som kommunikationskanal i organisationer 

Intern marknadsföring kräver att anställa anses och behandlas med respekt som “interna 

kunder”, och internetbaserade kommunikationsteknologier bidrar till att anställda får uttrycka 

sig och till att arbetsplatsen blir mer demokratisk (De Bussy, Ewing & Pitt, 2003:157). 

Användningen av Sociala Medier – så som bloggar, sociala nätverk, webbplatser och liknande 

– ökar i en otrolig takt. Ett område där fenomenet sociala medier är relativt nytt, men där ett 

allt större intresse växer, är inom organisationer där chefer hoppas att dessa nya tekniker 

möjliggör och bidrar till att förbättra viktiga organisatoriska processer. Treem och Leonardi 

(2012) hävdar att sociala medier medför viktiga konsekvenser för organisatoriska 

kommunikationsprocesser eftersom de bidrar till beteenden och kommunikationsmöjligheter 

som inte var möjliga innan denna framväxt av nya tekniska kommunikationskanaler. Denna 

utveckling och dessa efterföljande konsekvenser menar forskarna består av främst fyra 

                                                           
1
 http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-fb 

2
 http://www.facebook.com/about/groups/ 

3
 http://www.facebook.com/legal/terms#!/about/privacy/your-info 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-fb
http://www.facebook.com/about/groups/
http://www.facebook.com/legal/terms#%21/about/privacy/your-info
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tekniska konsekvenser; Synlighet(visibility), uthållighet/bestående(persistence), 

redigerbarhet(editability) och förbindelse(association) (Treem & Leonardi, 2012:148–150) 

 

Synlighet (visibility) innebär enligt forskarna att användarna av Sociala medier samt den 

information som skrivs blir mer synliga.  

I en undersökning som Treem och Leonardi(2012) presenterar så förklarar de att de anställda 

ansåg att den öppenhet som Sociala Medier möjliggör uppmuntrar de anställda på ett bra sätt 

att kommunicera informellt samt samarbeta och delge varandra kunskap. Många anställda 

gillade även att Sociala Medier gav möjligheter till öppnare kommunikation mellan ledare och 

medarbetare genom att beslut om vilka som ska ta del av informationen man sänder ut 

elimineras och att alla anställda får vara delaktiga (Treem & Leonardi, 2012:150).  

 

Uthållighet (persistence) menar Treem och Leonardi (2012) innebär att informationen som 

skrivs i sociala medier är bestående och alltid tillgänglig för användare, den försvinner inte. 

Uthållighet i kommunikation och information bidrar även till att bibehålla kunskap över tid 

samt att skapa stadigare kommunikation (Treem & Leonardi, 2012:155).  

 

Redigerbarhet (editability) innebär det faktum att individer kan spendera mycket tid och 

kraft på att skapa och återskapa en kommunikativ handling innan den är synlig för andra. 

Redigerbarhet kan också referera till förmågan hos en individ att modifiera eller revidera 

innehåll som denne redan kommunicerat, vilket inkluderar redigering så som att korrigera 

stavfel eller radera innehåll (Treem & Leonardi, 2012:159). 

 

Förbindelser (associations) är förankrade kopplingar mellan individer, mellan individer och 

innehåll eller mellan en aktör och en presentation. Förbindelser i sociala medier existerar i två 

former. Den första förbindelsen, mellan en individ till en annan individ är den mest vanliga 

sociala länken. En social länk är bäst uttryckt genom ens vänner på ett Socialt Nätverk (SNS 

= Social Network Site), genom att följa en mikrobloggare eller genom att prenumerera på 

någon annans ”taggar” (tags). 

Den andra formen av förbindelse är från en individ till information. Exempel på typer av 

information är bidrag till wiki, bloggar eller tagga en artikel. Förbindelsen här är mellan en 

individ och antingen information som de själva skapat eller känner igen (Treem & Leonardi, 

2012:162). 

En aktivering och kombination av dessa fyra tillämpningssätt kan komma att influera många 

av de processer som vanligen studeras av teoretiker inom organisationskommunikation och i 

sin tur påverka organisationers sätt att se på och använda sig av kommunikation. I och med 

tillämpning av sociala medier inom organisationer bidrar det till en förändring avseende 

socialisering, kunskapsutbyte och maktprocesser. Flertalet skolor och forskare har till stor del 

inte lyckats förklara om och hur användningen av sociala medier i organisationer skiljer sig 

från befintliga former av dator-medierad (exempelvis traditionella intranäts) kommunikation 

(Treem & Leonardi, 2012:178). 

Alla företag som använder sociala medier internt och externt bör upprätta riktlinjer (Policies) 

inom tre områden: personligt användande av sociala medier; professionellt användande av 

sociala medier på uppdrag av organisationen; och inom officiellt sanktionerade (sanctioned) 
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företagsbloggar (Cook, 2008:123).  

 

Friedl & Tkalac Vercic (2011) skriver att moderna generationer av anställda lever i 

fullständigt motsatta miljöer än tidigare generationer, och är formade av enklare 

informationssamling och tillgång till kunskap. För organisationer lyfter detta en viktig fråga 

angående vilka preferenser den digitala generationen har gällande interna 

kommunikationskanaler. Friedl och Tkalac Vercic (2011) menar att respondenterna som 

deltog i deras studie föredrog huvudsakligen traditionella kanaler när det kom till 

internkommunikation, och att även fast den moderna generationen föredrar digitala medier i 

sina privata liv, är det inte nödvändigtvis reflekterat i deras arbetsliv. Friedl och Tkalac Vercic 

hävdar även att anpassningen till sociala medier i internkommunikation verkar utvecklas 

långsammare än i människors privata liv. För närvarande verkar det heller inte finnas något 

behov av att skifta helt till att använda sociala medier i alla aspekter inom 

internkommunikation. Däremot bör sociala medier och dess verktyg i framtiden bli 

inkluderade för att komplettera traditionella kanaler så som intranät, och nyhetsbrev. Exempel 

på sådana komplement är bloggar, videodelning och sociala nätverksplattformar, som krav 

från unga anställda för att uttrycka åsikter och dela kunskap (Friedl & Tkalac Vercic, 2011). 

 

Forskarna Shambare och Mvula (2011) gör en koppling mellan användandet av Facebook och 

andra sociala medier och ålder/generation samt kön. De menar att Facebook-fenomenet har 

revolutionerat kommunikationsmönster särskilt bland studenter och ungdomar samt att unga 

vuxna integrerar Facebook alltmer i sina vardagliga liv. Detta menar forskarna beror på ett 

flertal faktorer; möjligheter till att kunna skicka meddelanden i realtid, 3G mobiltelefoni och 

det ökade användandet av smartphones samt billigare tillgång till Internet. 

Facebook började främst som en social webbplats som förbinder vänner, men med tiden har 

många användare börjat använda plattformen alltmer för affärer, marknadsföring och i 

studiesyfte. Shambare och Mvula’s studie syftar till att undersöka hur sociala medier kan 

användas av lärare och studenter i undervisningssyfte och deras undersökning visar på att de 

positiva följderna för elevernas utbildning och lärande var att eleverna gavs en bättre 

möjlighet att interagera med kamrater, lärare och material/innehåll. Konsekvenserna för 

utbildning, särskilt undervisning och lärande kan bara vara bra, elever en bättre chans att 

interagera med (1) kamrater, (2) lärare och (3) innehåll. Forskarna undersökte även vilket 

socialt medium som ansågs vara det mest föredragna sociala nätverket bland unga vuxna och 

resultatet visar på en tydlig dominans av Facebook (Shambare & Mvula, 2011).  

De känslomässigt laddade entusiastiska unga yrkesverksamma strävar efter att bidra till sina 

organisationer genom idéer, förslag och informerade åsikter; något som ibland utmanar den 

traditionella synen på organisationsledning. Deras idéer är kreativa, innovativa och ibland 

exceptionella; byggda på den kunskap som kräver att man är en del av ett socialt nätverkande 

och uppkopplad domän. Den yngre generationen tror också på konceptet av direkt acceptans 

och öppen feedback, något som är kritiska faktorer för deras entusiasm och tillfredsställelse 

gentemot organisatoriska processer (Rai, 2012:262). 
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2.6 Ledarskap och Ledarskapsrollen 

Ledarskap är en roll, medan ledning är en funktion. De är beroende av varandra – oavsett om 

det är kombinerade i en enhet eller uppdelade i ett nära relaterat team mellan ledare och 

ledning (Clutterbuck & Hirst, 2002:352).  

“Researchers seldom agree completely on how best to define leadership, but most would 

agree that leaders who guide, direct, motivate or inspire others. They are the men and women 

who influence others in an organization or in a community. They command other’s attention. 

They persuade others to follow them or pursue goals they define. They control situations. 

They improve the performance of groups and organizations. They get results.” (Barrett. 

2006:385). 

Den ökade komplexiteten och förändringen har resulterat i nya organisationsformer med 

betoning på decentralisering, delegering och delaktighet och generellt talar man om en 

maktförskjutning inom organisationer, där medarbetare får ökat ansvar och ökad 

handlingsfrihet. Detta resulterar i sin tur i nya symmetriska och jämlika former av ledarskap 

(Simonsson, 2002:71).  

I och med den ökade användningen av sociala intranät och sociala medier inom organisationer 

har medarbetare större möjligheter att göra sina röster och åsikter hörda, vilket i sin tur 

medför att ledaren inte längre får en auktoritär position (Treem & Leonardi, 2012:178). 

Det finns ingen tvekan om att de nya teknologierna ger de anställda makt över företagens 

kommunikation och rykte, vilket inte kan jämföras med något annat. Som resultat förändras 

dramatiskt relationerna mellan både anställda och företaget, samt relationerna anställda 

emellan. Detta leder i sin tur till att organisationen i sig formas om - ofta från botten och upp 

(Cook, 2008:14).  

Enligt Simonsson (2002) har chefen inte längre en given plats som informationskälla för 

medarbetare eftersom medarbetare nu har tillgång till samma typ av information som den 

egna chefen och detta genom kanaler som intranät, stormöten, e-post och så vidare. I 

Simonssons undersökning förklarar hon att det dock råder osäkerhet bland medarbetare 

avseende huruvida de ska hantera det informationsöverflöd som uppstår i och alla 

informationskanaler. Där anser Simonsson att ledaren har en viktig roll att fungera som 

gatekeeper genom att sålla, sortera och prioritera den viktigaste informationen till 

medarbetarna (Simonsson, 2002:168).  

Ledarskapskommunikation består av de meddelanden från en ledare som grundar sig i både de 

värden och den organisationskultur en organisation har, och i karaktärsdragen hos ledaren. 

Ledarskapskommunikation är viktigt för nyckelintressenterna hos organisationen; exempelvis 

dess anställda eller kunder. Dessa meddelanden påverkar visionen, missionen och 

förändringsprocessen hos en organisation (Baldoni, 2003:5). 

Många organisationer har blivit horisontella, och som följd har chefsnivåerna minskat till 

antalet. Detta har i sin tur bidragit till att många chefer fått större personalgrupper än tidigare 

och därmed får cheferna det även allt svårare att som ledare kommunicera enligt 

tvåvägskommunikativa och meningsskapande modeller, vilka innefattar dialog och 

delaktighet (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:137). 
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2.7 Kommunikationssätt 

“Kommunikation handlar om så mycket mer än att endast sprida information”.  

- (Falkheimer och Heide, 2009:73) 

Kommunikation innebär en process mellan två eller flera människor, där målet är att ett 

innehåll ska bli gemensamt. Däremot är även misslyckade försök kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012:26). 

 

Inom transmissionsynsättet på kommunikation läggs fokuset på meddelandet, medan man inte 

lägger någon vikt vid hur mottagaren eventuellt tolkar budkapet (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:30). Vid tillämpning av detta synsätt på kommunikation förbiser sändaren 

människors tolkningar av informationen och större delen av allt arbete läggs på att finna de 

optimala kanalerna samt effektivisera dessa i den mån att det inte ska uppstå några som helst 

hinder för informationen att nå mottagaren. Sändaren arbetar även mycket med formuleringar 

av budskap för att dessa ska vara tydliga och effektiva i den mån att budskapen får en direkt 

inverkan på mottagaren (Falkheimer & Heide, 2009:72).  

 

Meningsskapande betyder som det låter; att det är något som skapar mening och strukturerar 

det okända (Weick, 1995:4). 

Den meningsskapande synen på kommunikation handlar om kommunikation som förståelse. 

Enligt detta synsätt är målet med den meningsskapande kommunikationen att uppnå och 

bibehålla gemensam förståelse inom en grupp, där tolkningar och feedback är en viktig del 

(Falkheimer & Heide, 2009:77). 

Larsåke Larsson (2008) likställer detta med tvåvägskommunikation och menar att i denna 

kommunikationsform talar sändaren med målgruppen, medan praktiker av 

transmissionssynsättet använder sig av envägskommunikation och talar till målgruppen 

(Larsson, 2008: 47).  

Dialog är något som ska kunna initieras och styras av båda parter som är involverade i en 

kommunikationshandling (Larsson, 2008:179). 

“Kommunikation är någonting produktivt och kreativt, just därför är dialog och interaktion 

under möten viktiga.” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:154).  

“Dialogens betydelse kan även kopplas till olika insatser i syfte att skapa en ökad grad av 

demokrati och delaktighet inom företag.” (Simonsson, 2002:72).  
 

“Budskapet är kärnan i all kommunikation”, (Larsson, 2008:185). 

Inom forskningen för budskap och budskapsstrategier inom organisationskommunikation 

förefaller olika bedömningssätt avseende budskap, där budskapen analyseras efter scheman 

som talade/skrivna, officiella/inofficiella, legitima/icke-legitima och mål/medel-orienterade. 

Dock är det vanligast förekommande bedömningssättet formella respektive informella 

budskap, där fyra olika typer av budskap klassificeras: 

- Formella budskap, där organisationens medlemmar informerar och kommunicerar med 

utgångspunkt i vilka roller och uppgifter de innehar. 

– Informella budskap, den kommunikation som sker utanför den formella kommunikationen. 

– Personliga budskap, vilket förefaller när ledare och medarbetare kommunicerar enligt deras 

egna personliga erfarenheter och åsikter - kommunikation mellan två individer och inte 
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mellan personer i rollerna som tjänstemän. 

– Subformella budskap, som avser de meddelanden som förmedlas av personer som agerar 

som individer och privatpersoner men meddelandet uppfattas som att det förmedlas av en 

“tjänsteman”. Exempel på detta kan vara att en chef säger eller skriver något utanför arbetstid 

och detta uppfattas ändå som styrande (Larsson, 2008:186). 
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3. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi vilken forskningsansats, metodval, forskningsdesign, 

datakällor samt vilken population och vilket urval vi har i vår studie. Eftersom vårt syfte med 

studien är att undersöka hur facebookgrupper används som kommunikationskanal i 

organisationer och vilka förutsättningar sociala funktioner i intranät skapar, krävs det att vi 

på en djupare och tolkande nivå tar reda på information om dessa fenomen och vad 

involverade personer anser om dessa. Våra frågeställningar består av enbart frågor som 

svarar på “hur?”, vilket resulterar i att vi har valt en kvalitativ ansats (Silverman, 2010:111).

 
 

3.1 Forskningsansats 

Vi har i vår studie valt en kvalitativ utgångspunkt. Som Silverman (2010) beskriver:  

“Den kvalitativa forskningens verkliga styrka är att den kan använda naturligt förekommande 

uppgifter för att lokalisera de interaktionella sekvenser (“hur”), i vilka deltagares 

meningar(“vad”) används.” (Silverman, 2010:111).  

En kvalitativ ansats passar således vår studie då vi inte hade för avsikt att kunna generalisera 

inom en större population. Vår avsikt var snarare att uttala oss inom en mindre population om 

vilka kommunikativa tendenser som finns i och med användning av facebookgrupper och 

sociala intranät, samt hur de används istället för att mäta dess effekt (Ely m.fl., 1993:11). 

Eftersom vi syftade till att undersöka ett nytt fenomen genomförde vi en metodtriangulering. 

Detta innebär att vi använde oss av mer än en metod. I vår metodtriangulering använde vi oss 

av kvalitativa samtalsintervjuer med ledare och medarbetare på de valda organisationerna, en 

informantintervju om sociala intranät samt en kvalitativ innehållsanalys av material som 

publicerats i de respektive slutna facebookgrupperna. Valet av metodtriangulering motiverar 

vi med att vi ville få ett så brett underlag i studien som möjligt att kunna bygga vårt resultat på 

(Bryman, 2005:157). 

Hade vi varit intresserade av att genomföra en kvantitativ studie med avsikt att generalisera 

hade vi kunnat utgå från ett utbrett medarbetarperspektiv och mätt uppfattningar bland 

medarbetarna, med hjälp av t.ex. enkätundersökningar. Vid tillämpning av en kvantitativ 

forskningsansats har man, som forskare, inga problem med att dels hämta sina variabler från 

den vardagliga och begripliga löpsedeln och heller inte att tala i formler som orsak och verkan 

mellan dessa. Denna utgångspunkt gör att studien blir lättbegriplig men får en avsaknad av 

frågan och förklaringen till “varför” samt “hur” (Silverman, 2010:119). I kvantitativ forskning 

baseras studien på uppgifter som är lika varandra och således är jämförbara med varandra, och 

mängden analysenheter är tillräckligt för att sedan kunna analyseras med hjälp av siffror. 

Detta stämde inte överens med vår studies syfte och frågeställningar då dessa, som vi tidigare 

nämnt, ämnade besvara “hur” det valda fältet ser ut (Esaiasson m.fl., 2007:223). 

 

3.2 Metodval 

Det här är en deskriptiv studie, vilket innebär att den är gjord med en beskrivande ambition. I 

det här fallet ämnar vi att beskriva hur facebookgrupper används som intranät och vilka 

förutsättningar sociala funktioner i intranät skapar (Esaiasson m.fl., 2007:37). 
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3.2.1 Population  

I vår studie består populationen av de organisationer som använder sig av en facebookgrupp 

som intranät eftersom det är dessa vi uttalar oss om (Esaiasson m.fl., 2007:178). 

 

3.2.2 Urval 

För att kunna genomföra vår studie med underlag för bästa möjliga representativa resultat 

valde vi att göra vår studie med ett strategiskt urval. Detta eftersom vi undersökte ett nytt 

fenomen och behövde undersöka organisationer som är representativa för vår studie, alltså 

organisationer som använder sig av facebookgrupper som intern kommunikationskanal. Vi 

gjorde även ett strategiskt urval av en informant gällande sociala intranät och sociala 

funktioner i intranät. Då vi ville få mer information om detta område föll sig det strategiska 

urvalet naturligt då vår informant dagligen arbetar med utveckling av sociala intranät 

(Esaiasson m.fl., 2007:260). 

Vi valde för samtalsintervjuerna ut två organisationer som använder sig av Facebook som 

intranät. Vi fick information om dessa två organisationer genom internetsökningar och genom 

tips från en bekant till oss. Anledningen till varför vi använde oss av just två organisationer är 

att fenomenet “sociala medier som intranät” är nytt, därav fanns en avsaknad att kunna göra 

ett val bland en mängd olika organisationer. Av denna anledning föll det sig naturligt att välja 

dessa två organisationer. 

Inom vårt strategiska urval av organisationer har vi genomfört ännu ett strategiskt urval av en 

mellanchef på respektive organisation som använder sig aktivt av de kommunikationskanaler 

vi undersöker (Esaiasson m.fl., 2007:178–179). Avseende de samtalsintervjuer vi genomfört 

med medarbetare i de olika organisationerna så gjorde vi ett snöbollsurval på fyra stycken 

medarbetare som innehar olika yrkestitlar, det vill säga arbetar på olika positioner inom 

organisationen samt har olika åldrar. Detta för att få ett så varierat svarsmaterial som möjligt 

samt kunna uppnå teoretisk mättnad (Esaiasson m.fl., 2007:260). Inför urvalet av medarbetare 

bad vi ledaren i respektive organisation att välja ut dessa fyra medarbetare utifrån våra 

önskemål samt utifrån vilka personer som ledaren ansåg skulle kunna bidra till studien. Ett 

snöbollsurval är en teknik där de ledare vi får tag i kan hjälpa oss att hitta medarbetare som i 

sin tur kan bidra med åsikter och information till studien (Esaiasson m.fl., 2007:216).  

Eftersom vi eftersträvar ett så varierat resultat som möjligt var det givet att vi i vårt 

snöbollsurval önskade så varierande respondenter som möjligt, avseende ålder och befattning 

inom de valda organisationerna (Trost, 2010:137).  

Vi har för vår kvalitativa innehållsanalys valt ut tidsperioden 26 oktober- 26 november 2012. 

Detta urval i tid motiverar vi med att vi i övrigt genomförde en omfattande 

metodtriangulering och behövde således bara ett stickprov på de olika organisationernas 

kommunikation i facebookgruppen. Detta för att vi ämnade till att kunna jämföra hur ledarna 

uppfattar att de kommunicerar, och vad som faktiskt sägs, inom en begränsad tidsram. 

Det totala urvalet är således en informant, två ledare, åtta medarbetare samt det material vi fått 

tillgång till från Helsingborgs Hamns facebookgrupp. 
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3.2.3 Datakällor 

Ett huvudsakligt syfte med insamlingen av den teori som presenteras i kapitel 2, var att kunna 

förstå och tolka de svar respondenterna gav under intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). 

Teorierna användes även under analysarbetet för att besvara våra frågeställningar och till att 

bidra med kunskap om de företeelser vi ämnar förklara och diskutera. 

Informationssökningen av teori och datakällor genomfördes i huvudsak via Mittuniversitetet i 

Sundsvall egen sökdatabas Primo samt Web of Science och Communication Abstracts. 

Sökorden vi använde oss av i informationssökningen var av såväl svenska som engelska, och 

detta var för att kunna ge så stor bredd på sökresultatet som möjligt. Eftersom vi utgick ifrån 

vårt syfte och frågeställningar begränsades sökorden till ämnen och delrubriker.  

De svenska sökorden som användes var bland andra ”Intranät”, ”Ledarskap”, 

”Internkommunikation”, ”Sociala intranät” och ”Sociala medier”. Bland de engelska sökorden 

användes ”Leadership”(Ledarskap), ”Internal Communication”(Internkommunikation), 

”Facebook”, ”Social Media”(Sociala medier), ”Enterprise 2.0”, ” 

Den teori som vi ansåg var användbar utgjordes främst av publicerade vetenskapliga artiklar 

men även forskningsrapporter och läroböcker som behandlar ämnet vi ämnar undersöka. 

 

3.3 Genomförande 

 

3.3.1 Kvalitativ Informantintervju 

Som komplement till våra kvalitativa samtalsintervjuer med ledare och medarbetare på de två 

organisationerna samt till den kvalitativa innehållsanalysen valde vi även att genomföra en 

kvalitativ Informantintervju med en person från företaget Altran, som dagligen arbetar med 

sociala intranät då detta är något som Altran utvecklar. Vi valde därför denna person som 

Informant då hen besitter mycket kunskap kring de sociala funktionerna i intranätet och vet 

vad sociala intranät innebär samt hur det skiljer sig gentemot facebookgrupper som intranät. 

För genomförandet av informantintervjun har vi använt oss av en intervjumanual (se bilaga 

1). Det vanligast förekommande när det kommer till urvalsprincipen för informantintervjuer 

är centralitet - att nå de personer som kan kallas “centralt placerade källor” (Esaiasson m.fl., 

2007:291). 

 

3.3.2 Kvalitativa Samtalsintervjuer 

Vi valde att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer på grund av vår beskrivande ambition av 

ett nytt fenomen. Samtalsintervjuer är ett bra tillvägagångssätt när det ska forskas om ett 

outforskat fält men också när forskaren eftersträvar att presentera vad intervjupersonerna 

uppfattar, anser och vilka tankekategorier som de ger uttryck för (Esaiasson m.fl., 2007:260–

285). Vi har i våra kvalitativa samtalsintervjuer utgått ifrån två olika intervjumanualer, varav 

en tillämpats för ledare och en tillämpats för medarbetare (Se bilaga 2 och 3). 

Vid tillämpning av kvalitativa intervjuer handlar det inte om att samla in på mycket material 

som möjligt genom att genomföra så många intervjuer som möjligt - det handlar snarare om 

att, beroende på omständighet och frågeställningar, begränsa sig till ett mindre antal intervjuer 

för att kunna få en överblick i resultatet samt kunna se alla viktiga detaljer som förenar eller 

skiljer sig mellan svaren. Dessa saker har vi försökt ta i beaktning när vi genomfört våra 

kvalitativa samtalsintervjuer (Trost, 2010:143).  
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3.3.3 Kvalitativ Innehållsanalys 

För att utförligt kunna svara på samtliga frågeställningar som vi presenterat i det första 

kapitlet, valde vi även att göra en djupare analys av innehållet i de slutna facebookgrupperna 

som de valda organisationerna använder sig av internt. Tidsperioden vi avgränsade oss till var 

som vi tidigare förklarat en period på en månad, då vi anser att denna tidsperiod omfattar 

tillräckligt med material från respektive organisation för att vi skulle få ett representativt 

resultat. 

Innehållet vi analyserat avser såväl frågor om budskapsformulering och framing som 

skillnader mellan informell och formell kommunikation och förekomsten av symboler och 

text. I genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen har vi använt oss av ett kodschema 

(se bilaga 4). 

I vår innehållsanalys ställer vi vissa frågor som syftar till kvantitet, och textanalysens 

grundläggande frågor är: vem säger vad till vem, var, varför, i vilket medium, med vilken 

avsikt och med vilken effekt? (Boolsen, 2007:53).  

För att ge svar på hur ledare kommunicerar i olika kanaler och kunna förklara deras kanalval 

krävs det även att vi analyserar med utgångspunkt i diskursanalys som kännetecknas av ett 

intresse för maktförhållanden samt av uppfattningen att språk, uttryck och texter formar 

verkligheten (Esaiasson m.fl., 2007:239). För att enkelt kunna finna struktur i kodandet av 

innehållet följde vi ett kodschema i fyra punkter (Se bilaga 1).  

 

3.3.4 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört kvalitativa samtalsintervjuer och kvalitativa innehållsanalyser av det 

material vi fått tillgång till från våra intervjurespondenter. Innan genomförandet av våra 

samtalsintervjuer försökte vi främst ha den första kontakten över telefon med våra två utvalda 

ledare, därigenom förklarade vi kort vår ambition med studien och gav våra intervjupersoner 

chansen att direkt ge respons på huruvida de ville medverka i studien eller inte. Då responsen 

var positiv från våra strategiskt utvalda mellanchefer återkom vi sedan med mer utförlig 

information över mail där vi förklarade mer ingående vad studien handlar om och vilken 

insats det skulle krävas av dem. I denna information berättade vi till exempel att det skulle 

krävas hänvisning till fyra medarbetare samt skärmdumpar av material från deras intranät 

(Esaiasson m.fl., 2007:301). Samtliga respondenter blev även tilldelade intervjufrågorna innan 

intervjuerna ägde rum och detta för att underlätta för respondenterna och möjliggöra för dem 

att kunna förbereda sig. Detta gjordes med ambitionen att det skulle underlätta under 

intervjuerna, att respondenterna skulle känna sig trygga men också att respondenterna skulle 

kunna ge så utförliga svar som möjligt. 

Vi valde även att genomföra samtliga av intervjuerna över telefon då det geografiska 

avståndet mellan oss och våra respondenter var alltför stort, men även för att det gjorde det 

enklare för våra respondenter att passa in intervjuerna i sina individuella scheman. En av 

intervjuerna hade möjligtvis kunnat genomföras med ett personligt möte då det geografiska 

avståndet inte var stort, men vi valde att genomföra även den över telefon. Detta eftersom vi 

ville att intervjuerna skulle genomföras med liknande förutsättningar med samtliga 

respondenter (Esaiasson m.fl., 2007:302). 

Vi hade för avsikt att arbeta deduktivt, det vill säga teoribaserat, när vi analyserade 
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intervjuerna och vi sökte därför utmana de orsaker och samband som teorierna talar för. 

Under sammanställningen av resultatet insåg vi att resultatet presenterar nya teorier inom 

ämnet och detta gjorde att vi även arbetade induktivt. Det vill säga; att arbeta utan någon 

tidigare teori - med avsikt att dra egna slutsatser samt påvisa och formulera nya teorier 

(Boolsen, 2007:54). 

 

3.4 Metodproblem 

Ett metodproblem som vi stötte på under studiens gång var att vi genom vårt snöbollsurval 

blev hänvisade till en medarbetare, som visade sig vara stuverichef på Helsingborgs Hamn. 

Detta resulterade i att vi blev tvungna att byta intervjumanual från medarbetare till ledarfrågor 

i mitten av den pågående intervjun.  

Vid sammanställningen av samtliga intervjuer var vi konsekvent medvetna om att de svar vi 

fått från våra respondenter grundat sig i respondenternas egna intressen och åsikter. Detta 

medförde ett större krav på vår källkritiskhet. När det gäller samtalsintervjuerna i relation till 

validitet kan vi inte diskutera detta då det är många faktorer hos respondenterna som spelar in 

när man gör samtalsintervjuer som kan påverka resultat och validitet (Esaiasson m.fl., 

2007:70). Vi var även medvetna om att snöbollsurvalet från ledare till medarbetare innebar en 

större risk för ett så varierat resultat som möjligt och att det i viss mån kan ha lett till att 

ledaren valde ut medarbetare utifrån sitt eget tycke och vilka hen ansåg var lämpade att 

medverka i studien.  

Detta är dock någonting vi anser att vi inte kunnat genomföra på ett annorlunda sätt för att 

undvika problemet, i och med begränsad åtkomst till medarbetarnas kontaktuppgifter samt 

vetskap om deras respektive arbetsscheman. 

En av våra respondenter bland ledarna visade sig vara informations- och marknadschef, vilket 

resulterade i att respondenten sedan innan innehade mycket kunskap inom kommunikation. 

Detta bidrog till att tvingades ställa oss kritiska till ledarens svar, då dessa tydligt grundade 

sig i ett kommunikativt perspektiv. 

Ett annat problem som uppstod var att vi stötte på ett bortfall avseende material till studiens 

innehållsanalys då vi endast erhöll material från en av våra tillfrågade organisationer, vilket 

resulterade i att vi inte kunde fastställa ett komparativt svar för att kunna ge en jämförande 

bild av innehållet i respektive facebookgrupp. Vi eftersträvade istället att bilda oss en 

uppfattning om hur det fungerar och ser ut. Liknande problem uppstod avseende 

informantintervjun i och med att vi valde att enbart intervjua en informant angående sociala 

intranät samt sociala funktioner. Detta på grund av att vår informant har en säljande roll på 

organisationen hen arbetar på, något som även det kan färga de angivna svaren till oss. 

Detta innebär naturligtvis att vi inte kan dra några som helst generella slutsatser utifrån de 

svar vi fått från hen, och vidare heller inte på grund av att vi valde att intervjua enbart en 

informant, eftersom detta gör att resultatet enbart grundar sig i hens värderingar och åsikter.  

Detta resulterade i att vi i slutsatskapitlet inte kunnat fastställa ett konkret svar, vi 

eftersträvade istället att bilda oss en uppfattning om de beskrivna företeelserna. 

Ytterligare problem var att i innehållet från facebookgruppen som är hämtat med hjälp av 

skärmdumpar, framkommer inte samtliga kommentarer som publicerats i samband med olika 

inlägg. Även ett problem uppstod i och med att vi använde oss av högtalarfunktion på våra 

telefoner när vi genomförde samtals- och informantintervjuerna för att kunna spela in 
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intervjuerna. Det förekom vissa störningar i ljudet då högtalarfunktionen ibland orsakar ett 

dovt ljud. Detta gjorde att vi upplevde det svårt att vid vissa tillfällen kunna avläsa exakt vad 

respondenten sade.  

De reliabilitetsproblem vi har haft har huvudsakligen handlat om elektroniska problem. 

Eftersom vi spelat in våra respondenter och vår informant via högtalarfunktionen på telefonen 

gick det inte alltid att höra vad respondenten eller informanten sa. För att undvika problem vid 

transkriberingsprocessen bad vi i dessa fall våra respondenter och informanten att upprepa det 

de sagt. (Esaiasson m.fl., 2007:70).  

Det är även svårt för oss att ta upp replikerbarhet i samband med våra kvalitativa 

samtalsintervjuer då svaren, som vi tidigare nämnt, beror på respondenten i sig och dess 

uppfattningar. Resultatet kan därför skifta beroende på vad respondenterna svarar - oavsett om 

den som replikerar vår studie ställer samma frågor som vi har ställt till våra respondenter. Vi 

bifogar däremot vår intervjumanual som bilaga för att möjligheten ska finnas att replikera 

studien utifrån samma intervjufrågor som vi använt oss av.  
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3.5 Empirisk Bakgrund 

 

3.5.1 Presentation av Organisationer 

Helsingborgs Hamn 

“Helsingborgs Hamn är mångfacetterad. Vi är Nordens största frukthamn och något av 

världsmästare i färjetrafik. Men du kanske känner bäst oss som en specialist på 

containerhantering – den verksamhet vi sedan flera år fokuserar mest på.“
4
 

 

Condis Bar & Kök 

“Vår tanke är att maten som vi lagar skall vara välgjord och baserad på högklassiga varor, 

vilket vi också vill ha full kontroll över. Vi gör det på ett modernt men enkelt sätt som vi 

hoppas passar både smak och plånbok.” Condis Bar & Kök är en restaurang och bar belägen i 

Järvsö, Hälsingland.
5
 

Helsingborgs Hamn och Condis Bar & Kök tillhör det urval vi gjort gällande organisationer 

som använder Facebook som intern kommunikationskanal. 

 

Altran beskriver sitt företag på följande sätt: 

”Altran är Europas ledande konsultföretag inom IT, teknik och management med drygt 17 

000 medarbetare världen över.” “...Vi erbjuder konsulttjänster inom två huvudområden; 

Information Systems och Embedded & Critical Systems.” 
6
 

Den informant som tillhör vårt urval arbetar på Altran. 

 

3.5.2 Presentation av Respondenter 

Helsingborgs Hamn 

Ledare 1: Informations- och marknadschef. 

Ledare 2: Terminalchef. Arbetar nära stuverichefen och ledningsgruppen. 

Respondent P, VD-assistent. 

Respondent Q, Tekniker. 

Respondent R, Terminalchef. Arbetar nära stuverichefen och ledningsgruppen. 

Respondent S, arbetar med systemen i företaget. 

 

Condis Bar och Kök 

Ledare 3, Restaurangchef. 

Respondent T, Servitris och bartender. 

Respondent U, Servitris och bartender. 

Respondent V, Servitör. 

Respondent X, Kocklärling. 

 

Altran 

Vår informant arbetar på Altran sedan 15 år tillbaka. 

Hen har en grundläggande utbildning som systemvetare och dataingenjör. 

                                                           
4
 http://www.port.helsingborg.se/foretag/om-oss/ 

5
 http://condis.se/ 

6
 http://www.altran.se/ 

http://www.port.helsingborg.se/foretag/om-oss/
http://condis.se/
http://www.altran.se/
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat vi har genererat utifrån den kvalitativa 

informantintervjun, de kvalitativa samtalsintervjuerna samt den kvalitativa innehållsanalysen. 

I vårt resultat har vi valt att konsekvent använda oss av det könsneutrala ordet “hen”, då vi i 

vår studie inte syftar till att analysera någonting som angår könstillhörighet, och vill att 

uppfattningarna kring vårt genererade resultat och vår analys inte ska påverkas av eventuella 

värderingar kring vilket kön våra respondenter tillhör. 

Då somliga av våra respondenter valde att vara anonyma har vi för överskådlighetens skull 

anonymiserat samtliga respondenter. 

 
 

4.1 Resultat av Kvalitativ Informantintervju 

Den första delen av resultatet består av materialet vi fått ut av informantintervjun vi 

genomfört. Detta kopplar vi samman med frågeställning 1: 

 Frågeställning 1: Hur påverkar sociala funktioner internkommunikationen i 

organisationer? 

Internkommunikation 

Vi frågade vår informant om hen ser några skillnader på internkommunikationen idag 

gentemot hur det var förr. Hen svarade nej, men att det borde finnas större skillnader och att 

internkommunikationen är på väg att förändras, och förklarade att man är van att arbeta 

utifrån en enkelriktad kommunikationsmodell från ledningen och neråt (top-down) men 

menar att informationsspridning inte alls fungerar på det sättet. Hen menar att det snarare är 

informationsspridning nerifrån och upp (bottom-up) i organisationer. Vår informant svarade 

även att delar av informationsspridningen definitivt kommer att ske från ett 

medarbetarperspektiv, men att man alltid ska kunna informera från ett top-down perspektiv 

när det gäller information där kommentarer eller diskussion inte är nödvändigt. 

 

Intranät 

Vår informant menar även att ett intranät tidigare varit samlingsplatsen för information i 

organisationer, men att det numera rymmer både information och kompetens. 

Hen menar att traditionellt sett så hittar man information om kollegor via ett 

organisationsträd, men att man idag jobbar med att öka samarbeten inom organisationerna, att 

man ska kunna hitta rätt person utifrån kompetens och kunskap för uppgifter där det behövs 

för tillfället. Att man ska kunna bygga upp information baserat på vad olika personer i 

organisationen är intresserade av, vad de kan, vad de har för bakgrund, sin organisatoriska 

tillhörighet, hur mycket de producerar i form av material, vad de har för bakgrund och 

därifrån skapa relevans kring vilka de är och varför deras material och de som personer är 

intressanta och i sin tur tillhandahålla denna information så att om man söker i ett intranät ska 

det generera resultat i både personer och material. 

Den främsta fördelen med detta menar vår informant är att man får tillgång till kompetens, 
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eftersom detta ofta ligger dolt idag och att många gånger ligger företagens informationskapital 

i människors hjärnor och det som finns på intranätet är ofta dokument som är nedsparade. Då 

gäller det istället att veta vilka personer man ska fråga för att få tillgång till rätt information, 

och hen menar att detta inte alltid är lätt. Kontentan av det hela är att det skapar möjligheter 

till samarbeten och tillåter olika discipliner inom en organisation att titta på problem ur olika 

infallsvinklar för att hitta en gemensam lösning. 

 

Sociala funktioner 

Angående sociala funktioner menar vår informant att det handlar om exempelvis 

nätverksfunktioner som bloggar, communities och facebookliknande funktioner som till 

exempel ett flöde (”feed”) av information. Vår informant anser att sociala funktioner gör det 

enklare att skapa interaktion mellan användarna och att detta är jätteviktigt, eftersom det 

oftast inom organisationer handlar om att samarbeta mot ett gemensamt mål. Enligt vår 

informant finns det bevisat att ett samarbetsindex påverkar mer än en konjunkturscirkel när 

det gäller informationen. Hen säger också att ju fler som känner ett ägandeskap för det man 

jobbar med och har ett ansvar, desto duktigare blir medarbetarna och detta genererar i en 

högre produktivitet för organisationen. 

 

Ledarskapsrollen 

När det gäller ledarnas roll i och med dessa nya kommunikationsmöjligheter förklarar vår 

informant att de ledare som hen träffar ofta har uppfattningen att de får tillgång till all 

information som rör organisationen, men att det i verkligheten ser annorlunda ut; att de ofta 

får en väldigt filtrerad informationsbild från organisationen. Vår informant förklarar att de, 

när de bygger intranät och analyserar vilka behov en organisation har, kan analysera utifrån 

”connections”. Det vill säga att de kan kolla vilka som pratar, chattar, mailar eller läser 

varandras dokument över nätverken och därefter mäta antalet sammankopplingar mellan olika 

anställda. I dessa mätningar brukar ledarna vara de med minst antal connections och detta 

innebär alltså då att det är ledarna som får en filtrerad bild av verkligheten, menar vår 

informant. 

 

Om att ha intranät på Facebook 

Vår informant anser att det är dåligt att ha ett slags intranät på Facebook, dels på grund av 

ägandeprincipen; att det finns en anledning till varför man inte lägger ut företagsinformation 

på Facebook, att man inte äger sin egen information om den ligger på Facebook. Hen menar 

att ett intranät ju är till för att hantera företagets information och kompetens och att man på 

Facebook skrivit på ett avtal om att informationen kan delas med externa parter, och att man 

inte heller kan kontrollera vilka som får ta del av informationen. Hen förklarar även att 

Facebook är en plattform där man bjuder in någon, medan ett socialt intranät innebär att om 

man tillhör en organisation så tillhör man automatiskt intranätet. Man kan inte på samma sätt 

vara selektiv angående vilka som ska se informationen eftersom den informationen inte tillhör 

dig på ett socialt intranät. När det kommer till vilka budskap som bör finnas tillgängliga när 

man har ett slags intranät på Facebook hävdar vår informant att man inte bör publicera privata 

angelägenheter. Hen förklarar att när man agerar i ett socialt intranät så representerar man ett 

företag utifrån den roll man har internt, på Facebook agerar man utifrån den privata rollen och 



26 
 

inte sin yrkesroll. Hen menar att det därför kan vara svårt att hålla isär sin yrkesroll och sin 

privata roll när ett intranät finns på Facebook, och att ett uttalande på arbetsplats bör göras 

utifrån sin yrkesroll, inte utifrån sin privata roll. Vad gäller om det är informell eller formell 

kommunikation som ska användas när ett intranät finns på Facebook menar vår informant att 

man kan vara informell i tonen på en arbetsplats men att när man skriver något så är man i en 

roll och att man måste komma ihåg att det man säger. Vår informant förklarar även att 

kostnadsaspekten är viktig för hens kunder, men att Facebook aldrig uppkommit som ett 

alternativ då hen menar att kunderna insett vikten av att investera i ett socialt intranät. 

 

 

4.2 Resultat av kvalitativ innehållsanalys, Helsingborgs Hamn 

Denna resultatdel sammankopplar vi med frågeställning 2: 

 Hur ser kommunikationen ut när den sker internt i en sluten facebookgrupp? 

Vi fick enbart tillgång till material från en organisation, Helsingborgs Hamn. 

När det gäller materialet vi använt oss av är det konfidentiellt och sekretessbelagt av 

organisationen. Därför kan vi inte presentera och publicera det material vi utgått ifrån.  

Vi väljer därför att beskriva det material vi fått tillgång till på ett sådant sätt att det går att 

uppfatta vad det handlar om, samtidigt som materialet behåller sin sekretess. 

 

Hur är budskapen formulerade? 

Frågan besvaras genom att se vad som skrivs, det vill säga vilka ämnen och teman som skrivs 

och som är återkommande, ifall vi kan urskilja några budskapsstrategier, om det som 

kommuniceras är återkommande formell eller informell kommunikation, samt om budskapen 

har en informerande eller uppmanande ton. 

 

Under den valda tidsperioden 26 oktober – 26 november kan vi urskilja att: 

 Det har totalt publicerats 31 inlägg. 

 11 av dessa inlägg är av informerande karaktär gällande en olycka som skett i 

Helsingborgs Hamn 

 10 inlägg är av informerande karaktär gällande andra saker som rör samtliga anställda. 

 8 inlägg är av tydlig informell karaktär, exempelvis gällande en kommande julfest 

inom organisationen. 

 1 inlägg är en fråga som ställts rakt ut och är öppen för vem som helst att svara på. 

Detta inlägg har fått svar. 

 1 inlägg är riktad kritik (dock inte mot facebookgruppen, inläggets innehåll är 

konfidentiellt för organisationen). 

Vi kan urskilja att ingen av inläggen handlar om uppmaningar till medlemmarna att skriva i 

gruppen. Vi ser heller inga tydliga mönster i huruvida det är huvudsakligen informell eller 

formell kommunikation som sker då detta har en relativt jämn spridning om man bortser från 

de formella uppdateringarna kring olyckan. Vi kan även urskilja att det ofta snarare handlar 
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om en informerande ton i de publicerade inläggen, istället för en uppmanande ton. 

Vad gäller ämnen och teman som skrivs och som är återkommande ser vi att de uppdateringar 

som gjorts huvudsakligen handlar om olyckan som skett. Om vi däremot bortser från dessa 

uppdateringar angående olyckan ser vi inga tydliga mönster eller teman som är huvudsakligen 

återkommande i och med de uppdateringar som gjorts. 

 

Är kommentarer eller “gilla”-markeringar det vanligaste sättet att ge respons? 

Frågan besvaras genom sammanställning av antalet kommentarer / “gilla-markeringar” på 

antalet inlägg och vad dessa inlägg innehåller för typ av information.  

 Av totalt 31 publicerade inlägg finns det 6 inlägg där det inte framkommer i 

skärmdumparna ifall det finns given respons eller inte. 

 På de återstående 25 inläggen har det givits totalt 287 gilla-markeringar. 

 På de återstående 25 inläggen har det givits totalt 54 kommentarer. 

 Av dessa 54 kommentarer är 30 av dem på inlägg som handlar om olyckan. 

 Utöver de inlägg som handlar om olyckan finns 15 av de resterande kommentarerna på 

de inlägg som har någon form av informell kommunikation. 

 De övriga 9 kommentarerna finns jämnt spridda på övriga inlägg i gruppen. 

Det går tydligt att utröna att det vanligaste sättet att ge respons på är via gilla-markeringar. 

 

Finns det personer som är mer aktiva än andra och kommenterar inlägg i gruppen? 

Frågan besvaras genom en sammanställning av vilka personer som varit mest aktiva under 

den valda tidsperioden. 

 De personer som tydligt är mest aktiva i Facebookgruppen är administratörerna för 

gruppen, som uppdaterar kontinuerligt med allmän information till medlemmarna. 

 Det framkommer av det innehåll vi fått tagit del av att det lagts till en administratör 

under den period vi valt att analysera och innan den nya administratören lades till var 

det enbart Ledare 1 på Helsingborgs Hamn som var administratör och även mest aktiv 

i gruppen. 

 Bortsett från detta är det en jämn spridning av inlägg, kommentarer och gilla-

markeringar bland många anställda. 

 Det framkommer av inläggen hur många av de anställda som läst det som skrivits och 

dessa siffror talar för ett högt läsarantal i förhållande till hur många medlemmar 

gruppen har. Genomsnittligt sett är det ett läsarantal på 118 av gruppens 125 

medlemmar. 

 

Hur ser dialog/interaktionsmöjligheterna ut i gruppen? 

Ställs det öppna frågor ut i gruppen? 

Vi undersöker om medlemmar försöker att direkt skapa kontakt med andra medlemmar 

genom att ställa öppna frågor, samt om svar på inlägg i sådana fall förekommer. 
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 Av de 31 inlägg som publicerats är det endast 1 inlägg som är publicerat som öppen 

fråga ut i gruppen. 

 På detta inlägg finns det två svar, varav ett är från Ledare 1 (tillika administratören för 

gruppen) och som tydligt svarar på den fråga som ställts. 

Hur ofta uppdateras det i gruppen? 

Frågan besvaras genom att undersöka hur ofta någon medlem i gruppen skriver och publicerar 

något i gruppen. Vi undersöker hur ofta medarbetare gjort uppdateringar i gruppen samt om 

det finns någon person som uppdaterar oftare än andra. Vi besvarar även frågorna genom en 

sammanställning av antal personer som totalt har skrivit i gruppen under den valda 

tidsperioden. 

 Det framkommer som vi tidigare nämnt att det är administratörerna av gruppen som 

publicerar mest i gruppen. Av totalt 31 inlägg har de två administratörerna publicerat 

15 inlägg. 

 I övrigt finns det 12 personer som har publicerat i gruppen. Varav en av dessa 

personer har publicerat 3 inlägg och 2 personer som har publicerat 2 inlägg vardera. 

Totalt 16 inlägg publicerade av 12 personer. 

 

4.3 Resultat Kvalitativa Samtalsintervjuer med Ledare 

Den andra delen av resultatet, som består av resultatet vi fick ut av de två kvalitativa 

samtalsintervjuerna med ledare på Helsingborgs Hamn och Condis Bar & Kök, kopplar vi 

samman med frågeställning 3 och 5: 

 Hur uppfattar ledarna själva sin kommunikation i de olika kanalerna? 

 Hur påverkas möjligheterna till god internkommunikation i och med en sluten eller 

hemlig facebookgrupp? 

Allmänt om facebookgruppen, Helsingborgs Hamn 

Facebookgruppen på Helsingborgs Hamn är en sluten grupp och den har funnits sedan i 

oktober 2012. Gruppen startades efter att Ledare 1, som arbetar med organisationens interna 

och externa kommunikation, framförde till ledningsgruppen att det finns ett behov av att 

kunna nå alla anställda på ett gemensamt och snabbt sätt, med ett verktyg som också är 

användarvänligt. I ledningsgruppen diskuterades det en längre tid ifall ett traditionellt intranät 

skulle implementeras i organisationen men med tanke på att organisationen består av 260 

anställda utspridda på sex kilometers avstånd, och ungefär 180 stycken av dessa är 

produktionspersonal som inte har tillgång till en dator på arbetsplatsen och alltså ingen digital 

identitet, så kom Facebook på tal istället. 

Eftersom Helsingborgs Hamn valde att ha en testperiod i början för att se hur det fungerade så 

spelade den ekonomiska aspekten stor roll. 

“... går det fel så är det ju bara att stänga ner, det har inte kostat någonting och vi har inte 

lagt så mycket tid och energi på det.” – Ledare 1, Helsingborgs Hamn 
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Facebookgruppen på Helsingborgs Hamn har just nu 125 medlemmar, vilket motsvarar 

ungefär 50 procent av de anställda. Ledare 1 förklarar att den andel av de anställda som inte är 

med i gruppen upplever facebookgruppen som ett teknikhinder, att de är rädda för att inte 

kunna skydda sin integritet på internet samt att nätverket inte är säkert. 

Ledare 1 menar att facebookgruppen är en bra lösning just för att det är en stabil och mobil 

lösning, med tanke på att nätverket väldigt sällan ligger nere samt att du kan hålla dig 

uppdaterad var du än är - om det så är i biblioteket, hemma vid datorn eller via din 

smartphone. Hen säger även att facebookgruppen bidrar till en öppenhet i organisationen i och 

med att det blivit enklare för alla anställda att kommentera och bidra med åsikter. 

 

Allmänt om facebookgruppen, Condis Bar & Kök 

Facebookgruppen på Condis Bar & Kök är en hemlig grupp som har funnits sedan i maj 2012.  

När gruppen startades så lades samtliga medlemmar till i gruppen, därefter blev det valfritt för 

var och en ifall de ville stanna kvar i gruppen och ta del av informationen.  

Ledare 3 förklarar att hen inte har övertalat någon som inte är med i Facebook att den ska gå 

med i det, utan att snarare försökt att få tillagda medlemmar att stanna kvar i gruppen, även 

fast Ledare 3 förklarar att det ändå är valfritt huruvida man vill vara med eller inte. Innan 

facebookgruppen startades på Condis Bar & Kök användes sms och personalmöten som 

annan kommunikationskanal. Mass-sms skickades ut till medarbetarna, men det var bara via 

personalmöten som samtliga anställda fick möjlighet att ses och diskutera med varandra. 

 

Hur det fungerar, Helsingborgs Hamn 

”Som jag ser det - en jättemöjlighet både utifrån medarbetare men också utifrån 

företagsledningen. Att faktiskt ha ett öra mot marken och kunna diskutera och kommunicera”. 

– Ledare, Helsingborgs Hamn 

 

Ledare 1 anser att det fungerar bra att kommunicera internt på Facebook, och menar att det är 

ett bra kommunikationsverktyg avseende snabb och enkel information. Den som skriver i 

gruppen tvingas hålla sig kort och koncist och samtidigt ges utrymme för direkta 

kommentarer och synpunkter. Hen anser även att det är viktigt att kunna fatta sig kort när man 

kommunicerar till hela organisationen. 

”När vi vill engagera och vi vill få ut det, då gäller det att det är relativt kort och kärnfullt 

som allt som man vill att folk ska kunna ta till sig”. 

– Ledare 1, Helsingborgs Hamn 

 

När det gäller längre texter och dokument anser hen att Facebook inte är ett bra verktyg att 

kommunicera genom, utan dessa typer av information sprids personligen till de personer som 

informationen berör. Hen menar dock att det inte hade fungerat lika bra att kommunicera med 

anställda genom andra kanaler eftersom man genom facebookgruppen når så pass stor mängd 

anställda väldigt snabbt och Ledare 1 menar att det var en av anledningarna till att de startade 

gruppen. Ett annat alternativ till Facebook menar hen skulle kunna vara ett traditionellt 

intranät men då hade organisationen varit kopplade till en IT-struktur och eftersom två 

tredjedelar av de anställda inte har någon egen dator så fungerar det inte heller. 

Ledare 2 anser att facebookgruppen är ett bra komplement till övrig information som 
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underlättar då sändaren vill nå en större mängd mottagare, men att det inte kan ses som någon 

ersättning till övrig information. Hen menar att man fortfarande måste informera på andra sätt 

och det finns inget som slår personliga möten. Hen förklarar att det fungerar bra att 

kommunicera internt på Facebook med anledning att alla anställda har möjlighet att publicera 

något i gruppen och att det har blivit en mer lättsam stämning där i och med att anställda kan 

ladda upp en bild från det dagliga arbetet exempelvis. Hen anser också att det inte hade 

fungerat lika bra att kommunicera internt på andra sätt just för att i facebookgruppen har alla 

möjligheten att göra sig hörda. Hen menar att de anställda fått mycket mer utrymme och 

möjligheter att uttrycka sig i och med facebookgruppen. 

 

Hur det fungerar, Condis Bar & Kök 

Ledare 3 tycker att det fungerar bra att kommunicera internt på Facebook. Anledningar till 

detta anser hen är att det är lätt att se vilka som tagit del av informationen, och att det är enkelt 

att dela med sig av denna. Men Ledare 3 förklarar att hen ändå föredrar personalmöten 

eftersom hen då får en uppfattning av om informationen uppfattats på rätt sätt och att man får 

direkta reaktioner. 

På frågan om det är svårt att formulera sig i gruppen så att alla förstår förklarar Ledare 3 att 

det är enkelt att glömma bort hur man formulerar sig och att det kan uppfattas och tolkas på 

olika sätt, även om personliga möten där man sitter och bollar idéer och pratar med varandra 

är det som hen föredrar så tycker hen att Facebook är en jättebra grupp. Ledare 3 menar att 

Facebook är det bästa sättet för deras organisation att kontinuerligt uppdatera sina anställda 

eftersom de flesta kollar Facebook och är uppmärksamma på vad som händer, och att de flesta 

har Facebook tillgängligt i sina telefoner. 

 

Vad som kommuniceras, Helsingborgs Hamn 

Ledare 1 anser att hen kommunicerar allt från omvärldsbevakningar, pressreleaser, bilder och 

uppdateringar från olika mässor, nya tjänster som anställda och andra kan söka till hur det går 

för organisationens korplag i fotboll, så det är väldigt varierat. Hen menar att det flödar 

jättemycket information och att det finns information som inte skrivs i facebookgruppen utan 

att medarbetare får ta del av den informationen på andra sätt. Denna information är formell 

och kan vara formella möten eller handla om arbetsmiljörelaterad praktisk brist.  

Ledare 1 anser att hen kommunicerar tillräckligt ofta i gruppen men menar att det är 

mottagarnas uppfattning om hur han kommunicerar som har betydelse, men säger att man inte 

får glömma att den viktigaste kommunikationen och informationen måste ske mellan närmsta 

chef och anställd, och att det aldrig kan ske via något intranät, Facebook, personaltidning eller 

något annat.  

Ledare 1 får själv information från sina chefer via Personliga möten och omvärldsbevakning. 

Ledare 2 kommunicerar allmän information till de anställda i facebookgruppen. Det kan 

handla om exempelvis en skada som uppstått, eller lägga upp en bild på driften. Hen håller sig 

då informell och ibland kommenterar hen inlägg som andra gör. Ledare 2 anser att hen inte 

kommunicerar tillräckligt ofta i gruppen men detta är ett medvetet val eftersom hen ser 

gruppen som ett komplement till övrig information. Ännu en anledning till varför hen inte 

kommunicerar tillräckligt ofta är att den information som hen anser att hen själv vill ha ut till 

medarbetare är oftast veckorapporter och den informationen skulle övermätta 
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facebookgruppen direkt i och med dokumentens storlek. facebookgruppen bör användas till 

kortare inlägg, menar Ledare 2. Den kommunikation som sker i gruppen är informell och det 

tror hen beror på att möjligheten finns, att det kan vara lite mer informellt i gruppen. 

 

Vad som kommuniceras, Condis Bar & Kök 

Ledare 3 anser inte att hen kommunicerar tillräckligt ofta i facebookgruppen, och att det beror 

på hens personlighet och att hen inte är någon som använder sig av datorer eller telefoner 

kontinuerligt. Den som uppdaterar oftast är enligt Ledare 3 är ägaren. 

Enligt Ledare 3 får hen information från sina chefer via måndagsmöten som sker varje vecka, 

hen får inte information av sina chefer via facebookgruppen. På Condis Bar & Kök 

kommuniceras något inte ut i facebookgruppen om det inte är något som berör alla, och när 

det gäller vad Ledare 3 själv kommunicerar i facebookgruppen förklarar hen att det är olika 

information som personalen behöver ta del av när någonting t.ex. förändrats. 

Hen förklarar också att den information som personalen får ta del av på andra sätt på Condis 

Bar & Kök sker via personalmöten, och frekvensen på dessa sker med olika mellanrum. 

Enligt Ledare 3 är målet att mötena ska ske åtminstone 1 gång i månaden, men att det är olika 

vilka som kan delta eftersom de har så pass många extraarbetare. 

 

Dialog, Helsingborgs Hamn 

Ledare 1 menar att det absolut finns utrymme för medarbetare att bidra med åsikter och 

kommentera och han försöker uppmuntra dem till att kommentera och tjatar ofta om det. 

”Det är alldeles för få kommentarer och synpunkter och frågor, tycker jag. Jag vill gärna ha 

en aktiv dialog. Men vi har en företagskultur här där man inte är så van vid det” - Ledare 1, 

Helsingborgs Hamn. 

 

Hen anser att dialogen är viktig just för att Helsingborgs Hamn är en verksamhet som är 

utspridd på sex kilometer och väldigt uppdelad mellan tjänstemän och produktionsanställda 

och de har inget gemensamt fikarum eller matsal. Trots att de inte fysiskt kan träffa varandra i 

alla lägen menar hen att de behöver dela med sig av saker och ting, kommunicera och skapa 

en vi-känsla.  

 

Dialog, Condis Bar & Kök 

Ledare 3 anser att det finns utrymme för medarbetarna att kommentera och bidra med åsikter, 

och uppmuntrar dem även till att kommentera. Detta eftersom Ledare 3 anser att det är viktigt 

att man ska få dela sin åsikt ifall man har en åsikt i fallet, och att det är skönt när medarbetare 

vågar ventilera sig i gruppen, om det är något som berör alla. Hen uppmuntrar även 

medarbetarna till att gilla statusar så att hen ser att medarbetarna läst det som skrivits, men att 

hen även ser vilka som tagit del av informationen så att medarbetarna är inte absolut tvungna 

att gilla eller skriva ok. Hen upplever till viss del bortfall angående vilka som tagit del av 

informationen, men menar att detta rör till största del extraarbetare som inte jobbar lika ofta 

när det inte är högsäsong. 

 

Att skilja på privatliv och arbetsliv, Helsingborgs Hamn 

Ledare 1 berättar att hen inte hade någon profil på Facebook innan hen startade denna grupp 
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och att den profil som hen har aktiv nu är ingen privat profil. Ledare 1 berättar också att hen 

inte är ett dugg aktiv på Facebook privat utan för hen innebär Facebook enbart en 

kommunikationskanal som används för arbetsrelaterad kommunikation. Hen understryker 

dock att det finns medarbetare som använder sin privata profil och är aktiv med den i 

Helsingborgs Hamns facebookgrupp och att det då kan vara svårt att dra en gräns mellan 

yrkesroll och privatliv. 

 

Att skilja på privatliv och arbetsliv, Condis Bar & Kök 

Ledare 3 upplever inga svårigheter att skilja på privatliv och arbetsliv på grund av 

facebookgruppen, utan menar att det allmänt är så i vilket fall som helst. 

 

Om det egna ledarskapet, Helsingborgs Hamn 

Ledare 1 anser att hen blivit mer synlig som ledare sedan Helsingborgs Hamn började 

använda gruppen och att hens kommunikationsroll har förändrats på så vis att hen nu har 

lättare att dela med sig av vardagliga saker till sina medarbetare och menar att 

vardagskommunikationen har blivit lättare att använda/utöva bland samtliga anställda. 

Ledare 2 anser att hen har blivit mer synlig sedan hen började kommunicera via 

facebookgruppen och att detta beror på att samtliga anställda lättare ser honom där. Hen anser 

dock att hens kommunikationsroll inte har förändrats på något sätt. 

 

Om det egna ledarskapet, Condis Bar & Kök 

Ledare 3 anser att hens sätt att kommunicera inte förändrats sedan facebookgruppen startades, 

och att det inte är mätbart huruvida hen har blivit mer eller mindre synlig sedan gruppen 

startades. Ledare 3 förespråkar personliga möten, och menar att det viktigaste inte är att höras, 

synas och markera att hen är ledare i gruppen utan att man ska skriva ut det som är viktigast i 

facebookgruppen utan att hela tiden framställa sig själv som ledare. 

 

Sekretess, Helsingborgs Hamn 

Enligt Ledare 1 finns ett tydligt sekretesstänk vad gäller facebookgruppen. Gruppen är sluten 

och ingen utomstående kan se vad som skrivs i den. Ledare 1 har tilldelat alla anställda en 

enkel manual, som heter “Policies och riktlinjer” bestående av två sidor som behandlar vad 

som får skrivas och inte i gruppen samt hur de anställda kan ställa in sekretessinställningar på 

sina egna profiler. Ledare 1 förklarar att manualen handlar om att det som skrivs inte får vara 

kränkande eller olagligt, men i övrigt får de anställda skriva vad de vill i gruppen så länge det 

är arbetsrelaterat. 

På Helsingborgs Hamn finns inga riktlinjer angående privat användande av Facebook på 

arbetstid, utan Ledare 1 menar att det sunda förnuftet får styra och så länge användandet inte 

drabbar arbetet negativt så får de anställda använda sig av Facebook på arbetstid. Hen säger 

även att förutom att det är den enskilda individens ansvar så finns även ett ansvar hos den 

närmsta chefen att se till att de anställda sköter sina arbetsuppgifter istället för att använda sig 

av Facebook men att det då inte handlar om att Facebook är orsaken till problemet utan att det 

beror på att den anställda inte kan ta ansvar. 

 

Sekretess, Condis Bar & Kök 
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Enligt Ledare 3 finns det ett sekretesstänk, att gruppen på Facebook är hemlig och att ingen 

utomstående kan se vad som skrivs i den. I övrigt är det sunt förnuft som gäller och att man 

ska behandla alla med lika värde. 

På Condis Bar & Kök finns det tydliga riktlinjer av privat användande av Facebook på 

arbetstid eftersom det är förbud av telefoner på arbetstid, annat än i undantagsfall då det gäller 

något speciellt och man bett om tillåtelse. Ledare 3 menar dock att det är en enkel undanflykt 

att skylla på att man kollar facebookgruppen via telefonen om man använder den trots 

telefonförbudet. 

 

Övriga sätt att kommunicera, Helsingborgs Hamn 

Helsingborgs Hamn använder enligt Ledare 1 personaltidning, mail, elektroniska 

anslagstavlor, fysiska anslagstavlor, personalmöten som sker 4-6 gånger per år samt mer 

frekvent förekommande personliga möten som komplement till facebookgruppen.  

Ledare 1 anser att det är viktigt att ha en mix av olika kommunikationskanaler då 

Helsingborgs Hamn består av olika åldersgrupper, vanor och intressen, vilket innebär olika 

sätt att konsumera information och därför krävs olika sätt för att nå alla medarbetare. Ledare 1 

understryker vikten av att samma information finns i alla kanaler:  

 

”… så att det inte ger olika bilder beroende på var den eller du finns” - Ledare 1, 

Helsingborgs Hamn. 

 

En nackdel med detta är enligt Ledare 1 att det ställer större krav på ledningsgruppen och 

chefer som är ansvariga för kommunikationen att ha olika kanaler att finnas i men att detta får 

man lära sig att hantera som kommunikationsansvarig.  

 

Övriga sätt att kommunicera, Condis Bar & Kök 

Condis Bar & Kök använder enligt Ledare 3 sms och mail angående scheman, annars är 

personliga möten det huvudsakliga komplementet till facebookgruppen. I fokus ligger 

sms/mail från bokningscentralen. Enligt Ledare 3 fungerar detta bra, men att det finns vissa 

brister i kommunikationen på grund av att det är så pass många extraarbetare som ska kunna 

hoppa in vid exempelvis sjukdom, och dessa är inte lika tillgängliga som de som är 

heltidsanställda. Enligt Ledare 3 är Facebook det optimala, istället för att ha ett intranät med 

eget inlogg, eftersom Facebook är tillgängligt vare sig man vill det eller inte, att man har det i 

t.ex. telefonen var man än är. Detta menar Ledare 3 är på grund av att Condis Bar & Kök är 

en för liten organisation för att kunna ha ett eget intranät-system. 

 

Tydliga fördelar och nackdelar med gruppen, Helsingborgs Hamn 

Enligt Ledare 1 är de främsta fördelarna att det är ett bra kommunikationsverktyg avseende 

snabb och enkel information. Den som skriver i gruppen tvingas hålla sig kort och koncis och 

samtidigt ges utrymme för direkta kommentarer och synpunkter. Ledare 1 understryker också 

att det är ett bra verktyg med anledning av att det är lättillgängligt och att många av de 

anställda redan har ett facebookkonto och vet hur det fungerar tekniskt sett.  

När vi frågar Ledare 1 om hen upplever att det finns några nackdelar med facebookgruppen 

och att kommunicera där, svarar Ledare 1 att äldre åldersgrupper upplever det som ett 
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teknikhinder, men Ledare 1 menar att även om organisationen använt ett traditionellt intranät 

eller liknande så hade även detta upplevts som ett hinder för den målgruppen. Ännu en 

nackdel med facebookgruppen är enligt hen att det ibland kan uppstå stora flöden av 

information och kommentarer och då är det svårt att överblicka eftersom allt scrollas ned. 

Ledare 1 upplever även att sökbarheten i informationen inte är den bästa samt att några 

anställda kan uppleva att annonserna är irriterande, men inte i sådan utsträckning att det 

skapar ett hinder för kommunikationen. 

 

”Men än så länge har vi inte upplevt att det är så störande, för det finns ju verktyg idag som 

har samma funktioner som Facebook men där man äger verktyget själv och då kan man ju 

bygga det utan annonser och man kan bygga med sökbarhet. Men vi har inte upplevt 

Facebook så störande att vi har varit beredda att investera i ett sådant verktyg”  

- Ledare 1, Helsingborgs Hamn 

 

Enligt Ledare 2 är den främsta fördelen med att ha en facebookgrupp att informationen når 

många anställda samt att samtliga medlemmar i gruppen har möjlighet att uttrycka sina åsikter 

och kommentera inlägg. Den främsta nackdelen anser hen är när de anställda fokuserar på att 

använda gruppen som en klagomur och enbart skriver negativa saker. Ledare 2 menar att det 

då känts som att de anställda inte förstått syftet med gruppen och att det missbrukats.  

 

Tydliga fördelar och nackdelar med gruppen, Condis Bar & Kök 

Enligt Ledare 3 är den främsta fördelen med att ha en facebookgrupp att det är snabb 

information, och att man kan uppdatera medarbetarna kontinuerligt istället för att vänta till 

nästa personalmöte, oavsett om man är ledare eller medarbetare så fungerar det enligt Ledare 

3 på detta sätt. Ledare 3 förklarar även att det är en fördel att man får svar snabbt om man 

undrar över något, eftersom man bara kan skriva i gruppen och få svar där. Respons får man 

enligt Ledare 3 inom 4 timmar. Den främsta anledningen till varför Condis Bar & Kök valde 

att skaffa en facebookgrupp på grund av tillgängligheten, men även för att det är gratis och att 

det inte innebär någon kostnad för organisationen menar hen är en fördel. 

“Man förlorar ingenting på att ha en Facebookgrupp” - Ledare 3, Condis Bar & Kök. 

 

 

4.4 Resultat Kvalitativa Samtalsintervjuer med Medarbetare 

Den tredje delen av resultatet, bestående av resultatet vi fått ut av de kvalitativa 

samtalsintervjuerna med medarbetare på Helsingborgs Hamn och Condis Bar & Kök, 

sammankopplar vi med frågeställning 4 och 5: 

 Hur uppfattas kommunikationen fungera bland medarbetare? 

 Hur påverkas möjligheterna till god internkommunikation i och med en sluten eller 

hemlig facebookgrupp? 

Allmänt om facebookgruppen, Helsingborgs Hamn 

Helsingborgs Hamn kommunicerade innan facebookgruppen med hjälp av massutskick via 

mail, anslagstavlor (både traditionella och elektroniska) och personliga möten. Samtliga 
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respondenter verkar vara överens om hur de kommunicerade innan och dessa 

kommunikationssätt har de fortfarande kvar som komplement till facebookgruppen. En av 

respondenterna förtydligar att mail och anslagstavlor inte fungerar bra i avsikt för respons och 

interaktion: 

”Mail är ett praktiskt sätt med olika mailgrupper där man kan få information som vi 

använder. Tidigare var det lite problematiskt i vår verksamhet eftersom en stor del av de 

anställda här inte har tillgång till dator på jobbet då användes det istället till exempel lappar 

på anslagstavlor. Det är en ganska utspridd verksamhet också rent geografiskt på olika 

ställen så att det var ju lite problematiskt där men det var det och sedan informationsmöten så 

klart” – Respondent P, Helsingborgs Hamn 

 

Allmänt om facebookgruppen, Condis Bar & Kök 

På frågan hur organisationen kommunicerade innan facebookgruppen startades svarade 

respondenterna att det främst handlade om personliga möten och SMS-utskick. Det beskrevs 

även en pärm där information samlades. Det framkommer att dessa kanaler även används 

idag, men som komplement till facebookgruppen.  

 

Riktlinjer, Helsingborgs Hamn 

Angående riktlinjer om vad man får skriva så verkar uppfattningarna om detta relativt delade 

bland våra respondenter. Tre av fyra anser att de fått tagit del av ett kompendium som 

tydliggör dessa riktlinjer av användandet av facebookgruppen: 

 

”Man får inte skriva något kränkande. I övrigt är det ganska fritt. Det censureras inte utan 

det är ju ett öppet forum där vi kan skriva lite av varje. Men tanken är ju inte att vi ska skicka 

företagshemlig information eller så där utan det handlar ju om att vi ska kommunicera med 

så många anställda som möjligt på ett lätt och smidigt sätt.” – Respondent P, Helsingborgs 

Hamn. 

 

Den respondent som anser att det inte finns några tydliga riktlinjer menar att man får skriva i 

stort sett vad man vill så länge man agerar utifrån sunt förnuft och inte skriver kränkande 

saker. Av intervjuerna framkommer det också att två av respondenterna inte hade en 

facebookprofil innan och ingen av dem kände sig tvungen att skapa en profil för att kunna ta 

del av företagets facebookgrupp. Två av respondenterna hade en profil sedan innan men 

kände inte att de behövde ändra sitt agerande eller sin profil i samband med att de gick med i 

företagets facebookgrupp. Tre av fyra respondenter anser att de inte har fått några riktlinjer 

angående privat användande av Facebook på arbetstid. En av respondenterna hävdar att privat 

användande av Facebook på arbetstid sker under raster. 

 

Riktlinjer, Condis Bar & Kök 

På frågan angående riktlinjer för vad som får skrivas eller inte i gruppen, fick vi svaret av en 

respondent att det inte finns några direkta direktiv utan att det snarare handlar om sunt förnuft. 

Övriga respondenter är även de överens om att det inte finns några särskilda riktlinjer över 

vad som får skrivas eller inte. Samtliga respondenter hade en facebookprofil sedan tidigare. 

På frågan om respondenterna har känt sig tvungna att ändra någon privat information eller 
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bilder så framkom det att respondenterna till viss mån är restriktiva kring vad de lägger upp, 

men att det är blandade åsikter kring huruvida man känt sig tvungen att ändra information.  

Den information som respondenterna främst känt sig tvungna att ändra är bilder där de själva 

är med.  

 

Att ha Facebook som intranät, Helsingborgs Hamn 

”Jag tycker att det är väldigt intressant och underhållande att kommunicera på Facebook” – 

Respondent P, Helsingborgs Hamn 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det fungerar bra med Facebook som intern 

kommunikationskanal när det gäller allmän information eller lite lättare typ av information. 

 

”Då är inte tanken att det ska funka heller som ett intranät utan mer som en smidig 

kommunikationskanal som man kan nå ut till många med. Lite lättare typ av information och 

på så sätt tycker jag att det funkar väldigt bra. Det är ett väldigt lätt verktyg, många vet ju 

redan hur det fungerar redan och alla kan göra sin röst hörd, är det något man är nöjd eller 

missnöjd med så är det väldigt lätt att skriva det där och det är väldigt lätt för andra att 

kommentera också och ge svar på tal eller svara på frågor och så vidare. Jag tycker det 

funkar väldigt bra.” – Respondent P, Helsingborgs Hamn 

 

En av respondenterna anser att facebookgruppen fungerar mer som ett komplement till övrig 

information: 

 

”Det är ingen ersättning till något, jag tycker det är ett komplement. Komplement till all övrig 

information. Att man måste fortfarande informera på andra sätt och det finns ju inget som 

slår ögonkontakt och mun-till-mun.” – Respondent R, Helsingborgs Hamn. 

 

Angående det som fungerar lite sämre är uppfattningarna olika; en av respondenterna menar 

att gruppen inte används avsett för internkommunikation på enskilda avdelningar utan att det 

används för allmän information till hela organisationen. En annan respondent menar att vem 

som helst kan lägga upp vad som helst i gruppen och att det inte alltid blir rätt eller 

genomtänkt, det vill säga att användarna har möjlighet att publicera vad de vill och att det som 

skrivs ibland kan missuppfattas av de som läser.  

När det gäller om det fungerat lika bra att kommunicera internt på andra sätt anses mail vara 

ett alternativ, men att det hade blivit ett mindre informationsflöde och att det är det enda sättet 

för anställda att enkelt vara aktiva användare och göra sina röster hörda samt kunna ta del av 

information som ger utrymme för detta. En av respondenterna hävdar att Facebook är ett 

bättre sätt att kommunicera än mail just för att samtliga anställda på företaget inte har en 

mailadress, men att det är övervägande fler som har ett facebookkonto. 

 

Att ha Facebook som intranät, Condis Bar & Kök 

Angående hur det fungerar att kommunicera internt på Facebook angavs detta svar: 

 

”Jag tycker att det överlag fungerar väldigt bra. Det är snabbt och enkelt och alla får ju 
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möjlighet att uttrycka sig och det är väldigt bra. Det blir inte det här formella tråkiga som det 

lätt kan bli i ett intranät. Av egen erfarenhet.”– Respondent T, Condis Bar & Kök. 

 

Som nackdel nämndes det att det i facebookgruppen lätt skapas en ”feed”, och att all 

information därför hamnar nedanför varandra och försvinner i mängden, en lösning på detta 

vore att informationen skulle sorteras i flikar. 

Övergripande anses Facebook fungera bra. Som fördel nämns en förstärkt gruppkänsla, att 

ventilera saker på en gång istället för att vänta till nästa personalmöte, att man når ut till alla 

samtidigt och ser vilka som sett meddelandet, samt att det flödar mycket information och att 

man kan svara snabbt när det dyker upp någonting. Att det är enkelt, snabbt och tillgängligt 

understryks flertalet gånger.  

När det gäller huruvida det hade fungerat lika bra att kommunicera på andra sätt svarade en av 

respondenterna följande: 

 

”Nej jag tror faktiskt att Facebook är det bästa forumet för oss med tanke på hur stora vi är 

och hur gamla vi är och vilka vi är som jobbar. Vi är ju övervägande väldigt unga och därför 

tror jag att Facebook är väldigt bra för att många av oss är redan på Facebook och finns där 

och är där dagligen. Så därför är det väldigt lätt och snabbt att nå personalen via Facebook. 

Jag tror att ett intranät skulle bli svårare för att det här att få in som rutin att gå in och kolla 

och aktivt. Sedan blir ju inte ett intranät lika socialt och det är ju det som är så fint med 

Facebooks intranät. För vår del. Att vi alla har möjlighet att skriva och ta del.”  

– Respondent T, Condis Bar & Kök. 

 

Facebook underströks som det bästa alternativet, även om förslag till alternativa lösningar 

bland annat var personliga möten, telefonsamtal och sms. 

 

Uppfattningar om ledarnas kommunikation i facebookgruppen, Helsingborgs Hamn 

På frågan om respondenterna någon gång upplevt att de inte fått tillräckligt med information i 

facebookgruppen svarade två av fyra att de upplever att de inte saknar information medan en 

av respondenterna svarade med att det alltid finns en avsaknad av information på grund av att 

de personer som sitter på information inte inser vikten av att dela den informationen till andra. 

När det gäller vad respondenternas respektive chefer kommunicerar på Facebook fick vi 

svaret av två av respondenternas att deras chefer kommunicerar i facebookgruppen och en av 

respondenterna beskriver denna kommunikation som övergripande information om vad som 

händer, även mer lättsam information i facebookgruppen med bilder och likande, så det är 

väldigt blandat. En av respondenterna har två chefer varav en av dessa kommunicerar 

frekvent i facebookgruppen medan den andra chefen inte kommunicerar där alls. Detta 

stämmer även överrens med respondent S’s chef som inte heller kommunicerar på Facebook. 

På frågan om informationen från cheferna är enkel att uppfatta svarade samtliga respondenter 

ja. På frågan om de anser att chefens kommunikationsroll har förändrats i och med 

facebookgruppen svarade samtliga respondenter nej. 

 

Uppfattningar om ledarnas kommunikation i facebookgruppen, Condis Bar & Kök 

På Condis Bar & Kök upplevs vissa brister i kommunikationen, där ledare har missat att 
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skriva ut viss information och det råder delade uppfattningar kring huruvida detta påverkat de 

egna arbetsuppgifterna. 

 

När det gäller vad chefen kommunicerar i facebookgruppen beskrivs det som blandat, både 

arbetsrelaterat och mer roliga saker. Exempelvis beslut om ändringar, eller allmän 

information, hur en helg har gått på restaurangen, respons, olika förbättringar som kan göras 

eller roliga bilder.  

Gällande språkbruk beskrivs det som blandat, men den övergripande uppfattningen bland 

respondenterna är att det huvudsakligen är informellt språk som används. 

Samtliga respondenter är överens om att de tycker att det fungerar bra när chefen 

kommunicerar via Facebook och att informationen är enkel att uppfatta, dock understryks det 

att det lätt kan bli missförstånd på grund av tolkningar av det som skrivs. 

Gällande huruvida ledarnas kommunikation har förändrats svarar en av respondenterna att hen 

ser en förbättring av ledarnas kommunikation, medan en annan av respondenterna inte anser 

att det förändrats.  

 

”Alla får säga sitt. Det är en ganska neutral grupp. Man märker ju inte av de där gränserna 

mellan chef och medarbetare.” – Respondent V, Condis Bar & Kök 

 

Åsikter och dialog, Helsingborgs Hamn 

På frågan om respondenterna anser att de fått mer eller mindre utrymme att bidra med åsikter 

i och med facebookgruppen svarade två av respondenterna att de har fått mer utrymme men 

en av dem belyser att vissa åsikter ska man inte delge med hela företaget utan ta det direkt 

med dem som det berör. 

En av respondenterna menar att möjligheterna är oförändrade just för hen, men att det skett en 

förbättring för andra personer längre bort i organisationen. 

Avseende dialog är samtliga respondenter överrens om att gruppen ger utrymme för det. 

Gällande om respondenterna får tillgång till den information de behöver för att klara sina 

arbetsuppgifter ansåg samtliga respondenter att de fick det, men att de inte får den 

informationen via Facebook utan att de får tillgång till den informationen på andra sätt. 

Komplement och alternativa lösningar anser respondenterna är dessa; mail, anslagstavlor, 

elektroniska anslagstavlor samt personliga möten. Samtliga respondenter har kollat i 

facebookgruppen när de har varit lediga men de anser inte att detta resulterar i svårigheter att 

skilja på jobb och fritid. Det anses att det används både ett informellt och formellt språk i 

facebookgruppen. 

 

Åsikter och Dialog, Condis Bar & Kök 

Avseende dialog och delaktighet i internkommunikationen är majoriteten av respondenterna 

överens om att samtliga medarbetare på organisationen har fått större uttrycksmöjligheter och 

utrymme till kommunikation tack vare facebookgruppen. Respondenterna uttrycker att det är 

viktigt med den snabba kommunikationskanalen som facebook är, när det gäller en så pass 

liten organisation som Condis Bar och Kök är. Samtliga respondenter anser att de snabbt får 

respons på inlägg i gruppen och de menar att det är mycket positivt med tillgängligheten av 

Facebook i sin telefon, eftersom det medför att uppdateringar i gruppen skickas som en 
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notifikation direkt till samtliga gruppmedlemmars telefoner och på så vis kan ingen 

gruppmedlem undgå kommunikationen. Samtliga respondenter säger att de får tillgång till den 

information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter och att den informationen 

tillhandahålls de från facebookgruppen men även från till exempel personliga möten. 

Samtliga respondenter har kollat i facebookgruppen när de varit lediga, men anser inte att det 

påverkar deras möjligheter att skilja på privatliv och jobb på grund av detta. Respondenterna 

menar att gränsdragningen mellan privatliv och yrkesroll suddas ut något men att det inte får 

någon negativ effekt. 

 

Sekretess, Helsingborgs Hamn 

Samtliga respondenter på Helsingborgs Hamn förklarar att de inte har fått några riktlinjer 

angående privat användande av Facebook på arbetstid. 

På frågan om respondenterna har fått någon information om de sekretessinställningar de kan 

ha på Facebook för att skydda sin profil så svarar två av respondenterna att de har fått tagit del 

av det via ett kompendium som skickats ut i samband med implementeringen av gruppen, 

medan två av respondenterna sedan tidigare hade kunskap om dessa inställningar och behövde 

således inte få mer information från sin chef. 

 

Sekretess, Condis Bar & Kök 

Angående riktlinjer gällande privat användande av Facebook på arbetstid menar samtliga 

respondenter att de i allmänhet inte får använda telefonen på arbetstid, och så länge eventuellt 

användandet av den inte stör jobbet. 

Vad gäller information om de möjliga sekretessinställningarna som kan tillämpas på 

användarnas egna profiler förklarade samtliga respondenter att de inte fått information om 

detta av cheferna, men att de inte känt något behov av att få den informationen i och med att 

de sedan innan kände till att dessa inställningar fanns. 
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt från kapitel två, 

tillsammans med det genererade resultatet. Vi har som utgångspunkt den så kallade 

väsensmetoden, vilket betyder att vi urskiljer och fångar det centrala hos våra respondenter 

och vår informant för att hitta en gemensam nämnare (Esaiasson m.fl. 2007:308). 

Vi har valt att även här strukturera upp kapitlet utifrån våra frågeställningar, för att få en 

tydlig struktur. 

 
 

5.1 Sociala funktioner i intranät 

Den första delen av vår analys sammankopplar vi huvudsakligen med resultatet från den 

informantintervju vi genomfört, relevanta teorier samt med den första frågeställningen: 

 “Hur påverkar sociala funktioner internkommunikationen i organisationer?” 

Ett traditionellt intranät anses vara ett internt informationssystem vars syfte är att stödja 

grupparbete och tillhandahålla den organisatoriska kunskapen samt att öka produktiviteten 

och kvaliteten på arbetet (Greer, 1998:2; Bottazzo, 2005:79). Det som är nödvändigt i 

organisationer är inte ett intranät som endast delar data, utan snarare teknologi som hjälper till 

att skapa mening bland all oändlig information som endast ökar. Det som behövs är ett 

intranät som hjälper oss att göra rätt val och bete oss på sätt som är enhetliga med syftet och 

målen inom organisationen och hjälper till att skapa mening och ett syfte att arbeta (Denton, 

2006:12). McAfee beskriver att sociala intranät (Enterprise 2.0) handlar om att generera, dela 

och förfina information internt och att sociala intranät fokuserar på plattformer som företag 

kan köpa eller bygga för att göra metoder och lösningar hos deras medarbetare synliga 

(McAfee, 2006:23). Vår informant beskriver att ett intranät tidigare varit samlingsplatsen för 

information i organisationer, men att det nu rymmer både information och kompetens. I ett 

intranät menar vår informant att man numera ska kunna bygga upp information om sig själv 

baserat på t.ex. kunskap, intressen, bakgrund, organisatorisk tillhörighet så att när man söker i 

intranätet ska det generera resultat i både personer och material (Marfleet, 2008:156). 

Vad gäller skillnader på internkommunikationen idag gentemot förr anser vår informant att 

det borde finnas större skillnader och att internkommunikationen är på väg att förändras. Hen 

förklarar att man är van att arbeta utifrån en enkelriktad kommunikationsmodell från 

ledningen och neråt, men menar att informationsspridning i själva verket sker nerifrån och 

upp (Cook, 2008:14; Simonsson 2002:71; Treem & Leonardi, 2012:178).  

Vår informant förklarar dock att man alltid ska kunna informera uppifrån och ner när 

kommentarer eller diskussion inte är nödvändigt. Simonsson skriver om att ledaren har en 

viktig roll att fungera som gatekeeper genom att sålla, sortera och prioritera den viktigaste 

informationen till medarbetarna (Simonsson, 2002:168). 

 

Bland de tre tydliga fördelar som Lundgren, Strandh och Johansson (2012) återfinns dessa 

två: 

“2. Verktyg som tillåter användarna utveckla sina tankar i strukturer som successivt växer 
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fram (istället för färdiga strukturer som tvingas på en).  

3. Verktyg som gör det snabbt, enkelt och effektivt att sålla och sortera i mängden ny 

information.” (Lundgren, Strandh & Johansson, 2012:12). 

Nummer 2 stämmer överens med det som vår Informant beskrev, att den främsta fördelen 

med sociala intranät är att man får tillgång till kompetens, och att sociala intranät skapar 

möjligheter till samarbete och tillåter olika discipliner inom en organisation att titta på 

problem ur olika infallsvinklar för att hitta en gemensam lösning. 

Därefter stämmer det som Lundgren, Strandh och Johansson (2012) säger angående verktyg 

som underlättar i punkt nummer 3 överens med det vår informant beskrev som sociala 

funktioner: bloggar, communities och facebookliknande funktioner som till exempel ett flöde 

(”feed”) av information. 

Vår informant anser att sociala funktioner i intranät gör det enklare att skapa interaktion 

mellan användare och att detta är jätteviktigt, eftersom man i organisationer samarbetar mot 

ett gemensamt mål. Hen säger också att ju fler som känner ett ägandeskap för det man jobbar 

med och har ett ansvar, desto duktigare blir medarbetarna och att detta i sin tur genererar i en 

högre produktivitet för organisationen. 

Cook (2008) skriver om sociala intranät; att hur engagerade de anställda beror på vilken grad 

de ingår i beslutsprocesser och att de anställda inte vill kontrollera organisationen, men vill ha 

och förväntar sig att bli inkluderade av sina ledare och att sociala intranät och dess funktioner 

är något som tillåter dem att delta (Cook, 2008:19). 

 

5.2 Vad som publiceras 

Vi sammankopplar den andra delen av analysen med den andra frågeställningen, vår 

genomförda innehållsanalys och relevanta teorier: 

 Hur ser kommunikationen ut när den sker internt i en sluten facebookgrupp? 

Under vår valda tidsperiod för innehållsanalys publicerades det totalt 31 inlägg, varav 11 av 

dessa informerade gällande en olycka som skett i Helsingborgs Hamn, 10 inlägg av 

informerande karaktär gällande andra saker som rörde samtliga anställda, 8 inlägg av tydlig 

informell karaktär, 1 inlägg med en öppen fråga samt 1 inlägg med riktad kritik. Bland de 

personer som publicerat material var cirka 50 procent gjorda av administratörerna för 

gruppen. Larsson beskriver att subformella budskap avser de meddelanden som agerar som 

individer och privatpersoner, men att meddelandet uppfattas som att det förmedlas av en 

“tjänsteman” (Larsson, 2008:186). Web 2.0 beskrivs av Kaplan och Haenlein (2010) som en 

plattform där innehåll inte längre är skapat och publicerat av individer, utan istället 

kontinuerligt uppdateras av alla användare i en deltagande och samarbetande process (Kaplan 

& Haenlein, 2010:61) och enligt innehållsanalysen fanns en jämn spridning av personer som 

publicerat inlägg när det gäller övriga uppdateringar. Enligt Marfleet (2008) så har Web 2.0 

ett stort inflytande på vårt sätt att kommunicera såväl privat som professionellt (Marfleet, 

2008:152), och Cook (2008) anser att denna utveckling har gjort att anställda har lättare att 

kommunicera och får större utrymme till detta i och med sociala mediers utformning, samt att 

de kommunikativa gränserna mellan ledare och medarbetare suddas ut (Cook, 2008:19). 

Vi kunde inte urskilja några uppmaningar till medlemmar att publicera i gruppen, trots att 
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exempelvis Ledare 1 menat att hen brukar uppmana till detta. Vi såg heller inga tydliga 

mönster huruvida det gällde informella eller formella budskap som publicerats, utan detta var 

jämnt fördelat (Larsson, 2008:186). 

Vi kunde tydligt urskilja att det vanligaste sättet att ge respons på var via gilla-markeringar 

även om kommentarer också var ett sätt att tydligt ge respons. Av de 31 inlägg som 

publicerats var som vi tidigare nämnt enbart 1 inlägg en öppen fråga ut i gruppen, detta inlägg 

var besvarat av administratören för gruppen. Vi kunde även se att det genomsnittliga 

läsarantalet på varje inlägg är 118 läsare (Larsson, 2008:179; Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:154; Simonsson 2002:72).  

 

5.3 Ledare, ledarskapsrollen och kommunikationsrollen  

Den tredje delen av analysen kopplar vi samman med de intervjuer vi gjort med ledare i de två 

valda organisationerna, relevanta teorier för ämnet och med den tredje frågeställningen: 

 Hur uppfattar ledarna själva sin kommunikation i de olika kanalerna? 

5.3.1 Att kommunicera internt på Facebook 

Ledare 1 anser att det fungerar bra att kommunicera internt på Facebook på Helsingborgs 

Hamn. Hen menar att det är ett bra kommunikationsverktyg avseende snabb och enkel 

information. Den som skriver i gruppen tvingas hålla sig kort och koncist och samtidigt ges 

utrymme för direkta kommentarer och synpunkter. Detta är applicerbart på det bland annat 

Larsson; Heide, Johansson & Simonsson samt Simonsson skriver om dialog (Larsson, 

2008:179; Heide, Johansson & Simonsson, 2012:154; Simonsson 2002:72). 

Ledare 2 anser att facebookgruppen på Helsingborgs Hamn är ett bra komplement till övrig 

information som underlättar då sändaren vill nå en större mängd mottagare, men att det inte 

kan ses som någon ersättning till övrig information. Hen menar att man fortfarande måste 

informera på andra sätt och det finns inget som slår personliga möten. Ledare 3 på Condis Bar 

& Kök menar att det är enkelt att glömma hur man formulerar sig i gruppen och att det kan 

uppfattas och tolkas på olika sätt. Inom transmissionsynsättet på kommunikation läggs fokus 

på meddelandet, medan man inte lägger någon vikt vid hur mottagaren eventuellt tolkar 

budskapet (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:30; Falkheimer & Heide, 2009:72). 

 

5.3.2 Budskap som publiceras 

“Budskapet är kärnan i all kommunikation”, (Larsson, 2008:185). 

Ledare 1 beskriver att hen publicerar en bredd av material i facebookgruppen: från mässor, 

bilder, omvärldsbevakningar, till om organisationens korplag i fotboll med mera. Ledare 2 

kommunicerar allmän information till de anställda i facebookgruppen. Det kan handla om 

exempelvis en skada som uppstått, eller lägga upp en bild på driften och anser att 

facebookgruppen bör användas till kortare inlägg. Däremot beskriver Ledare 1 att det finns 

information som inte skrivs i facebookgruppen utan som medarbetare får ta del av på andra 

sätt, samt att den typen av information är formell. Ledare 2 beskriver att den kommunikation 

som sker på Helsingborgs Hamns facebookgrupp är informell, eftersom den möjligheten 

finns. LarsÅke Larsson (2008) talar om fyra olika budskapsformer, bland annat formella och 

informella budskap. På frågan om vad Ledare 3 kommunicerar i facebookgruppen på Condis 
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Bar & Kök förklarar hen att det är olika information som personalen behöver ta del av när 

någonting t.ex. förändrats. Även detta drar vi paralleller med det som Larsåke Larsson (2008) 

skriver om Formella budskap (Larsson, 2008:186). 

Ledare 1 anser att hen kommunicerar tillräckligt ofta i gruppen men menar att det är 

mottagarnas uppfattning om hur han kommunicerar som har betydelse. Hen förklarar att man 

inte får glömma att den viktigaste kommunikationen och informationen måste ske mellan 

närmsta chef och anställd – det kan aldrig ske via något intranät, Facebook, personaltidning 

eller något annat. Detta är applicerbart på det meningsskapande och tvåvägskommunikativa 

perspektivet, där målet är att uppnå gemensam förståelse och där tolkningar och feedback är 

en viktig del (Weick, 1995:4; Falkheimer & Heide, 2009:77; Larsson, 2008:47).  

 

5.3.3 Om det egna ledarskapet 

Treem och Leonardi (2012) beskriver sociala mediers påverkan på synlighet. Se kapitel 2.5 

(Treem & Leonardi, 2012:150). På Helsingborgs Hamn anser båda ledarna att de har blivit 

mer synliga som ledare sedan de började kommunicera på Facebook. Ledare 3 på Condis Bar 

& Kök anser däremot att det inte är mätbart huruvida hen har blivit mer eller mindre synlig 

sedan gruppen startades. 

Vad gäller kommunikationsrollen anser Ledare 1 att hens kommunikationsroll delvis har 

förändrats sedan facebookgruppen startade på Helsingborgs Hamn, och exemplifierar detta 

med att säga att det är lättare att dela med sig av vardagliga saker till sina medarbetare samt 

att vardagskommunikation har blivit lättare att använda. Ledare 2 anser däremot inte att hens 

kommunikationsroll har förändrats. Ledare 3 hävdar även hen att sättet hen kommunicerar på 

inte har förändrats sedan facebookgruppen startades på Condis Bar & Kök (Treem & 

Leonardi, 2012:178).  

Ledare 1 anser att hen själv kommunicerar tillräckligt ofta men menar att det är mottagarnas 

uppfattning om hur han kommunicerar som har betydelse. Ledare 2 anser att hen själv inte 

kommunicerar tillräckligt ofta i Helsingborgs Hamns facebookgrupp, men att detta är ett 

medvetet val eftersom hen ser gruppen som ett komplement till övrig information. Inte heller 

Ledare 3 anser att hen inte kommunicerar tillräckligt ofta i facebookgruppen på Condis Bar & 

Kök, men menar att det beror på de egna personlighetsdragen och att hen själv inte använder 

telefon eller datorer kontinuerligt. Argenti och Barnes (2009) påstår att om inte webb-

teknologier används på rätt sätt kan det göra missnöjda anställda till organisationens största 

hot mot företagets varumärke, rykte och grundvärderingar (Argenti & Barnes, 2009:139). 

 

5.3.4 Andra kommunikationssätt 

Enligt Baldoni (2003) består ledarskapskommunikation av de meddelanden från en ledare 

som grundar sig i både de värden och den organisationskultur en organisation har, och i 

karaktärsdragen hos ledaren. Ledarskapskommunikation är viktigt för nyckelintressenterna 

hos organisationen; exempelvis dess anställda eller kunder. Dessa meddelanden påverkar 

visionen, missionen och förändringsprocessen hos en organisation (Baldoni, 2003:5). 

Helsingborgs Hamn använder enligt Ledare 1 personaltidning, mail, elektroniska 

anslagstavlor, fysiska anslagstavlor, personalmöten som sker 4-6 gånger per år samt mer 

frekvent förekommande personliga möten som komplement till facebookgruppen. 

Ledare 1 anser att det är viktigt att ha en mix av olika kommunikationskanaler då 
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Helsingborgs Hamn består av olika åldersgrupper, vanor och intressen, vilket innebär olika 

sätt att konsumera information och därför krävs olika sätt för att nå alla medarbetare. Ledare 1 

understryker vikten av att samma information finns i alla kanaler för att det ska bli olika 

beroende på var den eller de anställda finns. En nackdel med detta är enligt Ledare 1 att det 

ställer större krav på ledningsgruppen och chefer som är ansvariga för kommunikationen att 

ha olika kanaler att finnas i. Condis Bar & Kök använder enligt Ledare 3 sms och mail 

angående scheman, annars är personliga möten det huvudsakliga komplementet till 

facebookgruppen. I fokus ligger sms/mail från bokningscentralen. Enligt Ledare 3 fungerar 

detta bra, men att det finns vissa brister i kommunikationen på grund av att de har många 

extraarbetare och att dessa inte är lika tillgängliga som de heltidsanställda. 

 

5.4 Medarbetare och delaktighet 

Den tredje delen av vårt resultat består av de intervjuer vi gjort med medarbetare i de två 

valda organisationerna och det kopplar vi samman med den tredje frågeställningen och de 

teorier som är relevanta: 

 Hur uppfattas kommunikationen fungera bland medarbetare? 

5.4.1 Användandet av facebookgruppen 

”Jag tycker att det är väldigt intressant och underhållande att kommunicera på Facebook” 

– Respondent P, Helsingborgs Hamn. 

 

Friedl & Tkalac Vercic (2011) skriver att moderna generationer av anställda lever i 

fullständigt motsatta miljöer än tidigare generationer, och är formade av enklare 

informationssamling och tillgång till kunskap. För organisationer lyfter detta en viktig fråga 

angående vilka preferenser den digitala generationen har gällande interna 

kommunikationskanaler och sociala medier bör i framtiden användas som komplement till 

traditionella kanaler (Friedl & Tkalac Vercic, 2011). 
Avseende Helsingborgs Hamns användande av facebookgruppen anses det av samtliga 

respondenter att verktyget fungerar bra att använda som ett komplement till övriga 

kommunikationskanaler. Innan facebookgruppen fanns kommunicerade organisationen internt 

via mail, anslagstavlor och personliga möten och dessa kanaler finns fortfarande kvar. En av 

respondenterna förtydligar dock att mail och anslagstavlor inte fungerar bra i avsikt för 

respons och interaktion, vilket facebookgruppen istället ger utrymme för.  

Treem och Leonardi skriver om att förbindelser (associations) i sociala medier avser 

förankrade kopplingar mellan en individ till en annan individ är den mest vanliga sociala 

länken. Den andra formen av förbindelse är från en individ till information (Treem & 

Leonardi, 2012:162). Forskarna menar även att i och med tillämpning av sociala medier inom 

organisationer bidrar det till en förändring avseende socialisering, kunskapsutbyte och 

maktprocesser (Treem & Leonardi, 2012:178). 

Majoriteten av respondenterna på de båda tillfrågade organisationerna anser att 

kommunikation via facebookgruppen fungerar bra när det gäller allmän information till hela 

organisationen och respondenterna på Helsingborgs Hamn menar att facebookgruppen inte 

ska fungera som ett intranät utan mer som en smidig kommunikationskanal för att nå en större 
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grupp människor (Mangold & Faulds, 2009). Heide, Johansson och Simonsson hävdar att 

Sociala medier förenklar interaktionen och informationsdelningen mellan människor och 

skapar möjligheter för relationsbyggande med andra människor (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:224). Respondenterna upplever att verktyget är enkelt i den mån att många 

människor sedan innan använder Facebook privat och vet hur det fungerar och samtliga 

respondenter understryker även att verktyget är bra när det kommer till dialog och 

interaktionsmöjligheter. 

 

”… Alla kan göra sin röst hörd – är det något man är nöjd eller missnöjd med så är det 

väldigt lätt att skriva det där och det är väldigt lätt för andra att kommentera också och ge 

svar på tal eller svara på frågor och så vidare. Jag tycker det funkar väldigt bra.” – 

Respondent P, Helsingborgs Hamn. 

 

”Jag tycker att det överlag fungerar väldigt bra. Det är snabbt och enkelt. Och alla får ju 

möjlighet att uttrycka sig. Att skriva grejer och det är ju... Ja. Det är väldigt bra. Det blir inte 

det här formella tråkiga som det lätt kan bli i ett intranät. Av egen erfarenhet.”– Respondent 

T, Condis Bar & Kök. 

 

Treem och Leonardi skriver att en ökad uthållighet i kommunikationen skapas i och med 

användandet av Sociala medier och de förklarar att uthålligheten öppnar dörren för variation 

av nya användare och yrken och kunskaper eftersom bestående konversationer ofta bland 

annat är sök- och bläddringsbara (searched, browsed) samt åskådliggörande/ 

visualiserande(visualized) och dessa konsekvenser bidrar till att påverka personliga, sociala 

och institutionella vanor och handlingar (Treem & Leonardi, 2012:155). 

I en undersökning som Treem och Leonardi(2012) presenterar så förklarar de att de anställda 

ansåg att den öppenhet som Sociala Medier möjliggör uppmuntrar de anställda på ett bra sätt 

att kommunicera informellt samt samarbeta och delge varandra kunskap (Treem & Leonardi, 

2012:150).  

Respondenterna på Condis Bar & Kök upplever att kommunikationen i facebookgruppen 

stärker gruppkänslan i organisationen samt att det är roligt och socialt att kommunicera internt 

på Facebook. De anser även att man når ut till alla samtidigt, att man ser vilka som sett 

meddelandet samt nämner att det är fördelaktigt med den snabba, enkla och lättillgängliga 

kommunikationen i och med att man inte behöver vänta till nästa personalmöte för att ta upp 

något med berörda medarbetare. Respondent X säger att det flödar mycket information, och 

att man snabbt kan snappa upp och svara när det dyker upp något. Respondent T understryker 

att en nackdel med gruppen är att det blir en ”feed”, att all information hamnar nedanför 

varandra och ibland försvinner i mängden, en lösning på detta vore i så fall enligt respondent 

T att informationen skulle sorteras i flikar. Dock understryker Respondent T att det ändå är 

enkelt att gå tillbaka och hitta information om man tar sig tid att göra det (Treem & Leonardi, 

2012:155). Respondent T anser att Facebook är den bästa lösningen för Condis Bar & Kök 

med tanke på de anställdas ålder och i och med detta en större sociala medier-vana och 

intresse. Shambare och Mvula (2011) tar upp detta och menar, efter att ha gjort en 

undersökning avseende populäritet av Sociala medier, att Facebook är det dominerande 

sociala nätverket bland unga (Shambare & Mvula, 2011).  
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”Nej jag tror faktiskt att Facebook är det bästa forumet för oss med tanke på hur stora vi är 

och vilken ålders... alltså hur gamla vi är och vilka vi är som jobbar. Vi är ju övervägande 

väldigt unga och därför tror jag att Facebook är väldigt bra för att många av oss är redan på 

Facebook och finns där och är där dagligen. Så därför är det väldigt lätt och snabbt att nå 

personalen via Facebook. Jag tror att ett intranät skulle bli svårare för att det här att få in 

som rutin att gå in och kolla aktivt. Sedan blir ju inte ett intranät lika socialt och det är ju det 

som är så fint med Facebooks intranät. För våran del. Att vi alla har möjlighet att skriva och 

ta del.” – Respondent T, Condis Bar & Kök.  

 

Winger (2005) hävdar att sociala mediers främsta kännetecken är interaktionen mellan 

människor men att det återstår en viktig social sida av information avseende att dess 

överföring i många situationer är mer effektiva när sändaren och mottagaren kommunicerar 

via personliga möten, det vill säga i samma rum (Winger, 2005:252). Respondenter på 

Helsingborgs Hamn och Condis Bar & Kök säger att hen tror att Facebook fungerar bättre än 

något annat kommunikationsverktyg eftersom man som användare kan logga in var som helst 

och få arbetsrelaterade uppdateringar på ett enkelt och smidigt sätt, istället för att behöva 

logga in i ett nätverk som enbart rör arbetet. Någonting som hade fungerat lika bra som 

Facebook menar respondenterna på Condis Bar & Kök är personliga möten och detta med 

anledning att det genom personligt möte eller telefonsamtal går att nå mottagaren lika snabbt 

som man kan via Facebook. En av respondenterna anser dock att facebookgruppen enbart ska 

fungera som ett komplement till övrig kommunikation i och med att det inte finns något som 

fungerar bättre än personliga möten. 

 

5.4.2 Riktlinjer och sekretess  

Angående riktlinjer om vad man får skriva samt vilka sekretessinställningar användare kan ha 

på Facebook så verkar uppfattningarna om detta relativt delade bland våra respondenter på 

Helsingborgs Hamn. Tre av fyra anser att de fått tagit del av ett kompendium som tydliggör 

dessa riktlinjer av användandet av facebookgruppen samt sekretessinställningar. Den 

respondent som anser att det inte finns några tydliga riktlinjer menar att man får skriva i stort 

sett vad man vill så länge man agerar utifrån sunt förnuft och inte skriver kränkande saker. 

Bland respondenterna på Condis Bar & Kök är uppfattningarna om riktlinjer för användandet 

av gruppen liknande och samtliga respondenter svarar att det inte finns några tydliga direktiv 

utan att det snarare handlar om sunt förnuft. Av intervjuerna framkommer det att två av 

respondenterna inte hade en facebookprofil innan och ingen av dem kände sig tvungna att 

skapa en profil för att kunna ta del av företagets facebookgrupp. Sex av respondenterna hade 

en profil sedan innan och en av dem kände ett tvång att ändra sitt agerande eller sin profil i 

samband med att de gick med i företagets facebookgrupp. Tre av de sex respondenterna svarar 

ändå att de ändrat sina profiler och sitt agerande på Facebook i samband med att de gick med i 

facebookgruppen. 

 

”Vissa saker behöver inte folk se tycker jag, det är ändå så himla öppet” - Respondent U, 

Condis Bar & Kök. 
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5.4.3 Ledarens kommunikation 

När det gäller vad ledaren på Condis Bar & Kök kommunicerar i facebookgruppen beskriver 

Respondent T att det handlar om olika saker, till exempel beslut om ändringar, förbättringar 

eller allmän information. Respondent V säger att det är blandat, både om arbetsrelaterade 

saker eller roliga bilder. När det kommer till språkbruk beskrivs det att det är övervägande 

informell kommunikation, men att även om det är formell information så används ett 

informellt språk (Larsson, 2008:186). Samtliga respondenter är överens om att de tycker att 

det fungerar bra när chefen kommunicerar via Facebook. Det understryks dock att det lätt kan 

bli missförstånd eftersom man kan tolka det som skrivs på olika sätt och detta nämner även 

Treem och Leonardi (2012). Forskarna menar att sociala mediers redigerbarhet (editability) 

möjliggör för användare att revidera och modifiera innehåll som denne har kommunicerat och 

på detta sätt undvika missförstånd (Treem & Leonardi, 2012:159). 

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna på Condis Bar & Kök anser att deras ledares 

kommunikationsroll har skiftat på så vis att hen har blivit bättre på att kommunicera sedan 

organisationen började kommunicera via Facebook. En av respondenterna anser inte att 

ledarens kommunikationsroll har förändrats men understryker att cheferna har på ett sätt 

lättare att informera de anställda om det är något de tycker ska förändras.  

 

”Alla får säga sitt. Det är en ganska neutral grupp. Man märker ju inte av de där gränserna 

mellan chef och medarbetare.” 

 – Respondent V, Condis Bar & Kök.  

 

Detta är applicerbart på det som Simonsson (2002) skriver om att den ökade förändringen har 

bidragit till nya organisationsformer som betonar decentralisering, delegering och delaktighet 

(Simonsson, 2002:71).  Även Cook (2008) menar att nya teknologier ger de anställda makt 

över bland annat företags kommunikation, och att organisationen i sig formas om ofta från 

botten och upp (Cook, 2008:14). 

När det gäller vad Helsingborgs Hamns tillfrågade respondenters respektive chefer 

kommunicerar på Facebook fick vi svaret av två av respondenternas att deras chefer 

kommunicerar i facebookgruppen och en av respondenterna beskriver denna kommunikation 

som övergripande information om vad som händer, även mer lättsam information i 

facebookgruppen med bilder och likande. På frågan om de anser att chefens 

kommunikationsroll har förändrats i och med facebookgruppen svarade samtliga respondenter 

nej. 

 

5.4.4 Dialog och delaktighet 

Rai (2012) hävdar att de känslomässigt laddade och entusiastiska unga yrkesverksamma 

strävar efter att bidra till dina organisationer genom kreativa idéer, förslag och åsikter och 

dessa saker bygger på den kunskap som kräver att man är en del av ett socialt nätverkande och 

ständigt är uppkopplad. Den yngre generationen tror också på konceptet av direkt acceptans 

och öppen feedback (Rai, 2012:262).  

Samtliga respondenter anser att det finns utrymme för dialog inom organisationen och 

facebookgruppen och majoriteten av respondenterna på Condis Bar & Kök respektive 
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Helsingborgs Hamn upplever att de fått mer utrymme att bidra med åsikter i och med 

användandet av facebookgruppen. En av respondenterna utrycker även att denna möjlighet 

har bidragit till en förändring för anställda i organisationen, även de som jobbar långt ifrån 

ledningsgruppen. 

Gällande hur snabbt man får respons när man skriver något i facebookgruppen svarar 

respondenterna på Condis Bar & Kök att det generellt går ganska snabbt samt att de 

uppskattar den snabba kommunikationskanalen som Facebook är. Tack vare tillgängligheten i 

samtliga medlemmars telefoner så möjliggör även detta för snabbare informationsspridning 

och kommunikation. Samtliga respondenter på de båda organisationerna informerar att de har 

kollat i facebookgruppen när de varit lediga, men anser inte att det påverkar deras möjligheter 

att skilja på privatliv och jobb, utan att de istället väljer att hålla sig uppdaterade även utanför 

arbetstid på grund av att de anser att det är viktigt för dem. 

 

 

5.5 Hur det fungerar med en facebookgrupp som intern kommunikationskanal 

Den femte delen av vår analys kopplar vi samman med den femte frågeställningen: 

 Hur påverkas möjligheterna till god internkommunikation i och med en sluten eller 

hemlig facebookgrupp? 

Vi knyter även samman denna del av analysen med resultaten från samtliga av våra metodval, 

det vill säga vår informantintervju, samtalsintervjuerna med ledare och medarbetare, samt den 

innehållsanalys vi gjort. Detta för att se om uppfattningarna stämmer överens om hur det 

fungerar och för att sedan kunna sammanställa hur möjligheterna till god 

internkommunikation påverkas när man har en intern kommunikationskanal på Facebook. Vi 

kopplar även ihop denna del av analysen med hjälp av teorier. 

 

5.5.1 Om facebookgrupperna 

Facebookgruppen på Helsingborgs Hamn är enligt Ledare 1 sluten, vilket gör innehållet 

hemligt för utomstående medan själva gruppen är sökbar. Facebookgruppen på Condis Bar & 

Kök är enligt Ledare 3 hemlig, vilket innebär att gruppen varken är sökbar eller dess innehåll 

tillgängligt för de som inte är med i gruppen.
7
 

Helsingborgs Hamn hade enligt Ledare 1 ett behov av att nå alla anställda på ett gemensamt 

och snabbt sätt då organisationen är utspridd på sex kilometer, och består av 260 anställda 

varav 180 stycken är produktionspersonal som inte har tillgång till en egen dator eller digital 

identitet på organisationen. De valde enligt Ledare 1 initialt att ha en testperiod för gruppen. 

 

“... går det fel så är det ju bara att stänga ner, det har inte kostat någonting och vi har inte 

lagt så mycket tid och energi på det.” – Ledare 1, Helsingborgs Hamn 

 

Facebookgruppen på Condis Bar & Kök startades enligt Ledare 3 med anledning att 

information kommer ut snabbt i den kanalen och många anställda är unga och har Facebook 

                                                           
7
 http://www.facebook.com/about/groups/ 

http://www.facebook.com/about/groups/
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tillgängligt i sina telefoner. Helsingborgs Hamns facebookgrupp har enligt Ledare 1 för 

tillfället 125 medlemmar, vilket motsvarar ungefär 50 procent av de anställda. På Condis Bar 

& Kök är samtliga anställda enligt Ledare 3 medlemmar i gruppen.  

Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att sociala medier förenklar interaktionen, 

informationsdelningen mellan människor och skapar möjligheter för relationsbyggande med 

nya bekantskaper och upprätthållande av relationer med gamla bekantskaper och att sociala 

mediers främsta kännetecken är interaktionen mellan människor (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012:224). 

 

5.5.2 Uppfattningar om hur det fungerar 

Användandet av intranät och internet ökar hela tiden, men potentialen av denna teknologi är 

inte helt utforskad ännu. Syftet och målet med att införa ett användande av intranät i 

organisationer är ofta ett ökat informationsflöde och att förbättra den vertikala och 

horisontella kommunikationen inom organisationen (Banck & Amcoff Nyström, 2005:154). 

Ledare 1 menar att facebookgruppen på Helsingborgs Hamn är en bra lösning just för att det 

är en stabil och mobil lösning, med tanke på att nätverket väldigt sällan ligger nere samt att du 

kan hålla dig uppdaterad var du än är. Ledare 2 menar att det fungerar bra att kommunicera 

internt via Facebook eftersom alla anställda har möjlighet att publicera i gruppen och att det 

blivit en mer lättsam stämning där. Ledare 1 säger även hen att facebookgruppen på 

Helsingborgs Hamn bidrar till en öppenhet i organisationen i och med att det blivit enklare för 

alla anställda att kommentera och bidra med åsikter. Även Ledare 3 tycker att det fungerar bra 

att kommunicera internt på Facebook på Condis Bar & Kök, då det är lätt att se vilka som 

tagit del av informationen. Ledare1 menar även att det inte hade fungerat lika bra att 

kommunicera på andra sätt på Helsingborgs Hamn eftersom man genom facebookgruppen når 

så pass många anställda snabbt och Ledare 2 anser att det inte hade fungerat lika bra att 

kommunicera på andra sätt eftersom Facebook ger möjlighet för alla att göra sig hörda och att 

anställda fått mer utrymme att uttrycka sig i och med facebookgruppen. De Bussy, Ewing och 

Pitt (2003) anser att internetbaserade kommunikationsteknologier bidrar till att anställda får 

uttrycka sig och till att arbetsplatsen blir mer demokratisk (De Bussy, Ewing & Pitt, 

2003:157). 

 

5.5.3 Riktlinjer, policies och sekretess 

Enligt Ledare 1 finns ett tydligt sekretesstänk vad gäller facebookgruppen. Gruppen är sluten 

och ingen utomstående kan se vad som skrivs i den. Ledare 1 har tilldelat alla anställda en 

enkel manual, som heter “Policy och riktlinjer” bestående av två sidor som behandlar vad som 

får skrivas och inte i gruppen samt hur de anställda kan ställa in sekretessinställningar på sina 

egna profiler. På Helsingborgs Hamn finns inga riktlinjer angående privat användande av 

Facebook på arbetstid, utan Ledare 1 menar att det sunda förnuftet får styra och så länge 

användandet inte drabbar arbetet negativt så får de anställda använda sig av Facebook på 

arbetstid. Enligt Ledare 3 finns det ett sekretesstänk, att gruppen på Facebook är hemlig och 

att ingen utomstående kan se vad som skrivs i den. I övrigt är det allmänt vett som gäller, och 

att man ska behandla alla med lika värde. På Condis Bar & Kök finns ett telefonförbud av 

telefoner på arbetstid och att det således även är förbud för användande av Facebook.  

Enligt Cook (2008) bör alla företag som använder sociala medier internt och externt upprätta 
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riktlinjer (Policies) inom tre områden: personligt användande av sociala medier; professionellt 

användande av sociala medier på uppdrag av organisationen; och inom officiellt 

sanktionerade (sanctioned) företagsbloggar (Cook, 2008:123).  

 

5.5.4 Tydliga fördelar och nackdelar 

Definitionen av sociala medier kan man dela upp i dess två termer, den första delen i ordet: 

Sociala, står för den instinkt vi har som människor att interagera med andra människor. 

Behovet av att vara kring andra, likasinnade människor och dela tankar, idéer och upplevelser 

med dessa ligger i vår natur. Den andra delen av ordet; media, står för vilka verktyg vi 

använder när vi interagerar med andra människor (Safko, 2010:4). 

Ledarna (1, 2 och 3) nämnde som främsta fördelar att en facebookgrupp är ett bra 

kommunikationsverktyg avseende snabb och enkel information, och att det samtidigt ges 

utrymme för direkta kommentarer och synpunkter. Även att det är ett bra verktyg med 

anledning av att det är lättillgängligt och att många av de anställda redan har ett 

facebookkonto och vet hur det fungerar tekniskt sett. Att det når många anställda, får svar 

snabbt och att man kan uppdatera kontinuerligt istället för att vänta till nästa personalmöte, 

samt att alla medlemmar i gruppen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och kommentera 

inlägg nämndes också bland de främsta fördelarna. Samtliga uppfattningar är applicerbara på 

Treem och Leonardis (2012) fyra tekniska konsekvenser; synlighet, redigerbarhet, uthållighet 

och förbindelse (Treem & Leonardi, 2012:148–159). 

Att det inte innebär någon kostnad för organisationen menar Ledare 3 också är en fördel.  

Facebook skriver själva på sin startsida att det alltid kommer att vara gratis.
8
 

 

“Man förlorar ingenting på att ha en facebookgrupp” 

- Ledare 3, Condis Bar & Kök. 

 

Bland de främsta nackdelarna med en facebookgrupp som intern kommunikationskanal 

omnämns det att äldre åldersgrupper upplever det som ett teknikhinder, och att det kan uppstå 

stora flöden av information och kommentarer och att det då är svårt att få en överblick. Friedl 

& Tkalac Vercic (2011) skriver att moderna generationer av anställda lever i fullständigt 

motsatta miljöer än tidigare generationer, och är formade av enklare informationssamling och 

tillgång till kunskap (Friedl & Tkalac Vercic, 2011). Vår informant anser att det är dåligt att 

ha ett slags intranät, eller intern kommunikationskanal på Facebook, dels på grund av 

ägandeprincipen; att det finns en anledning till varför man inte lägger ut företagsinformation 

på Facebook, att man inte äger sin egen information om den ligger på Facebook. Hen menar 

att ett intranät ju är till för att hantera företagets information och kompetens och att man på 

Facebook skrivit på ett avtal om att informationen kan delas med externa parter, och att man 

inte heller kan kontrollera vilka som får ta del av informationen 

(http://www.facebook.com/legal/terms#!/about/privacy/your-info). 

 

Rai (2012) beskriver om att de unga yrkesverksammas strävan att bidra till sina organisationer 

med idéer, förslag och åsikter, och att de tror på konceptet av direkt acceptans och öppen 

                                                           
8
 http://www.facebook.com 

http://www.facebook.com/legal/terms#!/about/privacy/your-info
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feedback (Rai 2012:262).  

Det framkommer av våra samtalsintervjuer med medarbetare på de båda organisationerna att 

respondenterna övergripande ser väldigt positivt på Facebook som 

internkommunikationskanal. Den vedertagna uppfattningen är att respondenterna anser att 

internkommunikation i en sluten eller hemlig facebookgrupp är underhållande, snabbt, enkelt 

och lättillgängligt. Även att facebookgruppen bidrar med stärkt gruppkänsla kom på tal i 

undersökningen, och detta på grund av att mediet skapar möjligheter till social och rolig 

kommunikation. 

De intervjuade medarbetarna upplever att verktyget är enkelt i den mån att många människor, 

sedan en längre tid tillbaka, använder Facebook privat och vet hur det fungerar och samtliga 

respondenter understryker även att verktyget är bra när det kommer till dialog och 

interaktionsmöjligheter. Den information som sänds via denna kanal är, enligt respondenterna, 

blandad kommunikation men språkbruket är mestadels informellt och lättförståeligt. 

Respondenterna anser att deras ledares kommunikationsroll har skiftat på så vis att hen har 

blivit bättre på att kommunicera sedan organisationen började kommunicera via Facebook i 

och med att ledarnas sätt att informera och deras vardagskommunikation har blivit bättre. 

Samtliga respondenter anser att de har lika stor möjlighet att bidra med åsikter som ledare har. 

En respondent nämner att det inte längre finns någon gränsdragning i kommunikationen 

mellan ledare och medarbetare.  

En av våra respondenter nämner att en nackdel med att kommunicera internt på Facebook är 

att om det är ett stort informationsflöde i gruppen så scrollas allt publicerat material ned – det 

skapas en feed, och detta gör att det ibland kan vara svårt att komma ihåg vad som skrevs eller 

att ens upptäcka information innan det försvinner. 

Denton (2006) understryker att det som är nödvändigt i organisationer är inte ett intranät som 

endast delar data, utan snarare teknologi som hjälper till att skapa mening bland all oändlig 

information som endast ökar (Denton, 2006:12). 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi dragna slutsatser kopplade till respektive frågeställning utifrån 

vårt analyskapitel. 

 
 

6.1 Hur påverkar sociala funktioner internkommunikationen i organisationer? 

Studien tyder på att sociala funktioner påverkar internkommunikationen på ett positivt sätt.  

Enligt vår informant förenklar dessa funktioner bland annat för interaktionen mellan 

medarbetare, underlättar för samarbeten internt i organisationer och tillåter olika discipliner i 

en organisation att titta på ett problem ur olika infallsvinklar för att hitta en gemensam 

lösning, samt att sociala funktioner förbättrar sökbarheten i intranätet.  

 

6.2 Hur ser kommunikationen ut när den sker internt i en sluten facebookgrupp? 

Resultatet av innehållsanalysen tyder på en jämn fördelning av formella och informella 

budskap bland de inlägg som publicerats. Det vanligast förekommande sättet för 

gruppmedlemmar att ge respons i gruppen är genom gilla-markeringar samt att skriva 

kommentarer på inlägg.  

Det faller sig mest naturligt att kommunikationen inom en sluten facebookgrupp avsedd för en 

organisations internkommunikation till femtio procent styrs av den person som är 

administratör för gruppen och resterande femtio procent av kommunikationen kommuniceras 

av användare i en deltagande och samarbetande process, vilket är förenligt med det Kaplan 

och Haenlein (2010) anser om Web 2.0 (Se teorikapitel 2.2). Det förefaller dock inga 

förhinder för samtliga medlemmar att publicera text eller annat material i gruppen.  

 

6.3 Hur uppfattar ledarna själva sin kommunikation i de olika kanalerna? 

I Helsingborgs Hamn råder delade meningar om den egna kommunikationen, då Ledare 1 

menar att hen både kommunicerar tillräckligt ofta, men menar att det är medarbetarnas 

uppfattningar av kommunikationen som spelar någon roll. Samtidigt menar hen att den egna 

kommunikationsrollen har förändrats och att vardagskommunikation underlättas i och med 

facebookgruppen. Ledare 1 ger beskrivning av både formella och informella budskap som hen 

publicerar i gruppen. Hen påvisar även en förståelse för kommunikation och menar att det är 

viktigt att samma budskap presenteras i alla kanaler. 

Ledare 2 menar att hen inte kommunicerar tillräckligt ofta och att hen ser det som ett 

komplement till övriga informationskanaler. Sättet hen kommunicerar på har enligt Ledare 2 

inte förändrats och ger beskrivningen av att det är formella budskap som hen publicerar. 

Ledare 2 tror själv att hen har blivit mer synlig som ledare sedan facebookgruppen 

implementerades. Både Ledare 1 och 2 menar att det finns viss information som ska delges på 

andra sätt än via facebookgruppen.  

Ledare 3 hävdar att hen inte kommunicerar tillräckligt ofta i facebookgruppen, men påvisar 

att detta har med de egna personlighetsdragen att göra. Ledare 3 menar även att den egna 

kommunikationsrollen inte har förändrats. Hen förespråkar själv personliga möten och hävdar 

även att om huruvida hen har blivit mer eller mindre synlig som ledare i och med att 
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facebookgruppen implementerades inte är mätbart. Vad gäller budskap som publiceras i 

gruppen ges en beskrivning av formella budskap. 

Det råder således delade meningar huruvida den nya kommunikationskanalen i de två 

organisationerna påverkat den egna kommunikationsrollen eller inte, samt vilken funktion 

denna kanal har i den egna kommunikationsprocessen. 

 

6.4 Hur uppfattas kommunikationen fungera bland medarbetare? 

Utifrån våra samtalsintervjuer med medarbetare kan vi dra slutsatsen att samtliga 

respondenter på båda organisationerna anser att det fungerar bra att ha Facebook som intern 

kommunikationskanal. 

Uppfattningar som framkommit har bland annat varit att kommunikationen är underhållande, 

snabbt, enkelt och lättillgängligt. Facebookgruppen anses även bidra med en stärkt 

gruppkänsla. Den information som publiceras där anses varar blandad, och språket anses vara 

informellt och lätt att förstå. Studien tyder även på att medarbetarna uppfattar att dialog- och 

interaktionsmöjligheterna ökar när Facebook används som intern kommunikationskanal. 

Dessa uppfattningar är förenliga med Treem och Leonardis (2012) fyra tekniska 

konsekvenser; synlighet, uthållighet, redigerbarhet och förbindelse, som nämns i teorikapitel 

2.4. 

 

Uppfattningar som framkommit har bland annat varit att kommunikationen är underhållande, 

snabbt, enkelt och lättillgängligt. Facebookgruppen anses även bidra med en stärkt 

gruppkänsla. Den information som publiceras där anses varar blandad, och språket anses vara 

informellt och lätt att förstå. 

Studien tyder även på att medarbetarna uppfattar att dialog- och interaktionsmöjligheterna 

ökar när Facebook används som intern kommunikationskanal. 

 

6.5 Hur påverkas möjligheterna till god internkommunikation i och med en sluten eller 

hemlig facebookgrupp? 

Resultaten tyder på att det finns en rad faktorer som påverkar när man har en sluten eller 

hemlig facebookgrupp som intern kommunikationskanal och att det beroende av hur 

organisationen är uppbyggd kan fungera olika bra. Bland dessa påverkansfaktorer finns den 

geografiska aspekten med och har enligt Ledare 1 påverkat för Helsingborgs Hamn, då deras 

organisation är en organisation som är utspridd på sex kilometer, och där inte alla har tillgång 

till en dator och en digital identitet med en mailadress. En annan påverkansfaktor är 

uppslutningen i facebookgrupperna då det utifrån våra resultat endast är 50 procent av de 

anställda som är medlem i Helsingborgs Hamns facebookgrupp, medan uppslutningen i 

Condis Bar & Kök facebookgrupp är 100 procent. För Condis Bar & Kök visade det sig att 

den ekonomiska aspekten viktig.  

Något som utifrån våra genererade resultat kan påverka vad som bör publiceras är 

ägandeprincipen. Vår informant tog upp detta, att publicera via en facebookgrupp innebär att 

man inte längre äger sin organisations material.  

Vidare tyder resultaten från de genomförda samtalsintervjuerna att uppfattningarna kring 

Facebook som intern kommunikationskanal är positiva och att det bland annat bidrar till ökad 

dialog och delaktighet. 
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Även resultaten från den genomförda innehållsanalysen av Helsingborgs Hamns material 

tyder på delaktighet, eftersom cirka hälften av de publicerade inläggen var gjorda av andra 

personer än de som är administratörer för gruppen. 

Övriga uppfattningar som framkommit bland medarbetare är som vi tidigare nämnt: att 

kommunikationen är underhållande, snabb, enkel och lättillgänglig. Facebookgruppen anses 

även bidra med en stärkt gruppkänsla. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel innehåller en kort diskussion angående att använda Facebook som intern 

kommunikationskanal ur ett vidare perspektiv. Vi har även inkluderat ett kortfattat stycke om 

vår egen insats under rubriken ”Egna reflektioner”.

 
 

Vad gäller ledarskapskommunikationen när man har en intern kommunikationskanal på 

Facebook bör man som ledare finnas tillgänglig. Om exempelvis Ledare 2 och 3 inte 

kommunicerar tillräckligt ofta lämnas inget utrymme till förbättrad kommunikation och ökat 

informationsflöde, och därmed blir syftet med facebookgruppen inte lika tydligt. Simonsson 

(2002) beskrev delar av ledarskapsrollen som gatekeeper med uppgifter som att sålla, sortera 

och prioritera den viktigaste informationen till medarbetarna (Simonsson, 2002:168). Denna 

roll tror vi förändrats i samband med sociala medier och Facebook. Att det nu föreligger på 

medarbetarens ansvar att själva sålla, sortera och prioritera den information som är relevant 

bland det informationsflöde som uppstår. 

Samtliga av våra respondenter nämner att dialogmöjligheterna är större på Facebook tack vare 

de sociala funktioner som finns tillgängliga där (exempelvis kommentarsfält). Därför bör man 

som ledare vara närvarande för att exempelvis svara på frågor även om 

informationsspridningen kan skifta till att ske mer från ett medarbetarperspektiv. 

Man bör dock hela tiden som organisation vara medveten om ägandeprincipen, och att om en 

intern kommunikationskanal finns på Facebook bör det upprättas tydliga riktlinjer över vad 

som får publiceras och inte. Vi tror att man även bör ha kompletterande kommunikationssätt 

om en intern kommunikationskanal på Facebook implementeras. Vi håller med om det vår 

informant beskriver: att det behöver kommuniceras saker utan möjlighet till kommentarer 

eller diskussion. Vilka de komplementen bör vara, är upp till varje enskild organisation att 

utse utifrån sina egna individuella behov. Det är däremot viktigt att bibehålla möjligheten att 

informera från ett ledningsperspektiv, trots implementering av facebookgrupper, sociala 

funktioner eller sociala intranät.  

Det faktum att endast 50 procent av Helsingborgs Hamn är närvarande i facebookgruppen är 

ett problem eftersom man inte når samtliga anställda. Detta är endast ett problem eftersom 

Facebook är ett selektiv medium och du kan välja om du vill vara delaktig eller inte. Som 

ledare kan man inte kräva en närvaro i sociala medier och detta blir således ett problem 

eftersom man bör sträva efter att nå samtliga medlemmar i organisationen. Ytterligare en 

intressant aspekt avseende detta är att det skapar två grupper bland medarbetare - de som är 

medlemmar i facebookgruppen samt de medarbetare som inte har något facebookkonto och 

således inte är medlemmar i organisationens facebookgrupp.  

Vår studie har även bidragit till ny teori som vi inte kan finna i tidigare forskning; Respondent 

S på Helsingborgs Hamn hävdade i vår intervju med hen att Facebook är ett bättre sätt att 

kommunicera på än mail, eftersom samtliga anställda på organisationen inte har en egen 

mailadress men övervägande fler har ett facebookkonto. Detta påstående i relation till de 

traditionella kommunikationssätten kan tyda på ett kommande paradigmskifte inom 

internkommunikation, där sociala medier kan komma att ha en mer betydelsefull roll.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår genomförda studie har det hos oss framkommit ett par reflektioner, och utifrån 

dessa resonerar vi i detta kapitel kring förslag till vidare forskning inom detta område.

 
 

Vi har i vår genomförda studie undersökt möjligheterna att använda Facebook som en intern 

kommunikationskanal till medarbetare. Detta forskningsområde identifierade vi initialt som 

ett nytt forskningsområde och därför finns det många möjliga infallsvinklar för fortsatta 

studier. 

Vi har bland annat undersökt hur förutsättningarna till god internkommunikation påverkas. 

Därför anser vi att vidare forskning kring vilken typ av organisation som bör använda 

Facebook som intern kommunikationskanal är nästa steg inom detta forskningsområde.  

Som konkret förslag tror vi att nästa steg inom forskningen är att göra en komparativ 

fallstudie med en organisation som använder sig av ett socialt intranät gentemot en 

organisation som använder sig av Facebook som intern kommunikation för att särskilja och 

konkretisera vilka organisatoriska karaktärsdrag eller attribut en organisation bör ha för att 

Facebook ska vara funktionellt som intern kommunikationskanal. Om det är karaktärsdrag 

eller attribut som exempelvis storlek (antal anställda), organisationskultur, samt om det är en 

hierarkisk organisation eller horisontell som passar bäst för en sådan här kommunikations-

kanal tror vi är en intressant infallsvinkel. Även djupare forskning kring hur Facebook som 

intern kommunikationskanal påverkar möjligheterna att skilja på den professionella rollen och 

privatliv anser vi är intressant.  

Vi identifierade även initialt en genomförd fallstudie på området, som undersökte en av 

organisationerna som även ingår i vårt urval ur ett medarbetarperspektiv. En av våra 

frågeställningar undersökte hur den egna kommunikationen uppfattas av ledarna. Därför anser 

vi att exempelvis en observationsstudie med en mer omfattande innehållsanalys angående 

ledarskapskommunikation i relation till Facebook som ett slags intranät, där forskare 

undersöker på en djupare nivå hur ledare faktiskt kommunicerar är oerhört intressant och även 

det ett nytt forskningsområde.  
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Bilaga 1 

Intervjumanual för Informantintervju 

 

Introduktion 

- Berätta om vilka vi är, att vi läser Informations och PR-programmet och vad vårt 

examensarbete innebär. 

– Berätta om deras insats: att de får vara anonyma samt vad vi förväntar oss av dem; att de 

svarar så utförligt och ärligt de kan. 

– Fråga om vi får spela in intervjun. 

 

Inledande frågor 

 Namn: 

 Vad jobbar du med? 

– Hur länge har du jobbat med det? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning i grunden? 

Intranät, sociala intranät och sociala funktioner 

Eftersom du arbetar med att utveckla sociala intranät, vill vi gärna att du svarar på några 

allmänna frågor. 

 Vad har ett intranät för funktioner? 

 

 Vilka är de sociala funktionerna? 

– Vilka är viktigast? 

– Varför? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att de sociala funktionerna i intranät 

skapar? 

– Förklara och ge gärna exempel på tillfällen då detta blivit tydligt. 

 

 Tycker du att det finns skillnader på internkommunikationen idag gentemot hur det 

var förr? 

– Om ja; vilka skillnader finns? 

 

 Vilken riktning tror du att utvecklingen inom internkommunikation kommer att ta? 

– Vilka kommer att vara dominerande informationskällor i organisationer? (Mail, 

personlig kontakt, intranät?) 

 

 Ser du att populäriteten och användandet av sociala intranät i organisationer ökar? 

Om ja; - Hur kommer det sig? 

– På vilket sätt märks det? 
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 Vad anser du om ledarens roll i och med de nya kommunikationsmöjligheterna i 

intranät? 

(Ex. Vem är avsändare och mottagare) 

- Kommer den förändras? 

– Hur då? 

Om att ha intranätet på Facebook 

 Vad anser du om möjligheterna att ha sitt intranät på Facebook? 

– Bra/dåligt? 

– Varför? 

 

 Tror du att cheferna blir mer synliga om de använder Facebook i sin kommunikation? 

– Förklara! 

 

 Tror du att möjligheterna till dialog ökar eller minskar när intranätet finns på 

Facebook? 

– Förklara! 

 

 Vilka typer av budskap bör finnas tillgängliga i ett intranät på Facebook? 

 

 Tycker du att det är formell eller informell kommunikation som ska användas när ett 

intranät finns på Facebook? 

 

 Om denna inte har besvarats i tidigare frågor; vilka är de största skillnaderna mellan 

sociala intranät och facebookgrupper som intern kommunikationskanal? 

 

Avslutande frågor 

 Finns det något som du känner att du vill tilläggas? 

 Om vi undrar över något mer, kan vi kontakta dig då? 

 Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

Intervjumanual för ledare på organisationer med Facebook som intranät 

 

Introduktion 

- Berätta om vilka vi är, att vi läser Informations och PR-programmet och vad vårt 

examensarbete innebär. 

– Berätta om deras insats: att de får vara anonyma samt vad vi förväntar oss av dem; att de 

svarar så utförligt och ärligt de kan. 

– Fråga om vi får spela in intervjun. 

 

Inledande frågor 

 Namn: 

 Vad jobbar du med? 

– Hur länge har du jobbat med det? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning i grunden? 

Allmänt om Facebookgruppen som intranät 

 Hur länge har ni haft intranätet på Facebook? 

 

 Hade ni någon annan intern kommunikationskanal innan ni började med er slutna 

Facebookgrupp? 

– Om ja; vilken typ av kommunikationskanal? 

 

 Hur många medlemmar har ni er Facebookgrupp? 

 

 Hur många av era anställda är inte medlem i Facebookgruppen? 

– Anser du att uppslutningen av anställda i gruppen är tillräcklig? 

 

 Vems initiativ var det att införa ett intranät på Facebook? 

– Beskriv beslutsprocessen? 

 

 Vilka är de främsta anledningarna till att ni valt att ha ert intranät på Facebook? 

 

 Hur meddelades medarbetarna om att intranätet skulle finnas på Facebook? 

– Var de involverade i beslutsprocessen? 

– Vilka reaktioner gavs? 

 

 Har du någon gång försökt övertala medarbetare som inte är med i Facebookgruppen 

att gå med i den? 
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Sekretess, privata inställningar och policys 

 Har ni ett tydligt sekretesstänk när ni använder gruppen? 

– Tänker ni på vilket typ av material som får publiceras i gruppen? 

– Varför/Varför inte? 

 

 Har ni informerat era anställda om de möjliga sekretessinställningarna som de kan 

göra på sina privata konton? (Att exempelvis skydda fotoalbum och privat information 

så att de som inte är vän med den anställde kan ta del av sådan typ av material?) 

 

 Har ni några riktlinjer har ni angående privat användande av Facebook på arbetstid? 

– Om ja; vilka? 

 

 Tror du att det finns en ökad risk att anställda använder Facebook privat på arbetstid 

eftersom intranätet finns på Facebook? 

Hur gruppen används 

 Hur tycker du att det fungerar att kommunicera internt på Facebook? 

– Vad fungerar bra respektive dåligt? 

– Finns det några tydliga för och nackdelar? 

 

 Tror du att det hade fungerat lika bra/dåligt att kommunicera med anställda genom 

andra kanaler? 

 

 Vad kommunicerar du om i Facebookgruppen? 

– Tillräckligt ofta? 

– Anser du själv att du bidrar med bra information till medarbetare så att de förstår vad 

du menar, samt hur informationen spelar roll för dem? 

 

 Finns det utrymme för medarbetarna att kommentera och bidra med åsikter? 

– Uppmuntrar du till detta? 

– Varför/ Varför inte? 

 

 Finns det någon information som inte skrivs på Facebook som medarbetarna får ta del 

av på annat sätt? 

– Om ja: Vilken typ av information gäller det? 

– Varför/Varför inte? 

 

 Hur får du information från dina egna chefer? 

(Facebook? Mail? Personlig kontakt? Möten?) 
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 Upplever du själv att det finns svårigheter att dra gränser mellan ditt privatliv och 

arbetsliv på grund av att ni har intranätet på Facebook? 

 

 Om ni inte hade haft Facebook som intranät, vilka alternativa lösningar hade ni använt 

er av då? 

– Varför? 

 

 Anser du att din ditt sätt att kommunicera/din kommunikationsroll som ledare har 

förändrats sedan ni började använda Facebookgruppen internt? 

– Om ja; på vilket sätt? 

 

 Anser du att du har blivit mer eller mindre synlig som ledare sedan ni började använda 

Facebookgruppen? 

Övriga sätt att kommunicera? 

 Använder ni några andra sätt att kommunicera som komplement? 

(Till exempel: Möten, anslagstavlor, mailutskick, nyhetsbrev, personlig kontakt?) 

– I vilken utsträckning används dessa kanaler? 

– Hur fungerar det? 

 

 Upplever du att det brister någonstans i kommunikationen idag? 

– Om ja: på vilket sätt? 

Avslutande frågor 

 Finns det något som du känner att du vill tilläggas? 

 Om vi undrar över något mer, kan vi kontakta dig då? 

 Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 3 

Intervjumanual för medarbetare på organisationer med Facebook som intranät 

 

Introduktion 

- Berätta om vilka vi är, att vi läser Informations och PR-programmet och vad examensarbetet 

innebär. 

– Berätta om deras insats: att de får vara anonyma samt vad vi förväntar oss av dem; att de 

svarar så utförligt och ärligt de kan. 

– Fråga om vi får spela in intervjun. 

 

Inledande frågor 

 Namn: 

 Vad jobbar du med? 

– Hur länge har du jobbat med det? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning i grunden? 

Allmänt om Facebookgruppen 

 På vilket sätt kommunicerade ni innan facebookgruppen startades? 

 

 Har du fått några tydliga riktlinjer för vad som får skrivas i intranätet eller inte? 

 

 Hade du en Facebookprofil sedan innan eller var du tvungen att skapa en profil för att 

kunna ta del av företagets intranät? 

– Om ja: Kände du dig tvungen att ändra din privata Facebookprofil eller ditt agerande 

på Facebook när du gick med i gruppen? 

(Ex. ta bort bilder eller ändra annan information om dig) 

- Om nej: Har du någon gång känt dig tvungen gå med i Facebook för att hålla dig 

uppdaterad om företagets interna information? 

 

Allmänt om sekretess 

 Har ni några riktlinjer har ni angående privat användande av Facebook på arbetstid? 

– Om ja; vilka? 

 

 Har du fått någon information om de sekretessinställningar du kan ha på Facebook för 

att skydda din profil? 

– Om nej; är det något du hade önskat? 
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Om att ha Facebook som intranät 

 Hur tycker du att det fungerar att kommunicera internt på Facebook? 

– Vad fungerar bra respektive dåligt? 

 

 Tror du att det hade fungerat lika bra/dåligt att kommunicera internt på andra sätt? 

 

 Har du någon gång känt att du inte fått tillräckligt med information? 

– Om ja: Beskriv på vilket sätt. 

 

 Vad kommunicerar din chef i Facebookgruppen? 

– Används ett vardagligt språk (informell information) eller publiceras enbart formell 

information? 

 

 Hur tycker du att det fungerar när din chef kommunicerar via Facebook? 

– Bra/Dåligt? 

– Varför? 

– Är informationen du får tillgång till enkel att uppfatta? 

– Har du någon gång upplevt att du haft svårt att förstå vad din chef menar med det 

som skrivs? Om ja; Förklara och ge exempel. 

 

 Tycker du att din chefs kommunikationsroll har förändrats sedan ni började 

kommunicera internt via Facebook? (I och med att du som medarbetare har möjlighet 

att publicera egna inlägg i gruppen?) 

 

 Anser du att du fått mer eller mindre utrymme att bidra med åsikter i och med 

Facebookgruppen? 

– Finns det utrymme för dialog? 

 

 Känner du att du får tillgång till den information du behöver för att klara av dina 

arbetsuppgifter? 

– Varför/Varför inte? 

– Får du den informationen via Facebookgruppen eller på annat sätt? Berätta och 

utveckla. 

 

 Vilka alternativa lösningar tror du hade varit lämpliga för er organisation? 

– Om ni inte skulle använt Facebook, hur hade kommunikationen sett ut då? 

 

 Har du någon gång kollat om det hänt något i er Facebookgrupp när du varit ledig? 

– Varför? / Varför inte? 

 

 Har du någon gång upplevt svårigheter att skilja på fritid och jobb på grund av 

Facebookgruppen och att den finns tillgänglig var du än är? 
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Avslutande frågor 

 Finns det något som du känner att du vill tilläggas? 

 Om vi undrar över något mer, kan vi kontakta dig då? 

 Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4 

Kodschema Kvalitativa innehållsanalyser av materialet på Facebook 

 

1. Hur är budskapen formulerade? 

Frågan besvaras genom att se vad som skrivs, det vill säga vilka ämnen och teman som skrivs 

och som är återkommande, ifall vi kan urskilja några budskapsstrategier, om det som 

kommuniceras är återkommande formell eller informell kommunikation, samt om budskapen 

har en informerande eller uppmanande ton. 

 

2. Är kommentarer eller “gilla”-markeringar det vanligaste sättet att ge respons? 

Frågan besvaras genom sammanställning av antalet kommentarer / “gilla-markeringar” på 

antalet inlägg och vad dessa inlägg innehåller för typ av information. 

 

 

3. Finns det personer som är mer aktiva än andra och kommenterar inlägg i gruppen? 

Frågan besvaras genom en sammanställning av vilka personer som varit mest aktiva under 

den valda tidsperioden, samt en uträkning av antal personer som genomsnittligt läst varje 

enskilt inlägg. 

 

 

4. Hur ser dialog/interaktionsmöjligheterna ut i gruppen? 

Ställs det öppna frågor ut i gruppen? 

Vi undersöker om medlemmar försöker att direkt skapa kontakt med andra medlemmar 

genom att ställa öppna frågor, samt om svar på inlägg i sådana fall förekommer. 

 

5. Hur ofta uppdateras det i gruppen? 

Frågan besvaras genom att undersöka hur ofta någon medlem i gruppen skriver och publicerar 

något i gruppen. Vi undersöker hur ofta medarbetare gjort uppdateringar i gruppen samt om 

det finns någon person som uppdaterar oftare än andra. Vi besvarar även frågorna genom en 

sammanställning av antal personer som totalt har skrivit i gruppen under den valda 

tidsperioden. 
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Bilaga 5 

Kategoriseringsmall för intervjuanalys 

 

Kategorisera 

1) Kategorisera utifrån organisationer 

2) Kategorisera utifrån ledare/medarbetare 

3) Kategorisera utifrån teman 

 

Markera 

4) Markera återkommande attityder/svar med plustecken i marginalen och nytt förekommande 

svar med ett minustecken i marginalen. Detta för att påvisa/markera förekomst eller icke-

förekomst av en viss kategori, alternativt att intervjupersonerna är för eller emot en viss sak 

(Esaiasson m.fl., 2007:305). För att göra detta ännu tydligare; Markera med färg de citat som 

är viktiga samt liknande uppfattningar och attityder. Dela in i block utifrån svar, intervju och 

ämne (Esaiasson m.fl., 2007:306). 

 

Koncentrera  

5) Pressa samman långa uttalanden så att innebörden inte går förlorad, men omformulera 

långa meningar eller stycken till korta koncisa formuleringar (Esaiasson m.fl., 2007:305). 

 

Tolka 

6) Det är intressant nog att hålla sig till den manifesta innebörden. Var noga med att hela tiden 

underbygga tolkningar med hjälp av citat (Esaiasson m.fl., 2007:306). 


