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Abstract  

 

Social media has been growing into a large phenomenon, especially after the introduction of 

smartphones, affecting a lot of people's everyday lives. The purpose of this essay was to examine 

whether the implementation of social media has affected the internal communication within Nobis AB 

and Telenor.  

 

Two interviews were performed with two different organizations. These interviews were supplemented 

by a small survey. The results show a tendency that social media has helped organizations create a 

community with a more personal sense of communication between employees and management. Our 

findings from the survey suggest that the introduction of social media in the workplace, has been 

received positively by the employees. The respondents believe that social media has a big part in the 

improved communication between employees. 

 

 

Keywords: social media, internal communication, Workplace by Facebook, Web 2.0, SNEP 

 

Förord  

 

Vi vill tacka IT-ansvarig och kommunikationsansvarig på respektive företag, för att ha deltagit genom 

att ställa upp på intervjuer och bidragit med sina erfarenheter. Dessutom vill vi tack alla de som ställde 

upp på enkätundersökningen, samt redovisningsekonomen på Nobis AB för att ha bidragit med 

kontaktinformation till våra informanter.  
 

Vi vill även tacka vår handledare Maria Normark, för att ha bidragit med vägledning i skrivandet av 

denna C-uppsats.   
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1. Inledning  
 

Teknikens ständiga utveckling är ett återkommande och mycket omtalat ämne. Internet började som ett 

verktyg för maskiner att kommunicera med varandra och har nu växt till att bli den största 

informationskällan i människors liv. Med hjälp av födseln av World Wide Web 1989 (Cern) spred sig 

internet över världen och letade sig från arbetsmarknaden till våra hem till exempel kylskåp och TV. 

Eftersom människor i allt större utsträckning är uppkopplade via mobila enheter, kan de med hjälp av 

internet idag få tillgång till information och även möjligheten att kommunicera med varandra, var de än 

befinner sig. Ett fenomen som under åren vuxit fram är sociala medier, där den ledande sociala 

mediejätten Facebook i sin senaste kvartalsrapport1 hade hela 1.18 miljarder dagliga användare.  

 

Facebook har nu valt att ta sitt sociala nätverk ett steg längre genom att erbjuda en tjänst för att 

introducera Facebook på arbetsplatser, under namnet Workplace by Facebook. Syftet med Workplace är 

att förbättra kommunikationen internt på företag runt om i världen, men även för att kommunicera med 

tilltänkta samarbetspartners och deras företag. Facebook valde att genomföra ett betatest av versionen 

redan 2015 och tjänsten gick då under namnet Facebook@Work. När plattformen slutligen släpptes 

hösten 2016 byttes namnet till Workplace by Facebook. 
 

I dagsläget finns endast information om ett fåtal företag i Sverige som använder tjänsten, två av dessa är 

Nobis AB och Telenor. Denna studie grundar sig i att få en inblick i hur internkommunikationen på 

respektive företag påverkats av införandet av sociala medier. Det är även hos dessa två företag 

datainsamlingen har genomförts. Nobis AB2 är en av Skandinaviens ledande koncerner inom hotell-, 

restaurang- och konferensbranschen. Telenor3 är en av de ledande leverantörerna av 

kommunikationstjänster inom data- tele- och media. Mer om dessa två företag presenteras under 

avsnittet Urval. 

                                                
1 Facebook Reports Third Quarter 2016 Results: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-
2 Nobis AB: http://nobis.se/om-oss/  
3 Telenor: https://telenor.se/om-telenor/ 
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1.1 Problemområde  
 
Sociala medier har öppnat nya dörrar för kommunikation världen över och skapat möjlighet att föra en 

dialog, som förut inte kunnat genomföras på ett sådant effektivt sätt. Effekterna av sociala medier har 

bland annat gett möjlighet till ett utökat kontaktnät. Facebook låter användaren bevara en form av social 

närvaro, detta genom att ta del av bilder och inlägg från nära vänner och bekanta, som man normalt sett 

kanske inte träffar så ofta. På så vis kan kontaktnät stärkas mer än i den fysiska världen (Selg, 2010). 

 

Idag sker kommunikationen snabbare än vad den någonsin tidigare har gjort. Tjänster som Twitter gör 

det möjligt för användare att på några sekunder skicka ut ett budskap eller meddelande till omvärlden. 

Detta meddelande, en så kallad ”tweet” kan sedan spridas vidare om den retweetas av någon. Boyd, 

Golder och Lotan (2010) beskriver fenomenet ”retweet” som ett sätt att snabbt återutsända meddelandet 

i syfte att nå fler mottagare. Sociala medier har tillfört en dialog genom att låta användare interagera 

med varandra världen över, tack vare tjänster som exempelvis Twitter, Youtube, Facebook och dylikt.  

Samtidigt som Internet och sociala medier skapar nya möjligheter för företag och privatpersoner att 

marknadsföra sig på, kan publiciteten vara både positiv och negativ. Detta genom att budskap sprids 

snabbt i sociala medier och företag kan då öka sin närvaro för att eventuellt skapa ett ökat intresse för 

varumärket. Information och diskussioner som sprids i sociala medier är öppna för alla att ta del av, 

något företag måste vara väl medvetna om. Detta medför att både negativa och positiva åsikter om 

företag sprids (Lundin & Lundqvist, 2010). På lång sikt är detta något företag kan arbeta med då det ger 

de mer publicitet, samt får företag att synas hos en större skala individer. Sociala medier är i grund och 

botten en kanal för social kommunikation. Den stora frågan är huruvida företag kan komma att använda 

sociala medier internt inom organisationen. 
 

Användandet av sociala medier på arbetsplatsen är något som grundats i USA och framstår som ett 

amerikanskt fenomen. Workplace by Facebook är det senaste tillskottet av mediekanaler som ska bidra 

till att skapa en gemenskap på arbetsplatsen och tillföra snabbare kommunikation. Redan 2001 

grundades den första tjänsten inom detta område, Jive. Sju år senare skapade Microsoft Yammer4 i syfte 

att underlätta kommunikationen på företag och är till för att låta företag diskutera idéer samt dela 

uppdateringar online med medarbetare över hela världen. Dessa tjänster gör det även möjligt att skapa 

externa grupper för att samarbeta med andra partners och kunder.  

                                                
4 Microsoft Yammer: https://www.yammer.com  
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1.2 Syfte 

De kontaktade företagen har inte tidigare använt sociala medier som kommunikationskanal, utan istället 

använt mailkontakt och intranät för att kommunicera. Därför ligger nu vikten vid att kunna identifiera 

funktionaliteten för Workplace by Facebook internt på arbetsplatsen. Slutligen är det även av värde att 

undersöka hur väl det fungerar att implementera sociala medier på arbetsplatsen. Många företag i 

dagsläget har redan som tidigare nämnt, befintliga intranät. Är sociala medier här för att ersätta dessa 

internkommunikationer, eller är intranäten för väletablerade? 

 

1.3 Frågeställning 
 

Denna studie har som avsikt att besvara frågeställningen: 

Hur kan sociala medier som intranät bidra till internkommunikation ur ett företagsperspektiv? 
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2. Bakgrund  
Studien har behandlat området sociala medier inom arbetsplatser. Eftersom trenden med sociala medier 

börjar arta sig allt mer på den svenska marknaden, finns det ännu mycket få studier kring ämnet. Därför 

grundas detta arbete i forskning och undersökningar på en större bredd kring sociala medier och 

arbetsplatser.  
 

Då sociala medier har blivit en allt mer väletablerad marknadsföringsform, tar fler och fler företag steget 

och skapar en allmän kanal för sitt företag. Redan år 2013 fanns nästan hälften av alla svenska företag 

på sociala medier (Internetstatistik, 2014). Varför denna höga siffra förekommer beror på att sociala 

medier är ett så pass starkt verktyg. Sociala medier bidrar med att öka kännedomen för företag, samt att 

presentera produkter. En av de främsta anledningarna till att företag finns på exempelvis Facebook är 

den ökade kunddialogen som skapas (Dagensanalys). Av den totala användningen av Internet är det hela 

58% av användarna som använder sociala medier dagligen, vilket bidragit till att det blivit allt lättare för 

företag att nå ut till kunder (iis). 

 

Då sociala medier kontinuerligt sprids bland företag, växer även intresset för att anamma idén om 

sociala medier på arbetsplatsen. Denna förflyttning sker dock inte riskfritt. Många studier har 

genomförts kring huruvida det är socialt accepterat att lägga till sina kollegor och chefer på sociala 

medier. Många påstods vilja kunna skilja på arbete och privatliv inom sociala medier, medan andra 

upplevde oro över att vem som helst kunde ta del av bilder och inlägg på sociala medier (Skeels & 

Grudin 2009). Trots att många är skeptiska till att använda sociala medier bland kollegor, förekommer 

det fall då studier visat på att många ändå anser att det kan få en positiv inverkan hos företag. Guy et al. 

(2016) menar att sociala medier bidrar till att skapa en gemenskap bland kollegor. Detta genom att man 

via sociala medier, exempelvis Facebook, kan lära känna sina kollegor på en mer personlig nivå. Som i 

sin tur kan leda till att företag får en bättre sammanhållning bland kollegor.  
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2.1 Workplace by Facebook 
 

Workplace är en plattform som är tänkt att användas av företag för såväl intern som extern 

kommunikation. Workplace lanserades hösten 2016 och är därför ett relativt nytt system, men trots sin 

korta tid på marknaden är det redan över 1000 företag och organisationer världen över som anslutit sig, 

till exempel Renault (retail group), Save the children, Telenor, Nobis och Booking.com (Facebook 

Newsroom) 

 

                                      

 

I Workplace har man valt att implementera många av funktionerna från Facebook, så som nyhetsflöde, 

livechatt, gruppchatt, sökfunktion och trendiga inlägg. Till synes är dessa tjänster lika till utseende och 

funktionalitet. Dock finner man en ny unik funktion för Workplace som ger möjlighet för företagets 

admin att analysera hur de anställda använder tjänsten och allt som läggs upp. 
 

Illustration 2: Inloggning till Workplace by Facebook Illustration 1: Förstasidan vid ny nedladdning 
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Den stora debatten som pågått både gällande Facebook och nu även Workplace är dess säkerhet och hur 

information lagras och behandlas. Workplace är öppna med att det är företaget som prenumererar på 

tjänsten som äger informationen som läggs upp. Facebook har därmed inga rättigheter att ge ut 

information till en tredje part eller lagra informationen efter företag valt att avslutat sin prenumeration. 

Man kan som företag när som helst modifiera, radera och även exportera all data som läggs ut på 

företagest Workplace sida (Workplace, Trust Principles). 
 

När det kommer till säkerheten säger skaparen bakom Workplace, Julien Codorniou (2016): 
 

 “As Facebook works to make the world and workplace more connected, it is clear that our collective 

security depends heavily on one another. That's why Facebook invests considerable resources into 

making sure that not only Facebook is secure, but that the rest of the Internet is too.”  
 

Facebook lanserade 2015 en tjänst som heter ThreatExchange, som är en plattform för företag att dela 

säkerhetsklassad information. Några företag som redan har gått med är Dropbox, Pinterest, Bitsy, 

Twitter, Tumblr och Yahoo. Detta är något som finns implementerat i Facebooks satsning på 

Workplace. 
 

Workplace är separat från ens vanliga Facebook sida, men kan nås från samma inloggning, genom att 

med endast ett knapptryck byta profil. Däremot kommer inget man delar eller lägger upp på sitt privata 

konto hamna på Workplace-kontot och vice versa. Eftersom Workplace är annonsfritt kommer därmed 

ingen reklam att visas, samt att den riktade reklamen som finns på ens vanliga facebooksida inte 

kommer påverkas av vad som läggs upp på workplace-sidan. Trots att man kan använda samma 

inloggning så är de två plattformarna helt separata från varandra och påverkas inte heller av varandra. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt förekommer tidigare forskning som var av relevans för att bygga upp en förståelse av 

ämnet sociala medier och arbetsplatser. Den tidigare forskningen avser att stärka resonemanget om att 

sociala medier i själva verket bidrar med en bättre internkommunikation inom organisationer.  

 

3.1 Informationssystem 
 
För att en organisation ska fungera krävs ett informationsflöde, det är därför viktigt att organisationen 

har ett fungerande informationssystem som kan bidra med att skapa struktur och forma organisationen 

(Sundberg, Torkkeli 2016). Joseph S. Valacich och Christoph Schneider (2015) beskriver 

informationssystem som ett system som samlar in och bevarar, för att sedan leverera data. 

Informationssystemet består av tre teknologier, hårdvara, mjukvara samt telekommunikation. Hårdvaran 

finns i former av datorer, mobiler och annan teknisk utrustning. Mjukvara menar Valacich och 

Schneider (2015) är ett program som talar om för datorn att utföra olika handlingar. 

Telekommunikationen gör det möjligt att överföra information mellan sändare och mottagare på långa 

distanser. Informationssystem är till för att vara till nytta för organisationer och göra det enklare att 

upprätthålla en bra kommunikation både internt och externt.  

 

Människor i organisationer använder exempelvis informationssystem för att genomföra 

affärstransaktioner, se över lån och ta reda på var och när man ska investera. I dessa fall hjälper 

informationssystem med information om bland annat kunder, order och fakturor. Informationssystem 

finner man även i allt mer vardagliga sysslor, såsom i uttagsautomater, hemleverans av mat, online 

shopping samt bokning av tåg/konsertbiljetter (Valacich & Schneider, 2015). Informationssystem agerar 

därför inte självständigt utan behöver mänskliga handlingar för att kunna agera på rätt sätt (Andersen 

1994). 
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3.2 Organisationskommunikation 
 

Begreppet organisationskommunikation är till synes ett problematiskt begrepp då forskare har svårt att 

finna en bra beteckning för det. Heide (2002) menar att begreppets mening är att nå ett mål. Detta mål 

kan vara ökad försäljning eller förbättrade kommunikationer inom företag och menar därför på att 

kommunikation är ett medel för att uppnå detta mål. Kennan och Hazleton (2006) framhäver däremot 

kommunikation som något som använder relationer för att uppnå målen. Kommunikation inom en 

organisation byggs upp genom att anställda, chefer samt andra intressenter kommunicerar och bidrar till 

att en relation upprätthålls. Kennan och Hazleton (2006) menar därför att målet med en fungerande 

kommunikation ligger i att öka sin effektivitet och tillfredsställelse bland medarbetare och därmed öka 

engagemanget inom företaget.  

 

Organisationskommunikation innehar formella (planerade), såväl som informella (spontana) 

kommunikationsprocesser mellan medlemmarna i organisationen (Heide, 2002). Vidare menar Heide att 

kommunikation är essentiellt för att organisationer ska kunna växa och utvecklas. Redding och 

Tompkins (1988) menar även de att kommunikation inom organisationer bidrar till en mer effektiv 

organisation. Detta genom att enskilda individer får komma till tals och bidra med information i 

arbetslivet. 

3.3 Internkommunikation 
 

Organisationskommunikation omfattar både den externa samt interna kommunikationen på ett företag. 

Den externa kommunikationen är ett företags kommunikation med omvärlden, medan den interna står 

för all kommunikation inom ett företag. Richard R. Dolphin (2005) beskriver internkommunikationen 

som extra viktig för att skapa en fungerande organisation. I internkommunikationen flödar information 

som gynnar de anställda och bidrar med att skapa en positiv attityd bland anställda. Detta genom att 

information om vad som försiggår inom organisationen sprids, vilket i sin tur leder till att de anställda 

ständigt är uppdaterad kring nyheter (Unzicker et al. 2000). Dolphin menar även att informationsdelning 

kan främja och utveckla anställda och på så vis skapa en förbättrad organisation. 
 

Ett företag som har dålig kommunikation internt mellan sina chefer och anställda kan få konsekvenser 

med kommunikationen externt. Därför är det viktigt att de anställda får information av hög kvalitet och 

tydliga instruktioner från sina chefer för att bättre kunna göra sina jobb. Internkommunikation gör det 

möjligt för alla inom en organisation att komma till tals (Dolphin, 2005).  
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Internt inom företag förekommer informell kommunikation, med detta menas olika samtal, diskussioner 

och oklarheter som kan tänkas uppstå inom organisationer (Dolphin, 2005). 

 

Eriksson(2002) beskriver internkommunikation som ett tillvägagångssätt för att skapa sammanhållning i 

grupper, att öka motivation och ge bättre underlag och överblick i företaget. Detta kan ske genom att 

medlemmarna inom en organisation själva bidrar till att skapa sin egen omgivning med hjälp av den 

interna kommunikationen (Heide et al 2012). Vidare menar även författarna att kommunikation för 

organisationer framåt och påpekar även konsekvenserna av dålig kommunikation. Om 

internkommunikationen inte fungerar drabbas inte bara enskilda anställda utan även hela organisationen. 

Det är därför viktigt att en internkommunikation upprätthålls för att enskilda individer ska kunna utbyta 

information och kunskap med varandra (Heide et al. 2012).  
 

3.4 Web 2.0 
 

Web 2.0  har banat vägen för den sociala interaktionen och gjort det möjligt att kommunicera med hjälp 

av teknologin. Web 2.0 brukar även ibland kallas för ”den sociala webben” (Karlsson 2008). Begreppet 

Web 2.0 växte fram ur The World Wide Web och har sedan definierats som begrepp för den allt mer 

moderna teknologin som banade väg åt sociala medier. Tim O’Reilly, som grundade begreppet Web 2.0 

beskrev det som ett samlingsbegrepp av tjänster på webben som låter användare samarbeta och 

interagera med varandra. En Web 2.0 tjänst är tänkt att låta användare skapa eget innehåll, samt föra en 

form av social dialog med andra (O’reilly 2005). Några exempel på sådana webbtjänster är olika sociala 

mediekanaler som Facebook, Snapchat och Twitter. 
 

Web 2.0 teknologier gör det inte bara möjligt för privatpersoner att föra en dialog och kommunicera 

med andra online, utan även företag kan dra nytta av denna teknologi. Detta genom att samspela med 

andra företag, sprida information och organisering mellan anställda. Från ett företagsperspektiv ligger 

tyngdpunkten vid att dessa web 2.0 tjänster bidrar till att skapa samarbete samt delning av innehåll 

(Hoegg et al. 2006).  
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3.5 Sociala medier 
 
Ur web 2.0 myntades begreppet sociala medier. Sociala medier är samlingsnamnet på en rad olika 

kommunikationskanaler på Internet. Det “Sociala” i begreppet syftar till att skapa gemenskap och 

kontakt med människor. “Medier” är tillvägagångssättet detta sker genom, exempelvis ord och bilder. 

Sociala medier låter användare själva skapa kommunikation online i syfte att dela information, idéer, 

personliga meddelanden och bilder. Det finns en rad olika kanaler användare kan bruka för att dela och 

skapa innehåll. En av de allra vanligaste kanalerna är Facebook, som låter användare interagera med 

andra användare och dela information.  

 

L. Jue, Marr och Kassotakis (2010) beskriver begreppet sociala medier som en form av kommunikation, 

samarbete och kontakt mellan folk var som helst, när som helst. De menar att sociala medier togs fram i 

syfte att snabbt och smidigt kunna interagera med folk och på så vis dela mer information och kunskap, i 

utbyte mot att ta del av mer information samt att lära sig mer. I jämförelse med traditionella medier, som 

tv, radio och tidningar som endast har begränsat med tillvägagångsätt att publicera på, har sociala 

medier en enorm potential för att skapa innehåll med allt från nyhetsflöden, bilddelning, tweets och 

dylikt. Användare kan använda tjänster som Facebook för att kommunicera, Snapchat för att dela 

ögonblicksbilder under några få sekunder, eller Instagram för att permanent dela bilder. Detta är bara 

några få exempel på plattformar som alla går under samlingsnamnet sociala medier (L. Jue, Marr och 

Kassotakis 2010).  

 

Genom att implementera sociala medier i arbetet har man möjliggjort en ny typ av kommunikation 

mellan alla anställda. I artikeln “Capturing the mood: Facebook and face-to-face encounters in the 

workplace” (Mark et al. 2014) menar författarna på att sociala medier på arbetsplatsen är något som 

påverkar sinnesstämningen hos de anställda. Författarna av studien genomförde en undersökning där det 

framkom att både personliga möten och kontakt via Facebook gav en positiv sinnesstämning men på 

olika sätt. Personliga möten gör människor mer engagerad i interaktioner med andra medarbetarna, 

medan användandet av Facebook ger möjlighet till en lättare konversation medan man engagerar sig i 

arbetet, vilket gav den anställda en känsla av tillfredsställelse i slutet av arbetsdagen (Mark et al. 2014). 

 

Detta har även undersökts av Skeels och Grudin (2009), syftet med deras undersökning var att se 

attityder och beteender på sociala medier inom större företag. Deras undersökning resulterade i att 

sociala medier hjälper de anställda att bygga starkare relationer med sina kollegor.  
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De menade att genom statusuppdateringar kan de anställda i längden skapa gemensamma intressen och 

därmed bygga en känsla av närhet till sina kollegor. Skeels och Grudin (2009) påpekar även att sociala 

medier inte stör arbetet på samma sätt som till exempel telefonsamtal, eftersom de anställda själva kan 

välja huruvida de vill vara inloggade eller inte. 

 

Däremot konstaterades det i Skeels och Grudins (2009) undersökning att problem kan uppstå i huruvida 

den anställde kan hålla isär privatlivet och arbetslivet, men de menar ändå på att sociala medier på 

arbetsplatsen trots allt har många fördelar. 

 

Sen sociala medier introducerades har företag tagit fram olika system och plattformar som är tänkta att 

användas som intranät. En av dessa tjänster är Yammer, som liknar den populära tjänsten Twitter. 

Skillnaden är att man här inte behöver tveka på att acceptera sin chefs vänförfrågan eller inte, då 

Yammer är en tjänst som står helt frikopplat från sitt privata konto och är tänkt att användas inom 

företag. Riemer et al. (2012) beskriver detta fenomen som social network emergence (SNE), som växt 

fram från att en grupp användare exempelvis på ett företag, använder en social plattform och integrerar 

den med deras arbetssätt (Riemer et al. 2012).   

 

3.6 The Social Network Emergence Process  
 

Enligt Riemer et al. (2012) förekommer en vanlig process vid applicering av den nya sociala 

plattformen, det är även denna process som vi har utgått från i vår studie. Denna process, The Social 

Network Emergence Process (SNEP) fungerar som ett ramverk, för att förtydliga uppkomsten av sociala 

medier på arbetsplatsen. Processens första stadie, Start-up, syftar till att låta användarna förstå det nya 

systemet. Det är viktigt att redan tidigt i processen ha ett tydligt mål med systemet för att på så vis 

försäkra sig om att få ut det mest tänkbara resultatet i slutändan. I denna start-up fas är det viktigt att 

försäkra sig om att alla inom företaget förstår sig på det nya systemet.  

 

Därefter går processen vidare till Neglect-fasen, som ofta syftar till att nya system har en risk att snabbt 

försvinna från marknaden om de inte marknadsförs på rätt sätt. Detta beror på att om användaren inte ser 

ett behov av tjänsten kommer den utebli. När användare öser på med negativitet kring ett system brukar 

denna diskussion blandas med kontraster till varför systemet även kan vara bra. Ofta går det här steget i 

processen sedan över till Excitement-fasen, när intresset för användning åter ökar.  
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Här kan man även börja läsa på och forska i tidigare tester av systemet, detta för att det kan komma att 

vara användbart i processen när man ska applicera ett nytt system. Om man sedan tidigare är bekant med 

systemet och dess funktion finns det en tendens av att systemet blir allt mer lättapplicerat. Därefter är 

det bra om företaget tar fram en tydlig måltavla för vad tjänsten kan tillföra ens företag (Hollman, 

2013). 

 

Slutligen avslutas processen med Productivity som handlar om hur tjänsten nu sätts i användning av 

företaget. Både de som varit positiva samt de som varit negativa till tjänsten går nu ihop och samarbetar 

för att implementera tjänsten i sitt arbetsliv. Vartefter att allt mer tid läggs på systemet, blir det tillslut en 

del av vardagen. Denna process är vanligt förekommande att företag går igenom när de ska införa nya 

system på arbetsplatsen (Riemer et al. 2012). 

 
                                                  (Illustration 3: Visuell SNEP av Riemer et al. 20125) 

 

Ett exempel på en plattform som började som en främmande tjänst och sedan utvecklades till en populär 

plattform för företag och högskolor är Yammer. Yammer ägs av Microsoft och finns på företag världen 

över (Microsoft,Yammer). 

                                                
5 BIS WP 2012-01 Oh SNAP! - The Dynamics of Social Network Emergence - the case of Capgemini Yammer 
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4.0 Metod 
 
I detta avsnitt behandlas de metoder som använts för studien, en kvalitativ undersökning i form av två 

semi-strukturerade intervjuer samt en kvantitativ enkätundersökning. Vi kommer i första delen behandla 

metodvalet, därefter beskriva urvalsprocessen. Sedan behandlas analysmetoden för att avsluta kapitlet 

med metodkritik. 

 

4.1 Metodval 
 
Den kvalitativa metoden syftar till att skapa en fördjupad förståelse kring människors attityder, 

handlingar och beteende. Medan den kvantitativa metoden användes till att samla mätbar data (Holme & 

Solvang 1991). Insamlandet av data skedde dels genom två semi-strukturerade intervjuer, där den ena 

genomfördes över telefon med IT-chefen på företaget Nobis. Denna metod valdes då det inte uppstod 

något tillfälle för ett personligt möte. Därför ansågs telefonintervju vara det mest optimala 

tillvägagångssättet, för att få möjlighet att ställa alla frågor samt ha chansen att komma med följdfrågor. 

Den andra intervjun genomfördes i form av ett personligt möte med IT-ansvarig på Telenor. Valet att 

använda semi-strukturerad intervju beror på möjligheten att kunna ställa följdfrågor, beroende på vilken 

riktning samtalet ledde. 

 

Den sista metoden som användes i insamlandet av data var en enkätundersökning, som skickades ut till 

anställda på Nobis och Telenor, detta för att få deras perspektiv på användandet av sociala medier som 

intranät. Enkäten skickades ut för att komplettera tidigare genomförda intervjuer. För att kunna besvara 

forskningsfrågan krävs en helhetsbild från företag, detta betydde då att intervjuerna endast gav svar 

utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Därav uppkom valet av att genomföra en mindre enkät med Nobis och 

Telenor för att ta del av arbetstagarnas perspektiv. Dessa tre metoder valdes ut då de ansågs vara mest 

passande för att ge svar åt forskningsfrågan. 
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4.2 Urval 
 
Studien baserar sig på en urvalsundersökning, med detta menas att ett urval skedde i syfte att specificera 

sig på endast en huvudgrupp och inte alla företag i hela Sverige. Urvalet skedde genom att två stora 

företag, med endas en gemensam nämnare deras användande av Workplace by Facebook, Nobis samt 

Telenor valdes ut.  

 

Nobis är en av Skandinaviens ledande koncerner inom hotell-, restaurang- och konferensbranschen. 

Några utav företagen som ingår i koncerner är bland annat Operakällaren, med nattklubben Café Opera, 

designhotellen Nobis hotell, Skeppsholmen, samt Miss Clara. Nobis har idag cirka 450 anställda över 

hela koncernen. Telenor är ett av de ledande leverantörerna av kommunikationstjänster inom data-, tele- 

och media. I Sverige är Telenor en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster som täcker 99% av 

landet. Telenor i Sverige har idag cirka 1900 anställda.  

 

Eftersom Workplace är ett tidvis nytt koncept i Sverige är det ännu få företag som anslutit sig till 

nätverket. Detta underlättade urvalsprocessen, samt att Nobis och Telenor båda ansågs som passande 

företag för undersökningen. Nobis och Telenor valdes ut då mängden anställda inom företaget, det vill 

säga mängden användare av Workplace, kunde ge en bred och tydligare bild kring vad dessa företag 

tyckte om tjänsten.  

 

4.3 Analysmetod 
 
Båda intervjuerna spelades in med Röstmemon i Iphone, detta för på så vis slippa att ta anteckningar och 

istället lades hela vårt fokus på vad informanten sade. I denna undersökning transkriberades sedan 

ljudfilerna från de två semistrukturerade intervjuerna som genomfördes. Detta för att det är 

transkriberingen, de utskrivna texterna, som sedan ska analyseras. I vårt fall har vi genomfört en 

tematisk analys. Det vill säga att efter transkribering sorterades all data. Detta i syfte att kunna urskilja 

ett mönster, för att lättare kunna bilda olika teman. Dessa teman relaterar sedan tillbaka till 

forskningsfrågan. I det här fallet delades svaren in under bland annat, anledningar till varför man infört 

sociala medier som intranät, effekterna av sociala medier, förhoppningar och önskemål. Därefter 

genomfördes en sammanställning utifrån de olika temana. Denna sammanställning presenteras i avsnitt 

5, Resultat. 
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4.4 Metodkritik 
 

De semi-strukturerade intervjuerna utfördes vid två olika tillfällen med två olika informanter.   

Intervjun med Telenor utfördes genom ett personligt möte med kommunikationsansvarig. Detta var en 

metod som passade undersökningens syfte väl då den gav utrymme för att föra ett friare samtal med 

informanten och möjlighet för följdfrågor fanns. Däremot kunde fler frågor ha förberetts för att skapa 

ytterligare flyt i konversationen och för att säkerställa att tillräcklig information samlades in. Då det med 

informanten på Nobis inte fanns möjlighet till personligt möte, togs intervjun via telefon. Detta är inte 

optimalt då man inte har möjlighet till att se informantens mimik, vilket kan ge ett bortfall i form av 

reaktioner (Bell, 2016). Då intervjuerna skedde med en IT-chef och en kommunikationsansvarig får vi 

endast företagets syn på införandet av tjänsten Workplace, vilket ger ett stort bortfall i vad de anställda 

faktiskt tycker. Detta var något vi försökte väga upp och därför valde vi att genomföra en mindre 

enkätundersökning som skickades ut till Nobis alla företag, samt till Telenor. Här skedde ett stort 

bortfall då vi från Nobis 450 anställda endas fått 20 svar. I Telenors fall fick vi svar att enkäten inte 

kunde publiceras på deras intranät. Detta bortfall gör att vi endast kan se till generella tendenser och inte 

dra några slutsatser utifrån resultaten av enkätundersökningen. Bortfallet i Telenors fall blir att vi inte 

får de anställdas syn på införandet av tjänsten, utan bara “företagets syn på vad de anställda tycker”.  

 

Något som hade kunnat göras annorlunda i metoden var att försöka få möjlighet till personliga möten 

med de anställda, antingen genom en kortare intervju eller sätta ihop några utvalda från de olika 

företagen i en fokusgrupp, för att se vad de anställda faktiskt tycker om tjänsten. Detta är något som kan 

göras i vidare forskning på ämnet.  
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas de resultat som inkommit från de två semi-strukturerade intervjuerna samt 

enkätundersökningen. Svaren som inkom via intervjuerna och enkäten transkriberades och 

sammanställdes, de fullständiga intervjuerna finns att se i Bilaga 4. Vi kommer ställa de två semi-

strukturerade intervjuerna mot varandra för att se eventuella skillnader eller likheter. Vi kommer här 

utgår ifrån arbetsgivarens perspektiv, för att få deras syn på införandet av sociala medier som intranät. 

Enkätundersökningen behandlar de anställdas syn på Workplace by Facebook och finns i Bilaga 3. 

Genom de svaren kan vi se vissa tendenser som stämmer med arbetsgivarens perspektiv.  

 

5.1 Arbetsgivarens perspektiv 
 

De två semi-strukturerade intervjuerna skedde i syfte att ta reda på varför företagen valt att använda sig 

av Workplace by Facebook, och om det på något sätt har påverkat internkommunikationen på företaget. 

Det framkom under intervjuerna att båda företagen i ett tidigt skede tagit kontakt med grundaren och 

VD:n för Workplace by Facebook. Detta för att få vara med och utveckla tjänsten så de passar deras 

typer av företag.  

 

Nobis AB är det första företaget inom hotell, restaurang- och konferensbranschen som anslutit sig till 

Workplace. De anslöt sig till Workplace i ett tidigt skede och var med redan när Facebook började ta 

fram betaversionen Facebook@Work. Nobis IT-chef tog kontakt med VD:n Julien Codorniou och 

förklarade att de gärna ville gå med som tidigt företag. Nobis fick återkoppling samma dag, där VD:n 

tyckte Nobis var intressanta och påpekade att de inte hade några företag inom Hotell & Restaurang-

koncern, och såg därför att Nobis kunde vara med och utveckla tjänsten för att passa denna typ av 

företag.  

 

Telenors kommunikationsansvarig förklarar att redan under MWC 2015 (Mobile World Congress) 

började svaren på dessa frågor om internkommunikation 2.0 ta form, genom ett möte mellan Facebooks 

grundare, Mark Zuckenberg och Telenors tidigare VD, Jon Fredrik Baksaas. Det var här idéen växte 

fram till det samarbete som gjorde att Telenor blev ett av de företagen som fick testa Facebook@Work 

när tjänsten lanserades. Detta samarbete ledde till att Telenor blev det första företaget i Sverige, och det 

första telekombolaget i världen, som lanserade verktyget Facebook@Work. 
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Däremot är Telenors kommunikationsansvarig tydlig med att Workplace inte är lösningen på all 

internkommunikation. Telenor har nämligen valt att ha kvar sitt gamla intranät, detta för att de två 

tjänsterna kompletterar varandra, förstärker och även i viss mån ersätter varandra. 
 

5.1.1 Agendor och motiv 
 
I tabellen nedan har vi tagit delar ur de två semi-strukturerade intervjuerna och ställt mot varandra för att 

se på möjliga skillnader och likheter. De tre frågorna vi valt att analysera är: “Varför företagen valt att 

använda Workplace by Facebook”, “Vilka effekter har Workplace by Facebook haft på företaget” samt 

“Vilken vision företagen haft när de implementerade Workplace by Facebook”.  
 

 
       Tabell 1: En tabell där jämförelser mellan företagen visas. 
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I frågan om varför företagen valt att ansluta sig till Workplace, svarade Telenor att deras kunder och 

även samhälle blir allt mer digitala vilket även förändrar kundernas behov. “Med nya möjligheter, 

snabbare internet och mer komplexa tjänster och produkter, utvecklas kundernas behov och kraven på 

oss som leverantör förnyas och blir tuffare.” Då telenors ambition är att ta deras kunder till nästa steg i 

deras digitala liv måste telenor ha ett digitalt förhållningssätt till sitt egna arbete. Digitaliseringen ställer 

nya krav på internkommunikationen vilket även genomsyrar hur de tidigare arbetat med 

internkommunikation. Därefter uppkom behovet av en ny plattform för att sköta kommunikationen och 

samverkan mellan företagen både lokalt som globalt.  

 

Då Nobis inte befinner sig inom samma bransch som Telenor, finns inte heller kravet på att ha ett 

digitalt förhållningssätt till sitt egna arbete. Däremot valde Nobis att ansluta sig till Workplace by 

Facebook då de ville skapa en plattform där alla anställda, oavsett vilket företag de tillhör inom 

koncernen, kan kommunicera med varandra. Nobis ville göra det så enkelt som möjligt för sina arbetare 

att ansluta sig var de än befinner. “Vår vision är att vi ska ha ett socialt intranät istället för ett strikt 

statiskt Intranät.” Nobis IT-chef menade på att Workplace är tänkt att vara till för alla anställda inom 

koncernen. Fördelen med att ha ett socialt nätverk som intranät är att det ständigt utvecklas med många 

och snabba uppdateringar. Telenor och Nobis lanserade Workplace i mars 2016 och sedan dess har 

många nya smarta tillägg tillkommit för att ytterligare underlätta kommunikationen internet. 
 

Kommunikationsansvarig på Telenor berättar att de valde verktyget Workplace för att de ville öka 

dialogen och bygga samarbete och skapa engagemang i företaget. En annan anledning till varför Telenor 

valde att implementera sociala medier på arbetsplatsen var för att komma varandra närmare, mellan 

avdelningar, marknader, områden och personer som man tidigare inte visste vad de sysslade med. Men 

även för att de anställda skulle kunna få hjälp i olika frågor från personer man annars inte hade kunnat få 

kontakt med. 
 

”Rent strategiskt ser vi att Workplace hjälper oss på en resa mot förändring, genom att ha 

en gemensam strategi sen ett år tillbaka går vi från lokalt till globalt. Vi skapar förståelse 

för det globala företag vi är, sen kraften och gemenskapen vi har tillsammans har aldrig 

varit tydligare än nu. Vi går mer efter devisen ”Mobile first”, det gäller för våra kunder, 

så det gäller för oss. Kundernas betende ändras och så gör även vårt behov att ta till oss 

nyheter och information, samt hur vi kommunicerar med varandra, var vi än befinner 

oss.” - Telenor 
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5.1.2 Förväntade resultat 
 

Då de båda företagen har visioner om ett socialt intranät (Se tabell 1) så kan vi se många likheter i deras 

förväntade resultat. Nobis poängterade att deras anställda tack vare Workplace nu har blivit mer mobila i 

sitt arbete, men även att det blir mer socialt att kontakta sina kollegor via Workplace än via e-mail. 

Telenor menar även de på att tack vare Workplace fått ett verktyg för internt samarbete och 

kommunikation. Telenor anser att de nu fått en plattform för att snabbt och enkelt dela information, 

frågor, kunskap och få inspiration ifrån andra kollegor. 
 

Telenors kommunikationsansvarig förtydligar här att eftersom Telenor är ett globalt företag behöver de 

en plattform där de anställda enkelt kan följa varandra över gränserna, från Sverige till Myanmar. 

Mobilt och tillgängligt för att alla anställda ska komma åt Workplace från alla enheter var de än befinner 

sig. Även Nobis blir ett allt mer globalt företag, med projekt runt om i Europa. Därför behöver även de 

en plattform som fungerar över gränserna och som tillåter de anställda att vara mobila i sitt arbete. Nobis 

menar även på att många avdelningar har börjat skapa egna ” låsta” grupper för att kommunicera med 

några få kollegor, till exempel en projektgrupp, i Workplace. Detta i kombination med att Workplace 

finns som applikation gör att användarna blir mer mobila i sitt arbete. Det är en mer social känsla att 

kontakta sin kollega via Workplace än via e-mail. De anställda har en tendens att använda smileys och 

mer ”sms” kommunikation inom Workplace-chatten.  

 

Båda företagen ställer sig positiva till användandet av Workplace och menar på att möjligheterna är 

enorma. Det finns även visioner om att sudda ut gränserna mellan nivåerna inom företagen, så att alla 

anställda oavsett arbetsroll har rätt att uttala sig.  
 

”Vår vision är att det ska vara enkelt att använda, då majoriteten av användarna vet hur 

man använder Facebook, kan de anställda snabbt komma in i Workplace och därmet blir 

inlärningskurvan låg.” 

 

Idag kan alla anställda komma åt Workplace från alla enheter, var de än befinner sig, för att de enkelt 

ska kunna komma åt och dela information. 
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5.2 Arbetstagarnas perspektiv 
 
Enkäten skickades ut till flera företag inom koncernen Nobis och nådde cirka 300 anställda, dock inkom 

endast svar från 20 stycken. Dessa svar kom till stor del ifrån de heltidsanställda, då majoriteten av 

anställda enkäten nådde som valde att inte svara, är timanställda. Syftet med enkäten var att få de 

anställdas syn på tjänsten Workplace. Ett antal enkätfrågor ställdes för att få en inblick i de anställdas 

åsikter och tankar kring tjänsten. En enkät skickades även ut till de anställda på Telenor, i den enkäten 

inkom inga svar och därför finns den inte heller med i resultatet.  

 

Majoriteten av respondenterna anser att tjänsten Workplace är bra då de anser att mycket information 

sprids genom applikationen, samt att man smidigt kan nå alla medarbetare. Av alla de anställda som 

valde att genomföra enkätundersökningen på Nobis, framkom det att flertalet respondenter ansåg att det 

varit givande att införa Workplace på arbetsplatsen. Detta på grund av att det förenklat arbetssättet för 

de anställda genom att erbjuda snabbare kommunikationsmedel och skapat möjligheter för samarbete i 

grupp med medarbetare obehindrat tack vare att Workplace även finns som mobilapp.  
 

5.2.1 Genomslag och funktionalitet 
 

Majoriteten av de anställda har skapat ett konto på Workplace, detta har även bekräftats av IT-chefen. 

Utav de som valde att delta i enkätundersökningen visade svaren att majoriteten använder tjänsten 

dagligen. Däremot var det ett fåtal som valt att inte ansluta sig till tjänsten, eller som skapat ett konto 

men aldrig varit inloggad. 

              
Tabell 2: Diagram över anslutandet till Workplace 
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En av frågorna som ställdes handlade om huruvida anställda tyckte om tjänsten eller inte. Många ansåg 

att Workplace var ett bra verktyg. Detta på grund av att verktyget gjorde det möjligt för anställda att nå 

sina kollegor och finna information snabbt. Likt det som nämndes tidigare beror svaren helt på inom 

vilken avdelning inom koncernen man tillhör. Då vissa använder tjänsten allt mer än andra. Däremot 

ställde sig de allra flesta positivt till tjänsten och menade att den bidragit till att kommunikationen hade 

ökat, samt att det är ett smidigt sätt att sprida information på. Detta då man kan ha tjänsten i en 

applikation i mobilen som gör att de anställda alltid är uppdaterade på det senaste inom företaget. 

Majoriteten av respondenterna är enade om tjänstens funktionalitet och påstod sig tycka att den 

uppfyller deras krav och behov. 
 

Funktionalitet på Workplace enligt användarna (20st) 

Tabell 3: Diagram över vad de anställda på Nobis ansåg om funktionaliteten i Workplace. 

 

Slutligen ställdes två frågor kring hur Workplace kunde tänkas påverka företaget som använder det, 

samt i vilket syftet de anställda använder tjänsten. Svaren som inkom sammanställdes och tre nyckelord 

togs fram. Dessa var kommunikation, sprida information, lättare att kontakta folk, dessa presenteras mer 

under avsnitt 5.2.2 Effekter. Respondenterna menade att dessa nyckelord dels var syftet till att de börjat 

använda tjänsten. Men dels även hur företaget drog nytta av Workplace. Några av respondenterna 

svarade: 
 

“Vi kan äntligen kommunicera”           

“Förhoppningsvis kommer det att göra det enklare att dela/få information samt enkelt jobba med andra 

grupper” 

“Man blir mer uppdaterad om vad som händer på de olika företagen, mer gemenskap” 
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5.2.2 Effekter 
 
Kommunikation 

I de svar som inkom från enkäterna framkom det att kommunikationen var något som majoriteten angav 

som en positiv effekt av att koncernen gått med i Workplace. Då koncernen är utspridd på många olika 

företag tyckte många att det var kul att man äntligen kunde kommunicera med alla anställda, oavsett var 

de jobbade. Att kunna kommunicera ut information till alla anställda var något som majoriteten såg som 

positivt, då det får alla anställda att känna en gemenskap inom koncernen. 
 

Sprida information 

Respondenterna ansåg att det nu tack vare övergången till Workplace öppnat möjlighet till att enklare 

sprida information. Detta genom att man smidigt kan dela information med sina kollegor på ett och 

samma ställe. På så vis gör detta även att de anställda hålls allt mer uppdaterad kring nyheter och 

förmåner som kan komma att gynna företag och anställda. 
 

Lättare att kontakta folk 

Utifrån svaren framkom det att de anställda ansåg att Workplace redan fått en positivt inverkan på 

företaget trots att det inte använts länge. Detta genom att man redan nu kunde se ett förbättrad 

kommunikationsflöde internt mellan olika avdelningar. De anställda menade att Workplace gör det 

möjligt att lättare nå fler kollegor när man vill meddela något eller få svar på en fråga, det ger även 

möjligheten att se hur många som sett inlägget och vet därför dess spridning. Den förbättrade 

internkommunikationen har fått de anställda att känna större gemenskap inom företaget.  
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6. Diskussion   
 

I detta avsnitt diskuteras insamlad data utifrån den tidigare forskning som beskrivits.  

Diskussionen är uppdelad i tre huvudrubriker, den första med utgångspunkt i hur sociala medier bidrar 

till internkommunikation, den andra med utgångspunkt i vilka effekter sociala medier har på 

arbetsplatsen. Samt den sista som rör skiftet från tidigare redan befintligt intranät till att nu använda 

sociala medier.  

 

6.1 Internkommunikation 
 

Resultatet visar på att det finns ett samband mellan sociala medier och en förbättrad 

internkommunikation hos Telenor och Nobis. För att skapa en fungerande organisation menar Richard 

R. Dolphin (2005) att internkommunikationen är extra viktig. Dolphin menar på att dela information 

anställda emellan kan främja och utveckla de anställda och på så vis skapa en förbättrad organisation. 

Detta bekräftas även av Unzicker et al. (2000) som menar på att information som delas inom hela 

företaget, leder till att de anställda lättare kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på de olika 

avdelningarna. I intervjun med Nobis poängterade IT-chefen att deras anställda, tack vare Workplace, 

nu har blivit mer mobila i sitt arbete. Men även att det nu blivit mer socialt att kontakta sina kollegor 

inom koncernen. Detta kan kopplas till vad Redding och Tompkins (1988) menar med att 

kommunikation inom organisationer bidrar till en mer effektiv organisation.  

 

Vidare menar Telenor att deras ambition var att leva som de lär och använda ett digitalt förhållningssätt 

till sitt eget arbete. Detta ställde nya krav på internkommunikationen och de menade då att en ny 

plattform för kommunikation och samverkan, som fungerar både lokalt som globalt behövdes. Detta 

knyter an till teorin kring organisationskommunikation, där Heide (2002) menar att kommunikationens 

syfte är att nå ett uppsatt mål. I Telenors fall är detta mål att förbättra kommunikationen internt men 

samtidigt stärka varumärket externt. Workplace bidrar till kommunikation och samarbete mellan folk 

obegränsat från tid och rum. L. Jue, Marr och Kassotakis (2012) menar att sociala medier, Workplace i 

detta fall, togs fram i syfte att snabbt och smidigt kunna dela mer information i utbyte mot att lära sig 

mer. Telenor menar därför att genom implementerandet av sociala medier i arbetet skapar de ett digitalt 

förhållningssätt till sitt eget arbete, där de genom ett klick kan komma nära hela deras verksamhet lokalt 

som globalt.  
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Kennan och Hazleton (2006) beskriver vikten av att skapa och använda relationer för att bygga upp 

organisationer. Organisationers kommunikation genomsyras av en dialog mellan alla parter inom 

organisationen. Nobis anser att Workplace bidragit till att kommunikationen mellan alla anställda flyter 

på, då det i Workplace förekommer ett mer alldagligt språk. Samt att alla oavsett inom vilken avdelning 

man jobbar på, har rätten till att uttrycka sina åsikter. Detta menar Kennan och Hazleton (2006) kan 

bidra till att öka engagemanget i företaget då företag som låter sina anställda kommunicera fritt med 

chefer, sägs utveckla ett större förtroende och tillit till organisationens ledning. I jämförelse anser även 

Telenor att implementerandet av Workplace nu gett dem ett verktyg för internt samarbete och 

kommunikation, där de enkelt kan dela information, kunskap och få inspiration från kollegor. 

 

I enkäten frågades de anställda inom Nobis vad de ansåg om att ha en social mediekanal som intranät. 

Här menade 15 av de svarande att det har ökat kommunikationen internt på företaget. Men även att det 

hjälpt till att knyta samman de olika företagen inom koncernen, då de anställda nu kan kommunicera 

med varandra mellan de olika företagen. En tydlig koppling till detta hittar man i Dolphins (2005) teori 

där han menar på att kommunikation mellan organisationens alla delar bidrar till att skapa en bättre 

organisation.  

 

Sammanställningen av detta blir att på båda företagen har internkommunikationen påverkats positivt i 

och med införandet av den sociala mediekanalen Workplace. Nobis menar på att många företag gör det 

svårare än vad det bör vara för de anställda att ansluta sig till intranäten.  Nobis valde därför att 

implementera Workplace för att skapa en plattform som känns bekant och gör det smidigt för alla 

anställda att ansluta sig till intranätet. Även Telenor valde att införa sociala medier internt i samma syfte 

som Nobis, det vill säga för att låta alla komma till tals och föra kommunikationen framåt mellan de 

olika avdelningarna inom företaget.  
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6.2 Effekten av sociala medier 
 
 
Mark et al. (2014) menar på att sociala medier på arbetsplatsen har positiva effekter på de anställdas 

humör, då deras studie visade på att de anställda som kommunicerade via sociala medier kände sig mer 

nöjda i slutet av arbetsdagen. Detta är något som märktes av under intervjun med Telenor då 

respondenten menade att Telenors anställda har efter implementerandet av sociala medier fått en större 

gemenskap i företaget och kommit varandra närmare. Workplace har även bidragit till en enklare 

informationsspridningsflöde genom en plattform som de anställda känner igen. Däremot var 

respondenten även tydlig med att sociala medier som Workplace inte är lösningen på all 

internkommunikation inom företaget, utan att de valt att ha kvar sitt gamla intranät och låter de båda 

plattformarna komplettera varandra. De menar att bara för att man känner till Workplace och vet hur de 

fungerar, krävs det ett engagemang hos de anställda för att sociala medier ska fungera som 

internkommunikation. För att få ett engagemang är det av vikt att man lägger ner tid på sociala medier, 

detta för att skapa en förståelse och locka de anställda till att vilja använda plattformen. Genom att 

engagera sig själv kan man engagera andra.  

 

Här kan man även se till undersökningen av Skeels och Grudin (2009) som handlade om attityder och 

beteende i samband med sociala medier. Här konstaterades det att sociala medier hjälper de anställda att 

bygga starkare relationer till sina kollegor. När man ser till Skeels och Grundins (2009) undersökning 

kan man även se fördelarna med implementerandet av sociala medier. Dessa är fördelar som även Nobis 

sett och menar att i och med implementerandet av Workplace, kan internkommunikationen flyta på 

bättre. Detta eftersom att de inom snar framtid kommer öppna verksamheter på andra ställen i Europa.  

 

Kommunikation är en viktig faktor för en välfungerande organisation. Sociala medier bidrar till att 

förenkla kommunikationsprocessen på företagen studien grundar sig i. Genom den genomförda 

enkätundersökningen framkom det att respondenterna ansåg att Workplace var ett bra verktyg, då 

verktyget gjorde det möjligt för anställda att nå sina kollegor och finna information snabbt. En deltagare 

sade att Workplace förhoppningsvis kommer bidra till att göra det enklare att dela, få information samt 

att förenkla arbete med olika grupper. Sociala medier gör det inte bara möjligt att genomföra snabbare 

kommunikation, det leder även till en obehindrad uppkoppling (Valacich och Schneider 2015). Nobis 

lade vikt i att Workplace bidragit till att deras anställda nu blivit mobila i sitt arbete. Detta genom att 

anställda nu finns lättillgängliga, oavsett vilket företag de tillhör.   
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6.3 Skiftet till sociala medier 
 

Övergången från intranät till sociala medier som kommunikationskanal beskrevs av Nobis och Telenor 

som till viss del problematisk. Detta genom att i startskedet på respektive arbetsplats uttryckte 

medarbetarna en viss osäkerhet kring inloggningen. Nobis poängterar att några anställda inom 

koncernen trodde att Workplace anslöts via privata facebook-konton. Detta var en av de effekter som 

Reimer et al. (2012) pekar sker i start-up fasen. Det kan uppstå förvirring om man inte tidigt i SNEP 

(Social Network Emergence Process) tydliggör målet med det nya systemet, samt förklarar för 

användarna hur systemet är tänkt att fungera (Reimer et al. 2012).  

 

Resultatet visade även på att IT-chefen anser att Nobis har som vision att skapa ett socialt intranät 

istället för deras tidigare strikta statiska. Han lägger vikt i att även om Workplace’s samarbete med 

Nobis är i tidig fas så ser han ett långt samarbete som på sikt kommer leda till en förbättrad 

kommunikation och en gemenskap inom organisationen.  

 

Även Telenors anställda uttryckte en rädsla kring att posta inlägg i tjänsten, detta då de gjorde antagande 

kring att allt hängde ihop med det privata Facebook kontot. Dessa frågetecken har retts ut både från 

företagen, men även från Workplace själva, där de försäkrar de anställda om att kontot inte är 

sammankopplat med det privata. Detta ledde till att majoriteten av de anställda inom Nobis samt Telenor 

valt att ansluta sig till tjänsten.  

 

Likt Nobis, befinner sig även Telenor i start-up fasen i SNEP. Men menar att eftersom Facebook är ett 

sådant populärt nätverk, anses Workplace vara lättanvänt. Detta till följd av att innehållet tjänsterna 

emellan är lika till utseendet. Trots att dessa företag befinner sig i ett tidigt stadie av införandet av 

Workplace, menar Reimer et al. (2012) att dessa företag befinner sig i Excitement-fasen. Detta som ett 

resultat av att användningen för tjänsten har ökat, efter att i början varit mycket låg.  

 

Inget av företagen hade ett krav på sina anställda att ansluta sig, utan skickade ut en förfrågan till alla 

medarbetare. Då visionen för båda företagen var att de anställda skulle vilja ansluta sig. Efter tydliga 

riktlinjer och instruktioner från både Nobis och Telenor anslöt sig allt fler medarbetare. Detta syns även 

i SNEP, där excitement fasen står för att användandet ökar på grund av synliga mål, och tydliga effekter 

på hur användandet kan gynna personal och företag.  
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Då Workplace nyligen släpptes är tjänsten fortfarande populär och allt fler företag börjar därför ansluta 

sig till nätverket. Något som Reimer et al. (2012) menar kan beror på att efterfrågan är så pass hög så 

går tjänsten aldrig igenom Neglect-fasen.  

 

I fallet med Nobis och Telenor kan man se likheter kring varför man valt att börja använda sig av 

Workplace. Syftets största del ligger i en önskan om förbättrad internkommunikation, samt även att 

lättare kunna sprida och dela budskap och jobba tillsammans inom organisationen. Vad som 

framkommit i resultatet är att sociala medier ännu inte har tillräcklig kraft att ersätta befintliga intranät 

på företagen, utan fungerar mer som ett komplement. Detta genom snabb service och återkoppling som 

sociala medier bidrar med.  
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7. Slutsats  
 
Syftet med studien var att undersöka hur väl det fungerar att implementera sociala medier på 

arbetsplatsen. Den huvudsakliga frågeställning var: Hur kan sociala medier som intranät bidra till 

internkommunikation ur ett företagsperspektiv? Genom två intervjuer samt en mindre enkät studerades 

det hur anställda upplevde Workplace, och användandet av sociala medier internt på företaget. 

Resultatet visade på att i Nobis fall har implementerandet av sociala medier, i form av Workplace, varit 

positivt då det är ett sätt för koncernen att föra samman alla de olika företagen. Därmed skapas en 

gemenskap och ger möjlighet till kommunikation över hela koncernen. 

 

I Telenors fall fungerar sociala medier i form av Workplace som ett komplement till deras redan 

befintliga intranät. Workplace ger möjligheter till kommunikation mellan de olika avdelningarna och 

över gränserna till de anställda runt om i världen. Telenor anser inte att det är tillräckligt med endast 

sociala medier som kommunikationskanal utan ser möjligheten för deras befintliga system att 

kompletteras av Workplace. 
 

Utifrån resultatet kan man se en tendens på att dessa företag gynnas av användningen av sociala medier 

som internkommunikation. Detta genom att sociala medier ger en möjlighet till en enkel kommunikation 

mellan avdelningar som tidigare inte varit möjligt. Sociala medier har hjälpt dessa två företag att nå ut 

till alla anställda inom koncernerna, samt främjat kommunikation över gränserna. Då båda dessa företag 

har verksamheter utanför Sverige är sociala medier ett lätt format för alla anställda att använda, var de 

än befinner sig, då det finns som en applikation i mobilen. Detta leder till ett mobilt arbetssätt som 

efterfrågats av båda företagen. 

 

Sociala medier har även bidragit till ökat samarbete genom att man kan skapa grupper inom företagen, 

vilket kan leda till en ökad teamkänsla och gemenskap hos de anställda. Genom att tillämpa sociala 

medier skapar företaget en gemenskap, vilket i sin tur kan bidra till att den externa kommunikationen 

påverkas positivt. Detta genom att företaget visar på ett engagemang mot de anställda, vilket bidrar till 

ett gott rykte. Utifrån detta kan vi besvara frågeställning och se en tendens till att 

internkommunikationen, ur ett företagsperspektiv, påverkas.  Detta genom att de anställda och 

företagsledningen kommer varandra närmare, med hjälp av snabbare och enklare medel för 

kommunikation, vilket främjar en personligare kommunikation samt underlättar informationsspridning 

över företaget.  



 
32 

 

8. Vidare forskning 
 
I vidare forskning kring ämnet, skulle fler intervjuer behöva genomföras, för att samla ytterligare data 

för att stärka tesen. Idag finns det inte speciellt mycket forskning kring ämnet och det behövs mer 

djupgående studier. För att utveckla resultaten bör en observations genomföras, för att se hur företagen 

arbetar med sociala medier som kommunikationskanal. Då vi inte fått så mycket svar av anställda skulle 

det vara en vinkel som är intressant att forska på fram över. 

 

Det skulle även vara en idé att undersöka fler företag på den svenska marknaden, för att se hur de 

arbetar med sociala medier som kommunikation samt att kunna jämföra olika företag, för att se hur de 

skiljer sig.  
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10. Bilagor 
 
 

10.1 Bilaga, Intervjufrågor till både Telenor och Nobis AB 
 
 
 

1. Varför valde ni att implementera ett socialt media på arbetsplatsen i form av Workplace? 

1. Har det förändrat kommunikationen internt på företaget? 

2. Vad tycker ni är den mest positiva effekten ni fått inom företaget sen ni började använda tjänsten 

Workplace? 

3. Är det ett krav att alla medarbetare ska finnas på Workplace by Facebook? 

4. Vad motiverade er till att börja använda Workplace? 

 

10.2 Bilaga, Enkätfrågor till Nobis AB 
 
 
 
 

1. Har du skapat ett konto på Workplace? 

1. Om nej: Varför har du valt att inte ansluta dig? 

2. Om ja: Hur ofta använder du tjänsten? 

2. Vad tycker du om tjänsten? 

3. Hur väl fungerar tjänsten? 

4. Vilket är syftet till att du använder tjänsten? 

5. Tror du att Workplace kan påverka internkommunikationen?  
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10.3 Bilaga, Sammanställning av enkätsvar Nobis AB 
 
 
1. Har du skapat ett konto på Workplace?  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

2. Om nej: Varför har du valt att inte ansluta dig? 

Anonym:	”Jag	vet	inte”	
Anonym:	”Det	har	bara	runnit	ut	i	sanden”	

 

3. Om ja: Hur ofta använder du tjänsten? 
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4. Vad tycker du om tjänsten? 

 

 

5. Hur funktionell är tjänsten? (Uppfyller den ditt behov)  
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6. Vilket är syftet till att du använder tjänsten? 

Skapade	ett	konto	när	det	kom	upp.	Aldrig	använt	sedan	den	dagen.	
	
Lätt	tillgänglig	info	om	våra	olika	enheter	
	
Få	information	om	företaget	
	
Kolla	flexen,	samt	andra	uppdateringar	
	
Kommunikation		
Få	information	
	
kommunicera	med	kollegor	
	
Intern	kommunikation	
	
Flexen	och	nyheter	
	
Kommunicera	ut	information	till	personalen	samt	hålla	mig	uppdaterad	om	våra	andra	
anläggningar.	
	
Dela	ut	info	till	samtlig	apå	ett	smidigt	sätt	
	
Sprida	information		
	
Information	
	
För	att	ha	kontakt	med	andra	kollegor	inom	samma	företag	som	inte	jobbar	på	samma	
plats	som	mig.	
	

För	att	få	nyheterna	om	nobis	

För	att	lättare	kunna	kommunicerar	

För	att	få	information	 
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7. Tror du att Workplace kan påverka internkommunikationen?  

Nej	
Jag	vet	inte	
Ja,	lättare	att	få	info	om	personen	i	fråga	som	söker	jobb		
Ja	man	blir	mer	uppdaterad	om	vad	som	händer	på	på	de	olika	företagen,	mer	gemenskap	
Ja	nu	kan	vi	äntligen	kommunicera	
Vet	inte	
JA	
Ja	det	tror	jag	då	det	blir	lättare	att	nå	ut	till	alla	personal	
Ja	lättare	att	nå	fler	när	man	vill	meddela	något	eller	få	svar	på	en	fråga	
Ja,	då	vi	redan	ser	ett	förbättrat	kommunikationsflöde	mellan	internt	mellan	våra	enheter	
men	även	internt	per	enhet	i	form	av	info	flöde	samt	nyheter	
Ja	det	tror	jag	
Jag	är	positiv	
Förhoppningsvis	kommer	det	att	göra	det	enklare	att	dela/få	information	samt	enkelt	
jobba	med	olika	grupper	
Alla	medarbetar	kommer	att	få	bättre	och	snabbare	info	om	vad	som	händer	på	företaget	
Ja	genom	att	snabbt	sprida	information	och	nyheter	
Det	kommer	bli	lättare	att	kommunicera	och	extrajobbare	kan	få	en	chans	att	kanske	ta	
jobb	på	en	annan	plats	i	företaget	=	det	är	bättre	att	folk	går	runt	på	företaget	än	att	de	
går	till	något	annat	företag.	
Vet	inte	på	riktigt		
Ja	väldigt	mycket	
Jag	tror	det	kan	skapa	en	gemenskap	på	vår	arbetsplats		
Det	tror	jag	verkligen	 
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10.4 Bilaga, Transkribering av intervju från Telenor och 
Nobis 
 
I:Intervjuare 
N:Nobis AB 
T:Telenor 
 
I:Varför valde ni att implementera ett socialt media på arbetsplatsen i form av 
Workplace? 
 
N: Vi valde att använda oss av Facebook @ Work för att skapa en plattform där alla kunde ansluta sig 
till på ett bekant och smidigt sätt utan att släppa in användarna i det interna datornätverket, de flesta 
företag gör det svårare än det bör vara för de anställda att ansluta sig till Intranäten vilket vi tyckte 
skulle vara enkelt via en app-nedladdning via mobilen. 
 
T: Digitaliseringen påverkar vårt arbete och hur vi arbetar. För kunden gäller alltmer “Mobile First”. Vi 
måste tänka så också – här är Workplace ett fantastiskt verktyg att bara genom ett klick komma nära 
hela vår verksamhet – lokalt som globalt. 
 
Vår vision är att det ska vara enkelt att använda, då majoriteten av användarna vet hur man använder 
Facebook, kan de anställda snabbt komma in i Workplace och därmed blir inlärningskurvan låg. En 
annan anledning till varför vi valt Workplace över andra tjänster är för att det är en säker plats för 
lagring av information, då allt vi lägger upp ägs av Telenor och inte Facebook 
 
I: Har det förändrat kommunikationen internt på företaget? 
 
N: Vi är fortfarande i startskedet med hur vi kommer arbeta med Facebook @ Work men där vi 
långsamt lyfter upp funktioner som gör att dom anställda loggar in mot plattformen, vår vision är att vi 
ska ha ett socialt intranät istället för ett strikt statiskt Intranät.  På sikt kanske ”chat” appen med 
möjlighet till videosamtal och vanligt samtal börjas använda, att möjligheten finns för alla är fantastiskt 
och enkelt. 
 
T: Vi är fortfarande i ett startskede med användningen. Det har varit en lång process och trög på sina 
håll. Till en början var det många anställda som inte förstod syftet med tjänsten vilket skapade 
utmaningar.   
 
 
I: Vad tycker ni är den mest positiva effekten ni fått inom företaget sen ni började använda 
tjänsten Workplace? 
 
N: Många avdelningar har börjat skapa egna ” Låsta” grupper i Facebook @ Work dom idag använder 
för kommunikation och projekt arbeten, det i kombination med smarta telefon appar och Office 365 gör 
att användarna blir mer mobila i sitt arbete. Det är en mer social känsla att kontakta sin kollega via 
facebook @ work än via e-mail, anställda har en tendens att använda smilies och 
mer ”sms” kommunikation 
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T: Rent strategiskt ser vi att Workplace hjälper oss på en resa mot förändring, genom att ha en 
gemensam strategi sen ett år tillbaka går vi från lokalt till globalt. Vi skapar förståelse för det globala 
företag vi är, sen kraften och gemenskapen vi har tillsammans har aldrig varit tydligare än nu. Vi går 
mer efter devisen ”Mobile first”, det gäller för våra kunder, så det gäller för oss. Kundernas beteende 
ändras och så gör även vårt behov att ta till oss nyheter och information, samt hur vi kommunicerar med 
varandra, vart vi än befinner oss. Vi ser även att Workplace bidrar med inspiration och mer teamkänsla. 
Detta genom enklare medel till dialog och samarbete, samt att man kan komma närmare avdelningar, 
områden, personer och marknader du inte vet vad de gör. Workplace för oss är en plattform för att 
snabbt och enkelt dela information, frågor, kunskap och få inspiration mellan kollegor. Som är tänkt att 
bidra med att skapa en global och lokal Telenor-Community. Där alla anställda kan följa varandra över 
gränserna, från Sverige till Myanmar. 
 
I: Är det ett krav att alla medarbetare ska finnas på Workplace by Facebook? 
 
N: Vi har inget krav att man måste ansluta sig, vi gjorde ett utskick med erbjudande till alla anställda 
inom koncernen när vi starta och visionen är att anställda ska vilja vara med för att ta del av information 
och erbjudanden som vi kommer styra mer och mer till Facebook @ Work. Var flertalet anställda inom 
koncernen som tacka nej till Facebook @ Work, i början var det även anställda som registrera sig och 
sedan avregistrera sig då man trodde det satt ihop med det privata facebook kontot där arbetsgivaren 
skulle få insyn i deras privata konto.  Efter förtydligande ifrån vår och Facebooks sida har en del 
återanslutit då plattformarna inte sitter ihop eller ger oss som arbetsgivare ingång i deras privata konto. 
 
T: Vi har inget krav, dock sker förflyttningen till Workplace med automatik. Detta genom att när 
Workplace skapades så direktanslöts alla anställda, vilket gjort att i dagsläget har alla ett konto. 
Mottagandet har varit positivt! Däremot har det inte varit en enkel resa, till en början gick användandet 
trögt, men har nu börjat öka successivt. Det har även funnits en rädsla kring att posta bland de anställda, 
alla ser vad jag skriver, sen har många varit oroliga över att det hänger ihop med deras privata 
Facebook. 
 
 
I: Vad motiverade er till att börja implementera ett socialt media som intranät? 
 
N: När jag i ett tidigt skede hörde att Facebook börja ta fram Facebook @ Work produkten tog jag 
kontakt med VD:n Julien Codorniou och förklara att vi gärna gick med som ”tidigt” företag, han 
återkoppla samma dag och tyckte vår koncern var intressant och påpeka att dom inte hade någon Hotell 
& Restaurang koncern med bland dom ”tidiga” företagen och såg gärna att vi gick med för att vara med 
och bygga plattformen så det skulle passa framtida hotell och restaurang företag. Jag la mycket tid i 
video samtal med Facebook @ Work för att prata om funktioner och hur vi skulle vilja ha det uppbyggt 
även om vi inte implementerat några av tankarna i dagens plattform har vi möjlighet att komma med 
feedback och påverkan på produkten där dom är fantastiska och öppna för idéer för att vara ett av 
värdens största företag. Användarvänligheten har också varit en sak vi alltid prioriterat högt där vi såg 
möjligheten med att alla redan kan Facebook och då skulle känna sig hemma i Facebook @ Work, 
själva starten för Facebook @ Work var inte svår där användarna snabbt kom igång med egna grupper 
och appen via sin mobil. Vi har fortfarande mycket kvar att göra med Facebook @ Work för att få det 
till den plattform vi vill att den ska vara i koncernen, vi öppnar snart hotell i Danmark och Spanien 
vilket kommer göra Facebook @ Work plattformen ännu viktigare för koncernen rörande 
internkommunikation och historia för de nya.  
 
 
T: Våra kunder & samhället blir alltmer digitala och deras behov förändras i takt med denna utvecklingen.  
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Med nya möjligheter, snabbare internet och mer komplexa tjänster och produkter utvecklas kundernas behov och 
kraven på oss som leverantör förnyas och blir tuffare.  
För att anpassa oss till den nya verkligheten går vi själva igenom en transformation just nu – på alla 13 
marknader. (som många andra bolag) 
Telenors ambition är att ta våra kunder till nästa steg i deras digitala liv, och för att lyckas med det så måste vi 
leva som vi lär och har ett digitalt förhållningssätt till vårt eget arbete.  
Som en del i att genomgå denna transformation, måste vi leva som vi lär, och utmana vår egen vardag och 
befintliga arbetssätt. Detta måste även genomsyra hur vi arbetar med internkommunikation. Digitaliseringen 
ställer nya krav på internkommunikation som även den står inför en förändring och är i ett behov av att lansera 
internkommunikation 2.0. Vi måste hitta nya plattformar för kommunikation och samverkan, både på lokal som 
global nivå. 
Vi ställde oss frågorna: Hur, varför och vad ska internkommunikation 2.0 vara? 
 
Svaren på dessa frågor började att ta form redan på MWC 2015 i Barcelona (key note session) genom ett möte 
mellan Mark Zuckerberg och tidigare VD Telenor - Jon Fredrik Baksaas 
Här såddes fröet till det samarbetet som sedan ledde till att Telenor blev ett av de företagen som fick testa 
Facebook@work, som det då hette. 
 
 
 
 
 


