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Abstract	  
This report present a project whose purpose is to develop and change a business unit’s internal news 

communication. The purpose with the project is to develop a two-way communication with social media. 

The report describes how the project is progressing with the project phases, working methods and the 

result of two surveys. The scope of the project is that the internal news communication nowadays is 

conducted as a community for the business unit which enables multiple communication facilities. 

Keywords	  

Communication, project, community, social media, business unit 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

Sammanfattning	  
Denna rapport presenterar ett projekt vars syfte är att utveckla och förändra en affärsenhet interna 

nyhetskommunikation. Syftet med projektet är att utveckla kommunikationen till tvåvägskommunikation 

med hjälp av sociala medier. Rapporten beskriver hur projektet har fortskridit med dess olika faser, 

arbetsmetoder och undersökningsresultat. Resultatet av projektet är att den interna nyhetskommunikation 

numera bedrivs som en community för affärsenheten som möjliggör flera kommunikationsmöjligheter än 

tidigare arbetssätt. 

Nyckelord	  
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1	  Inledning	  
Technical Support Services (TSS) är en avdelning inom IBM som innan detta projekt startades hade ett 
statiskt webbpublicerat nyhetsbrev. Alla medarbetare inom TSS fick alltid ett mail-utskick till en länk, där 
nyhetsbreven publicerades, varje gång det hade publicerats ett nytt nyhetsbrev. På den webbplatsen kunde 
man läsa alla nyhetsbreven som specifika skribenter inom TSS hade skrivit. Nyhetsbreven kom ut ungefär 
8 gånger per år vid bestämda tillfällen, vid dessa tillfällen hade skribenterna som uppdrag att skriva något 
i sin del av nyhetsbrevet. Väl på webbplatsen där nyhetsbreven publicerades fanns ingen annan möjlighet 
för medarbetarna än att endast läsa nyhetsbrevet, på samma sätt får administratörerna för detta nyhetsbrev 
inte någon typ av återkoppling som att hur många som läser nyhetsbreven eller vad de tycker om 
nyheterna.  
 
Projektet handlar om att utveckla den interna nyhetskommunikationen inom TSS, eftersom kommuni-
kation är en viktig faktor i en organisation och med de nuvarande nyhetsbreven bedriver man endast en 
typ av envägskommunikation mellan skribenter och medarbetare. Beställaren för detta projekt är TSS 
Country Manager som vill se en utveckling av kommunikationen med det nuvarande nyhetsbrevet men 
även se över andra kommunikationsmöjligheter som kan utveckla den interna nyhetskommunikationen.  

1.1	  Syfte	  
Syftet med det här förändringsprojektet är att utveckla TSS befintliga interna nyhetsbrev. Denna ut-
veckling ska innebära en transformering av en tidigare envägskommunikation till en tvåvägs-
kommunikation där en statisk webbplats resulterar i användandet av en dynamisk community som medför 
flera fördelar både för administratörerna av nyhetsbrevet som för läsarna. Det tekniska verktyget som ska 
användas är IBM Connections som innehar IBM Communities som möjliggör användandet av flera olika 
funktioner inom en och samma community. Dessutom syftar detta projekt till att delge någon typ av 
utbildningstillfälle för skribenterna i syfte att ge dem möjlighet till att utvecklas i deras roller som 
skribenter för att kunna skapa välstrukturerade och välskrivna nyheter. 

1.2	  Frågeställning	  
Det här projektet grundar sig i hur intern kommunikation kan utvecklas och främjas med hjälp av en 
community. Den frågeställning som detta projekt syftar till att besvara är: 
 
Hur kommer den interna nyhetskommunikationsförändringen att se ut i skiftet från en statisk webbplats 
till en community? 

1.3	  Avgränsning	  
Jag kommer endast utgå ifrån IBM Communities, jag kommer inte använda andra sociala medier/com-
munities eller skapa/implementera andra plug-in/widgets/funktioner till IBM Communities än de 
befintliga. 

1.4	  Projektintressenter	  
Projektintressenter, även kallat stakeholders, är någon som har ett intresse av det resultat som projektet är 
tänkt att leverera. Det finns två huvudkategorier av intressenter vilket är de som bidrar eller medverkar i 
projektet och de som blir berörda av projektet. Det finns även tillfällen då intressenter kan falla inom båda 
de här kategorierna. Det är viktigt att prioritera sina intressenter rätt så att man väljer att fokusera på att 
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kommunicera med de viktiga intressenterna. Projekt kan bli försenade eller hamna på fel spår om man 
inte har identifierat nyckel-intressenter för projektet. (Kloosterman 2013)  
 
Även om mitt förändringsprojekt får anses som ett litet projekt i projektsammanhang så finns det 
självfallet intressenter men inte i lika stor och bred skara. Nedan följer en bild som ger en överblick över 
de intressenter för detta projekt: 
 

 
Figur 1. Projektintressenter. 
 
Ett internt projekt som detta innebär att de flesta intressenter är interna förutom jag då som kommer in 
som extern projektledare. Inom TSS kan man dela upp intressenterna i olika grupper där beställaren är en 
enskild intressent för sin roll i att starta upp projektet men även utöver sin roll som beställare samt de 
resterande medarbetarna (anställda) inom TSS som dessutom kan delas upp i två grupper där ena är de 
som läser nyhetsbreven och den andra de som skriver nyhetsbreven. 
 
I projektet kommer jag att jobba med att söka information från de båda grupperna av intressenter inom 
medarbetare, då de båda grupperna får ses som viktiga intressenter, eftersom de kommer påverkas på 
olika sätt av detta projekt. Skribenterna arbetar med att publicera det material som sedan läsarna ska ta del 
av vilket innebär att det är olika roller och förutsättningar för dessa två grupper. Hela blocket av 
intressenter inom TSS faller inom båda huvudgrupperna av intressenter då de kommer bidra som 
respondenter i undersökningarna samt ta del av arbetsinstruktioner, skribenterna, och sen kommer de bli 
påverkade av resultatet av projektet då de kommer jobba med detta efter att projektet har stängts ner. Det 
är endast min externa roll som projektledare som faller inom en kategori vilket är den som bidrar eller 
medverkar i projektet. 
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2	  Bakgrund	  	  
Beställaren presenterade sina tankar om att vilja utveckla deras interna nyhetskommunikation inom TSS. 
De hade ett system för hur deras nyhetsspridning i form av nyhetsbrev publicerades vilket var ett system 
som fungerade på ett acceptabelt sätt men det kunde bli bättre utifrån flera aspekter, de fick helt enkelt ut 
samlad information till alla medarbetare men inte mycket mer än så. Nyhetsbrevet publicerades 8 gånger 
per år vid specifika tillfällen vilket gjorde att när det väl var dags för att skriva nyhetsbrevet var 
skribenterna pushade för att skriva något i sin del av nyhetsbrevet och i värsta fall kunde det bli så att de 
skrev en ”nyhet” som skedde för flera veckor sedan. Dessutom behövde en person fungera som admin-
istratör av nyhetsbrevet i form av att samla in alla skribenters delar till nyhetsbrevet för att sedan skapa 
och layouta ett nyhetsbrev. Till följd av att detta nyhetsbrev publicerades som envägskommunikation till 
medarbetarna samtidigt som administratörerna och skribenterna inte fick någon typ av återkoppling 
varken i form av vad läsarna tyckte om nyheterna eller om någon ens läste nyhetsbreven ansåg beställaren 
att detta kan bli så mycket bättre i en organisation år 2013. Beställaren ville och såg själv möjligheter till 
att byta verktyg, från en statisk webbplats till IBMs egna sociala verktyg IBM Connections men med sin 
kunskap och erfarenhet med detta sociala verktyg som var i princip obefintliga visste inte beställaren hur 
detta skulle fungera eller se ut. 
 
Nedan är en bild på hur det tidigare nyhetsbrevet såg ut. Efter att Jerker Jonsson, Country Manager, 
skrivit sin del, inledning till nyhetsbrevet, följs det upp av alla skribenters delar i ett enda flöde vilket 
genererar en väldigt lång text. 
 

 
Figur 2. Tidigare nyhetsbrev. 
 
Under 2011 ökade den företagsamhet inom ”social software” med andra ord applikationer inom 
kommunikations- och interaktionsverktyg med 40 % (Idcvendorsshares 2012). Enligt under-
sökningsfirman IDC förväntas företagsamheten inom ”social software” fortsätta att öka hastigt. Det har 
visat sig att mindre företag är större leverantörer med 44 % av marknaden medan större företag som IBM 
har 14 % av marknaden men med sina 14 % är störst bland de större företagen.  
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Figur 3. Enterprise social software market share. (Bild hämtad från 
http://www.jmorganmarketing.com/enterprise-social-software-vendors-market/) 
 
Anledningen till varför de mindre företagen har den största delen av marknaden är för att de tillgodoser de 
mindre och medelstora företagens marknad och dessa företag kräver numera anpassning och integration. 
Eftersom det finns ett stort värde och vinst i att integrera ett företags redan befintliga applikationer med 
nya sociala nätverk och applikationer, är anpassningsarbetet därmed väldigt viktigt, vilket mindre 
leverantörer ofta är väldigt glada att få skapa anpassade lösningar för mindre och medelstora företag. 
(Vipin 2012) Om man ser till ”social market” har mer än 60 % av Fortune 100 företag licens för IBMs 
lösningar för ”social business”, inkluderat 8 av topp 10 återförsäljare och banker, i och med detta har IBM 
blivit än en gång rankat etta av IDC för företagsamhet inom ”social software”-marknaden över hela 
världen (IBM News room 2013). Detta visar skillnaden hur mindre företag når ut till de mindre och 
medelstora företagen men samtidigt som man ser kraften i de större företagens lösningar så som IBMs 
som levererar till väldigt många stora företag. 
 
IBM Connections är en ”social software platform” som IBM beskriver som kan hjälpa ens organisation 
att engagera rätt personer, öka innovationen och leverera resultat. IBM beskriver 5 huvudområden som 
IBM Connections kan hjälpa med och det är att göra allt socialt genom att man kan få senaste och 
relevanta sociala och integrerade företagsprocesser i ens egna nätverk eller community men även att man 
kan ha till exempel sin mail via IBM Connections. Sen har man full tillgång till en analysfunktion för ens 
Connections-funktioner, exempelvis kan man få rapporter och rekommendationer. Man kan få all sin 
Connections data genom mobila webbläsare och appar. Man kan integrera sin Connections med annan 
mjukvara av IBM och tredje-parts applikationer. Och till sist påpekar de hur man kan integrera med 
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Microsoft applikationer så som Microsoft SharePoint, Microsoft Windows Explorer, Microsoft Outlook 
och Microsoft Office. De olika komponenter som finns inom IBM Connections är ”Home page” (ger en 
överblick av vad som händer i ens sociala nätverk), ”Profiles” (hitta andra användare), ”Communities” 
(möjliggör att jobba tillsammans med andra användare), ”Blogs” (ha din egen blogg), ”Bookmarks” 
(hitta, spara och dela med sig av webb-baserad kontent), ”Mail” (egen mail i Connections), ”Activities” 
(hantera och organisera arbetsuppgifter), ”Wikis” (skapa och dela med sig av kontent), ”Files” (dela med 
sig av filer med andra användare), ”Forums” (dela med sig och ta till sig av andras idéer, kunskap och 
erfarenhet) och ”Social Analytics” (få reda på vad du behöver veta genom rekommendationer). (IBM 
Connections 2013) 
  
Eftersom beställaren var osäker på IBM Connections och dess funktioner, deras fördelar och nackdelar, 
samtidigt som beställaren inte visste hur utvecklingen av nyhetsbrevet skulle se ut med IBM Connections 
var målsättning att lära sig mer om IBM Communities. I Communities finns det ett flertal funktioner (se 
Bilaga 1: Funktioner på IBM Comminities för en fullständig lista av funktioner) och med ett större urval 
av funktioner kan man anpassa och utveckla sin egna community utifrån de bäst anpassade funktionerna 
för dess syfte istället för att begränsa sig endast till exempelvis en blogg eller en wiki. Hur slutresultatet 
än blir för detta projekt, om de kommer använda sig av 1, 3 eller 10 funktioner så finns alltid möjlig-
heterna i framtiden med en community att enkelt anpassa communityn efter behov. Just för att det finns 
flertal funktioner för en community såg beställaren möjligheter med en community för TSS även om det 
inte fanns någon målbild. 
 
Nedan är en bild i överblicksläge för en community som är anpassad med funktioner som blogg, forum, 
bokmärken, filer, mediegalleri och händelser. 
 

 
Figur 4. IBM Communities. 
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3	  Teori	  
Mynatt et al. (1998, s. 124) pratar om att teknologi alltid har spelat en viktig roll i att etablera och jobba 
med anknytningar mellan personer. Historiskt har det funnits många olika system för att koppla samman 
personer och deras kommunikation, det har bland annat funnits så kallad punkt-till-punkt lösningar som 
brev och telefon, uppgiftsbaserade eller arbetsmetoder som formulär och manualer och en-till-många 
sändningar från radio, TV och tidningar. Men på senare tid har det kommit datorbaserade system som är 
designade för varierande aspekter av samarbeten, samordning och gemenskaper som mail, forum och 
andra sociala medier. Av de tidigare nämnda systemen har alla varit användbara för samarbete, att stödja 
en gemenskap, men de har även en del begränsningar som att punkt-till-punkt tenderar att stödja mer 
individuella interaktioner och de uppgiftsbaserade/arbetsmetoder kan ibland vara för smalt specialiserade 
och klarar bara av specifika fall.  
 
Community är en lokal form av social grupp som är baserad på band och relationer. Dessa band mellan 
medlemmar i dessa sociala grupper kan variera från rumsliga, relationella, tekniska m.m. Communities är 
baserade på meningsfulla och flerskikts-relationer, de är inte bara en lokal social grupp utan de är 
karaktäriserade av dess sociala relation bland medlemmarna. Det handlar inte bara om att det ska finnas 
en relationell koppling mellan olika individer utan att de får ut något meningsfullt av deras relation. 
Communities är dynamiska och är alltid under utveckling, det krävs alltid en konstant process av att 
producera, re-produktion och evolution. Även om vissa communities är relativt stabila vad gäller storlek 
och organisera funktioner så är de aldrig helt statiska. (Mynatt et al. 1998, s. 128) Mynatt et al. (1998) 
pratar om att det är teknikens anslag i att utföra dagligt arbete av ens sociala liv som influerar en nätverks-
baserad community till dess karaktär och om det eventuellt kommer lyckas eller misslyckas med det. 
Vidare pratar de om att när man överför redan existerande aktiviteter till en nätverkscommunity ska man 
fokusera på det sociala målet med aktiviteten i relation till det specifika som den nätverksbaserade miljön 
har att erbjuda. Dessutom påpekar de att den nätverksbaserade miljön av en community inte är isolerat 
från den fysiska världen och designers och utvecklare måste hantera detta förhållande mellan de två 
miljöerna. Ens sociala handling i en nätverkscommunity är baserat på redan existerande sociala 
konventioner. (Mynatt et al. 1998) 
 
Lurkers kan ha många olika definitioner men i det stora sammanhanget handlar det om en användare som 
inte delar med sig av något i communityn. I en studie visar det sig att de 5 främsta orsakerna till varför 
lurkers inte delar med sig är att de tycker det räcker med att läsa allt (53,9%) följt av att de fortfarande lär 
sig om gruppen/communityn (29,7%), blyga att dela med sig (28,3%), har ingenting att erbjuda (22,8%) 
och har inget krav att dela med sig (21,5%). (Preece et al. 2004) Kim (2000) pratar också om användare i 
en community och presenterar fyra olika medlemmar av en community. Novice är nya medlemmar som 
behöver lära sig och bli introducerade till hur community-livet fungerar. Regulars är etablerade 
medlemmar i communityn som är komfortabla i sitt deltagande i communityn. Leaders kan likna 
volontärer, entreprenörer och personal som ser till att communityn är igång och sen till sist elders som är 
lång-tids regulars och leaders som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. 
 
Bishop (2007, s. 1884) riktar uppmärksamheten till att individer inte är behovs-drivna utan snarare drivna 
av deras lust/begär att utföra handlingar i en community. Dessa handlingar är saker som att lösa problem, 
tolka om deras mål, planer, värderingar och intressen är förenliga med en handling och använda sina 
förmågor för att genomföra handlingen i hur de uppfattar miljön de är en del av. Han påpekar även att det 
möjligtvis mest effektiva metoden att ändra en lurkers tilltro till community och få dem att bli novice är 
att regulars, leaders och elders vårdar alla novice i communityn så att lurkers ser att de som är nya i 
communityn blir behandlade väl. Denna metod som Bishop (2007, s. 1888) pratar om där man vill 
försöka få en lurker att bli novice kan relateras till Preece et al. (2004) studie om varför lurkers inte delar 
med sig i och med att två av de stora anledningarna var att de fortfarande ser sig själva som att de lär sig 
om communityn samt att de är blyga.  
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Om man ändrar sitt synsätt som Bishop (2007, s. 1890) lyfte fram, från behovs-driv till lust/begär-driv, 
kan man fokusera på att förstå varför individer deltar i online communities och forskare och de som 
tillhandahåller communities kan fokusera mera på vad individer kan ge till communityn istället för vad de 
kan ta från communityn. 
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4	  Kravspecifikation	  
Beställaren hade inför projektet inte full insikt på hur det slutgiltiga resultatet skulle se ut, det fanns en 
tanke och en vision om vad som skulle utvecklas och förbättras men den slutgiltiga målbilden var oklar. 
Nedan följer den kravspecifikation som beställaren presenterade utifrån vad som var målsättningen med 
projektet. 
 

• Det ska finnas en förbestämd struktur, Method of operation driftsform (det kom senare att 
utvecklas och formuleras som ”publikationsschema”, se avsnitt 8 Resultat). 

• Det ska även vara ett konstant flöde, känsla av ett riktigt nyhetsflöde med själv-publicerade 
nyheter av skribenterna. 

• IBM Connections, Community, ska användas som plattform. I projektet ingår att lära sig om IBM 
Connections, community, för att förstå möjligheterna med det. 

• Förbestämt team som har tillgång till communityn, medarbetare inom TSS, och ett förbestämt 
team som har rätt till att publicera nyheter, skribenter. 

• Etablera målbild under utveckling. 
• Intervjua målgruppen för nyhetsbrevet, vad är ett bra nyhetsflöde för dem? 
• Skapa lösning. 
• Informera och utbilda skribenterna, ge dem tips på vad man kan tänka på när man skriver 

texter/nyheter.  
• Informera medarbetarna, läsarna, om förändringen. 
• Målsättning att live-testköra under en 4 veckorsperiod. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det ska finnas förbestämda nyheter som ska komma ut vid vissa 
tillfällen men samtidigt ska det vara ett konstant flöde med nyheter som sker i nuet, dessa nyheter ska 
publiceras i en community för TSS Sverige som finns på IBM Connections.   
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   13	  

5	  Tidsplan	  	  
En tidsplan skapades för att öka följsamheten och planeringen av arbetet för mig och mitt arbete med 
beställaren. En visuell tidsplan underlättar för förståelsen hur arbetet ska fortskrida långsiktigt och 
underlättar kommunikationen och tydligheten i mitt arbete med beställaren och vårt arbete. Skapandet av 
tidsplanen bestod av att planera in de olika momenten för projektet och när i tiden. De moment som ingår 
i projektet är en planeringsfas, undersökning, lösning, utbildning, testkörning och stängning. Med hjälp av 
en tidsplan kan jag enklare genomföra en uppföljning om hur projektet fortskrider. Följande tidsplan togs 
fram till styrgruppsmötet den 12 mars. 
 

© 2009 IBM Corporation 

Planering 

Undersökning 
Lösning Utbildning/MoO Stängning 

April Mars Maj Juni 

Presentera resultat Bekräfta lösning   Testköra 

Målsättning: 2-4 veckor 

Tidsplan 

 
Figur 5. Tidsplan 1. Tillhörande PowerPoint-presentation. 
 
Tidigare tidsplan reviderades senare i projektet, i och med det andra styrgruppsmötet den 3 april 
reviderades arbetet där momenten lösning och utbildning blev planerade att genomföras till viss del 
parallellt. Detta var inte planerat i början men efter mer exakta datum för olika arbetsprocesser och 
framtagning av tillvägagångssätt för arbetena av momenten som huruvida projektets lösning skulle gå live 
och således gå in i testkörnings-perioden och hur utbildningen av skribenterna skulle gå till behövdes en 
revidering av tidsplanen göras. Det var främst detaljplaneringen som gjorde att detta skedde, så som att 
det blev bestämt att vi skulle gå live i och med kvartalsmötet för TSS den 25 april (se avsnitt 7.2.4 
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Kvartalsmöte för mer information om kvartalsmötet) där alla skulle bli inbjudna till communityn vilket 
innebar att arbetet planerades och anpassades utifrån det kriteriet.  
 

© 2009 IBM Corporation 

Planering 

Undersökning 

Lösning 

Utbildning/MoO 

Stängning 

April Mars Maj Juni 

Lösning bekräftad 
och testköra 

Målsättning: 4 veckor testkörning 

Tidsplan 

25 April 5 April 

Kommunikationsmöte för utbildning 
Inbjudan till communityn och 1a nyheten publicerad iom kvarttalsmöte 

Presentera resultat 

27 Maj 

 
Figur 6. Tidsplan 2. Tillhörande PowerPoint-presentation. 
 
Som man kan se i tidsplanen är den största skillnaden att lösning och utbildning sker parallellt samt att 
utbildningen pågår även under perioden som det testkörs. 
 
Se avsnitt 7 Arbetsprocesser för mer information om när och hur projektets arbete fortskred.  

5.1	  Projektfaser	  
Det finns två olika typer av projektfaser, den ena är projektets livscykel och den andra är projekt-
ledningens livscykel. Skillnaden är att projektets livscykel refererar till utvecklingsfaserna som ett projekt 
genomgår, till exempel att undersöka – designa – koda – testa – lansera. Ett projekts livscykel är anpassad 
för varje enskilt projekt medan projektledningscykel är densamma för alla projekt. Varje enskild fas i 
projektlivscykeln kan vara tänkt som ett oberoende projekt som har sitt egna fullständiga 
projektledningslivscykel som att till exempel designfasen är ett självständigt projekt som blir input för 
kodningsfasen som i sin tur återigen går igenom projektledningslivscykeln. För att förstå projektledning 
är det viktigt att förstå relationen mellan de olika faserna (processgrupper) inom projektlednings-
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livscykeln samt att förstå de olika aktiviteter (processer) som finns för varje fas. Det finns 5 olika faser 
(faser i livscykeln): 
Initierande – initierande fasen startar med att någon i en organisation har en projektidé, såväl som en 
intern projektidé som extern för exempelvis en kund. Fasen är slutförd när det finns en ”project charter” 
(projekt dokument som med varierande detaljering beskriver vad sponsorerna för projektet förväntas få ut 
av projektet), preliminär ”scope statement” (beroende på varje enskilt projekt kan scope statement 
innehålla vad som ska levereras, huvudmålen, mätbara framgångskriterier, projektets namn, project 
charter, vad som inte ingår i projektet m.m) och en projektledare har blivit tilldelad projektet. 
Planerande – planerande fasen startar med outputen från den initierande fasen, när den planerande fasen 
är genomförd ska hela projektet vara genomtänkt, vad som ska göras, hur, i vilken ordning och till vilken 
kostnad.  
Genomförande – genomförandet av projektet kan inte starta förrän man har en plan, genomförandefasen 
är då man gör det som står i planen för projektet och fasen är slutförd när man har gjort allt som planerats 
att göra. 
Testning – testningsfasen innebär att man kontroller att det arbete som genomförts stämmer överens med 
planen för projektet. Testningsfasen är avklarad då alla leveranser stämmer överens med planen och 
beställaren godkänner leveranserna enligt planen. Testningsfasen avslutas samtidigt som 
genomförandefasen. 
Stängning – dokumentation av projektet, vad gick bra och vad gick dåligt. Denna dokumentation ska 
finnas tillgänglig inför framtidens projekt och användas som referens. Stängningsfasen startar då 
leveranserna är godkända och accepterade av beställaren. Även administration av pappersarbete vad 
gäller kontrakt och fasen fortskrider tills man uppfyllt arkiveringen av projektet, detta innebär inte bara 
projektuppgifter utan även gå igenom vad man lärde sig av projektet. (Egan 2012) 
 
Om man ser till det här projektet starta den initierande fasen med att beställaren hade en idé om att 
utveckla deras befintliga interna nyhetsbrev. Beställaren hade sina krav på att arbetet skulle ha en 
förbestämd metod samt ett konstant flöde, IBM Connections skulle användas m.m. Dessutom tilldelades 
jag projektet. I tidsplanen framgår det att ett moment kallat Planering genomfördes parallellt med 
momentet Undersökning/MoO (Method of operation), precis som tidigare förklarat att varje projektfas i 
ett projekt kan fungera som ett oberoende projekt och appliceras av projektledningslivscykeln så blir 
Undersökning input för momenten Lösning och Utbildning/MoO. Samtidigt som det finns en idé för 
Undersökning, planering av vilka, vad och hur den ska genomföras, genomförande av undersökningen, 
analys av resultatet samt dokumentering av undersökningen. Momentet i tidsplanen kallat Planering 
innefattar både som planering i projektledningslivscykel som planering av projektet så som att planera 
output från Undersökning och använda det som input för Lösning och Utbildning/MoO. Testningen är 
planerad att starta efter att lösningen blivit presenterad samtidigt som Utbildning/MoO fortskrider men 
testningen är avklarad först när genomförandet av Lösning och Utbildning/MoO är accepterat. Därefter 
följs stängning av projektet. 

5.2	  Work	  Breakdown	  Structure	  
Tidsplanen har fungerat som en översikt för både mig som för beställaren att visuellt få en uppfattning om 
hur projektet fortskrider, vad som kommer att ske härnäst och kunna strukturera arbetet utifrån den. 
Däremot har jag i min roll som projektledare mer specifikt jobbat med en WBS (Work Breakdown 
Structure) för att bryta ner projektet i flera aktiviteter som speglar hela projektets aktiviteter och 
processer. I en WBS har jag mer specifik uppsikt för varje aktivitet, när aktiviteten startar och slutar, vem 
som ska genomföra aktiviteten, hur många arbetsdagar kommer aktiviteten ta och status på aktiviteten i 
nuläget. De olika statusar jag använt mig av är DNS (ej startat), planerad, pågående, försenad och klar. 
WBSen underlättar arbetet med att genomföra uppföljning av arbetet i projektet då den är mycket mer 
specifik än vad tidsplanen är. 
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Nedan följer den WBS som jag utgått från och jobbat med i projektet som är framtagen utifrån förslag 
och rekommendationer av Roya Holtlind som jobbat som projektledare sedan 2002 och varit PMP 
(Project Management Professional) certifierad från PMI (Project Management Institute) sedan september 
2004.  
 

 
Figur 7. WBS. 
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6	  Undersökningsmetoder	  
I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera de metoder som jag använt mig av för att samla in 
data. Dessa data ligger i grund för det fortsatta arbetet att strukturera upp och utveckla nyhetsbrevet samt 
att se de möjligheter som IBM Communities tillhandahåller. 

6.1	  Nyhetsbrev	  
I detta avsnitt går jag igenom den metod som använts för att undersöka anställdas tankar om nyhetsbrevet 
och nyhetsbrev i allmänhet.  

6.1.1	  Val	  av	  metod	  
Datainsamlingens syfte är att ge underlag för det fortsatta arbetet med nyhetsbrevet samt stöd för 
utvecklingen av det. Beställaren bestämde att det skulle vara en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 
intervjuer, jag hade inga invändningar mot metoden. Jag anser att en kvalitativ insamlingsmetod i form av 
intervjuer lämpar sig bra för det här undersökningssyftet just för att vi vill få fram vad de anställda har för 
uppfattningar och erfarenheter från tidigare nyhetsbrev. Dessutom är en kvalitativ metod väl lämpad i 
situationer när man inte vill styra respondenterna utan kan använda sig av icke ledande frågor och 
intervjuer möjliggör att man kan situationsanpassa sig utefter varje respondent. 

6.1.2	  Urval	  
Det är beställaren som har valt ut specifikt vilka som ska intervjuas för undersökningen i projektet. Enligt 
beställaren själv är urvalet baserat på respondentens roll inom TSS, ålder samt region. Beställaren tog 
fram 16 respondenter men det var 15 respondenter som deltog i undersökningen, 1 respondent kunde inte 
delta. 
 
8 av respondenterna jobbar på kontoret i Stockholm, resterande jobbar i andra delar i Sverige. 7 
respondenter jobbar som tekniker medan resterande har andra arbetsroller, respondenten som inte kunde 
delta var en tekniker som inte jobba i Stockholm (ej inräknad tidigare). 

6.1.3	  Intervjustudie	  
Intervjun fokuserar på två huvudområden, det första området handlar om det nuvarande nyhetsbrevet. 
Tanken är att få fram tankar och åsikter om det nuvarande nyhetsbrevet, men framförallt få reda på vad 
det är som kan bli bättre. Det andra området handlar om IBM Communities där tanken är att få reda på 
hur väl insatta respondenterna är sen tidigare med IBM Connections, vad de tycker om det och vilka 
möjligheter de ser med att TSS skulle använda sig av en community som en plats att bland annat 
publicera nyheter på. Se Bilaga 2: Intervjufrågor för frågor till intervjuerna. 
 
Jag genomförde semi-strukturerade intervjuer med respondenterna för denna undersökning för att kunna 
anpassa dem utifrån varje respondent. Eftersom de två områdena inom intervjun är två väldigt breda som 
syftar sig till att söka svar på tankar, erfarenheter och idéer från respondenterna är semi-strukturerade 
intervjuer väl lämpade för det. Alla respondenter har tillgång till nyhetsbreven och alla får dem skickade 
till sig men däremot är IBM Connections något som alla inte har använt och de som använt det har använt 
det i olika grad, vilket innebär att det området i intervjun måste anpassas till respondentens nivå av 
erfarenhet och kunskap inom området. IBM Connections kan relateras som ett socialt media vilket 
innebär att även de som inte har använt just IBM Connections men är vana att använda andra sociala 
medier kommer ha erfarenheter från det och på samma sätt där kan intervjuerna anpassas utifrån det. 
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6.1.4	  Genomförande	  
Intervjuerna genomfördes antingen ansikte-mot-ansikte eller i form av telefonintervjuer. Det var 7 
intervjuer som genomfördes med hjälp av telefon, redan när beställaren valde ut sina respondenter var 
denne mycket väl medveten om att många intervjuer skulle ske med hjälp av telefon. Jag hade fått 
direktiv av beställaren att jag inte fick spela in intervjuerna så jag var tvungen att ta noggranna 
anteckningar under intervjuernas gång. Vid varje intervju hade jag tillgång till ett enskilt kontorsrum där 
jag kunde ostört intervjua respondenterna såväl ansikte-mot-ansikte som med telefon. Eftersom varje 
intervju bokades in via ett internt kalender-system inom IBM (jag skickar en förfrågan då båda har en 
ledig tid i sin kalender och bokar ett mötesrum varav den andre behöver acceptera förfrågan) var alla 
respondenter väl medvetna om när intervjun skulle äga rum så även om jag kunde välja en bra 
intervjuplats för mig, och mina ansikte-mot-ansikte-intervjuer, så var det upp till respondenterna själva 
som skulle göra intervjun via telefon att välja sin egen intervjuplats. Men eftersom intervjuerna bokades 
in via deras egen kalender när de var tillgängliga kunde de planera för den tiden. Värt att notera är att de 
är vana med dessa situationer med telefonmöten i sitt arbete i och med att de allt som ofta kontaktar andra 
medarbetare runt om i Sverige. 
 
Enligt Blomberg, Burell och Guest (2002) bör man genomföra intervjun i bekant miljö för 
respondenterna, inte bara för att göra dem mer bekväma utan även för att de kan referera till artefakter 
eller liknande i miljön. Det finns även möjligheter till att de blir påmind med hjälp av miljön. Vilket jag 
kunde märka av tydligt i mina intervjuer där svaren anpassades om man satt på kontor eller ej där ofta 
respondenter som inte jobba på huvudkontoret i Stockholm ofta referera till det och uppfattade vissa saker 
just utifrån den aspekten. På samma sätt kan man se att telefonintervjuerna fungerade bra just för att det 
var en bekant situation och således en typ av bekant miljö som intervjun genomfördes i. 

6.1.5	  Tillförlitlighet	  
Beställaren har försökt stärka reliabiliteten så gott som möjligt genom sitt urval till undersökningen. Det 
var 15 som deltog i undersökningen, dessa 15 stycken valdes ut genom faktorer som roll, ålder och region 
för att öka reliabiliteten och således ge ett så pass bra gensvar för hela populationen av TSS. Jag jobbade 
aktivt under intervjuerna med att inte ställa ledande frågor eller påverka respondenterna med mina 
frågeformuleringar. 

6.2	  IBM	  Communities	  
I detta avsnitt går jag igenom den metod som använts för att undersöka IBM Communities som verktyg.  

6.2.1	  Val	  av	  metod	  
Datainsamlingens syfte är att ge underlag för vilka möjligheter som finns för IBM Communities samt att 
öka förståelsen för det. Det var ett krav att lära sig mer om IBM Communities, för att förstå möjligheterna 
med det, eftersom det skulle användas i projektet som plattform. Metoden som jag valde att använda mig 
av är en typ av observation/testning där jag själv fungerar som en observatör över plattformen med andra 
ord skulle man kunna kalla min roll för testare. 

6.2.2	  Observationsstudie	  
Observationsstudien syftar till att lära sig mer om IBM Communities genom att jobba med verktyget som 
administratör för en community. Tanken är att få en övergripande bild av plattformen som såväl 
djupdykande förståelse för vad varje enskilt verktyg har för funktioner, fördelar som nackdelar. Med den 
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övergripande bilden kunna skapa en helhet av hur en community skulle kunna fungera med specifika 
verktyg samt förstå vad de enskilda verktygen är bäst lämpade för. 

6.2.3	  Genomförande	  
Observationen, testningen, genomfördes i form av att jag var ägare för en community och därmed har 
obegränsad åtkomst och kan utföra alla åtgärder vilket är en förutsättning för att kunna göra en noggrann 
testning av plattformen. Under testningen var det endast jag involverad, ingen utomstående var delaktig 
eller delgav information om hur de trodde det var utan som helt ny med IBM Communities började jag 
från början och gick igenom allt för att skapa mig en egen uppfattning av hela IBM Communities genom 
att bara testa det.  

6.2.4	  Tillförlitlighet	  
Jag fungerade som ensam testare av IBM Communities, detta försökte stärkas senare med ett möte med 
en van användare av IBM Connections inom TSS (se avsnitt 7.2.2 IBM Communities-möte). Visserligen 
är jag en van användare inom sociala medier vilket är en god förutsättning för att förstå sig på de olika 
verktygen men att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring IBM Connections med någon som är 
en van användare av det är bra för att få ett större perspektiv på det. Jag är oberoende av själva resultatet i 
undersökningen i den mån att det är beställaren som bestämmer hur communityn ska se ut. Men samtidigt 
är jag beroende av att trovärdigheten av det jag presenterar och rekommenderar för beställaren som 
resultat av testningen är något som senare går att genomföra om beställaren vill det, på det sättet är jag 
beroende av resultatet. 

6.3	  Undersökningsresultat	  
Intervjuresultaten om det nuvarande nyhetsbrevet blev ett varierande betyg bland de anställda från att de 
tyckte att det var okej till att det var bra. De tycker generellt att syftet och grunden till varför nyhetsbrevet 
finns är bra, det ger en bra bild och insikt av arbetet. Just 3 respondenter som inte jobbar i Stockholm 
säger att de uppskattar nyhetsbrevet bland annat för att de inte jobbar på kontor i Stockholm och har då 
inte alltid samma inblick i arbetet som de på plats. Alla i undersökningen tycker att det finns någon 
givande och intressant information i nyhetsbreven och de flesta uppskattar att läsa om de olika 
arbetsområdena inom TSS, 3 respondenter anser att det är endast det egna arbetsområdet som prioriteras 
att läsas eller intresserar. Endast en respondent påpeka att denne inte brukar läsa hela nyhetsbrevet, utan 
väljer att läsa de delar som berör, samma respondent säger att nyheterna inte är aktuella när de publiceras 
i nyhetsbrevet och respondenten kan ha hört nyheterna redan i ”korridors-snacket” långt innan 
nyhetsbrevet har publicerats. Men samtidigt säger endast 5 respondenter att de läser igenom absolut allt 
varje gång, resterande nämner att de ibland eller brukar skumma/solla/skanna igenom nyhetsbrevet. 
 
Frågan om nyhetsbreven kunde bli bättre uttrycker sig 5 respondenter att de tycker nyhetsbreven borde 
vara eller ska vara kort och koncist då de i nuläget anser att det ibland kan flyta ut och det skulle kunna 
kortas ner. 6 respondenter har någon synpunkt angående någon typ av kvalitetsfaktor i nyhetsbreven, 
exempelvis tydligare formuleringar, kan uppfattas fram-pushat, kaka på kaka med massa inledningar, 
måste finnas nyhetsvärde m.m. 4 respondenter uttrycker att de gärna ser nytänk och förändringar/variation 
i form av exempelvis andra/externa skribenter ibland och variation i hur nyhetsbreven presenteras.  
Ingen uttrycker sig i undersökningen att de skulle vilja ha nyhetsbreven oftare som de ser ut i nuläget, 
däremot har det kommit upp tankar om hur man ska sprida information dagvis/veckovis och hur 
informationsspridning kan se ut via en community.  
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11 respondenter är positiva inställda till att eventuellt kunna kommentera nyhetsbreven, även om en del 
uttrycker att de själva kanske inte skulle kommentera. 4 respondenter däremot anser att det inte är 
nödvändigt, främst utifrån deras egna behov i sin arbetsroll inom TSS. 
 
Endast 3 respondenter använder eller har använt IBM Connections, resterande har antingen aldrig använt 
det eller endast testat det vid något eller några enstaka tillfällen. 10 respondenter ser möjligheter med 
användning av IBM Communities inom TSS, resterande är antingen tveksamma till om det är gynnsamt 
eller tror inte det är gynnsamt alls. I nuläget framstår det att det finns väldigt många platser med 
information exempelvis mail, webbplatser, Lotus Notes med teamrooms och databaser (Lotus Notes är en 
programvara med mail-, kalender-system och så kallade teamrooms och databaser där man kan sprida 
information m.m) vilket gör att man vill ha en bra struktur och användarvänlighet för att finna 
information. En del nämner att det finns en risk att en community blir ännu en plats för information att 
leta vid. 10 respondenter har tankar kring hur informationsspridningen och informationssökningen kan 
utvecklas med IBM Communities, bland annat om vad som ska finnas tillgängligt där, 5 respondenter 
diskuterar hur kommunikationen kan eventuellt förbättras med hjälp av en community som exempelvis att 
man missar en del personer via mail men i en community kan fler ta del av informationen. 
 
3 respondenter nämner att de ser fördelar med att skapa sub-communities inom TSS för de olika 
avdelningarna inom TSS. 
 
IBM Communities tillhandahåller 12 olika funktioner som man kan välja att lägga till och ta bort från den 
egna communityn, detta för att endast samla den information och de funktioner man visuellt vill visa upp 
för medlemmarna. Exempel på de olika funktionerna är blogg, idéblogg, forum, wiki, aktiviteter m.m. För 
en fullständig lista med funktioner samt mer info om de specifika funktionerna se Bilaga 1: Funktioner på 
IBM Communities. Man kan välja om man vill skapa en sluten community där inte alla kan bli medlem, 
de måste bli inbjudna för att se innehållet eller så kan man göra så att personer måste begära att få delta i 
communityn sen är det också möjligt att skapa en helt öppen community där alla kan se allt innehåll och 
material och delta. 
 
Utseendemässigt är IBM Communities väldigt låst och statiskt, det finns förbestämda spalter där specifik 
information och funktioner finns, det man som administratör kan bestämma är huruvida i vilken ordning 
de valda funktionerna för communityn ska visas. Det finns en plats man kan förändra färgen på och det är 
uppe vid headern/huvudmenyn, visuellt kommer detta inte påverka communityn speciellt mycket, utöver 
detta kan man med egen kunskap modifiera ett öppet fält, kallat community-beskrivning där man kan 
publicera bilder, text och liknande. Sen kan man ladda upp en community-bild till ett förbestämt område 
på communityn.  
 
För de flesta funktionerna kan man bestämma vilken typ av åtkomst man har till funktionen, till exempel 
antingen kan man sätta medlemmar som endast besökare eller som författare, då kan de antingen bara läsa 
materialet och kommentera det och liknande eller så kan de som författare även skapa material och 
publicera det. Problemet däremot är att om man vill ha en begränsad mängd medlemmar i communityn 
som ska fungera som författare måste de även vara ägare av hela communityn. Detta innebär at du inte 
kan fungera som ensam ägare av en community om du samtidigt vill ha flera nivåer av åtkomst-
möjligheter bland de resterande medlemmarna. 
 
Man kan på ett smidigt och lätt sätt strukturera upp allt sitt material som man publicerar i communityn 
med hjälp av tags/etiketter. Dessa tags/etiketter fungerar sedan som ett arkiv där allt material som har 
samma tag/etikett kommer att visas när man via arkivet väljer den tagen/etiketten. Viktigt om man 
använder detta system är att man är noggrann att man använder exakt samma tag/etikett för samma syfte 
hela tiden. 
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7	  Arbetsprocesser	  
I detta avsnitt kommer jag gå igenom de olika arbetsprocesser som har genomförts i projektet. 

7.1	  Styrgruppsmöten	  
Det första styrgruppsmötet som genomfördes den 28 februari hölls av beställaren, de kommande 
styrgruppsmötena kom att hållas av mig som projektledare, då det var vid detta tillfälle som beställaren 
presenterade projektet för mig. Beställaren presenterade hur situation såg ut i nuläget med det dåvarande 
nyhetsbrevet, vad som fungerade bra med det men även vad beställaren saknade. Detta följdes upp med 
att beställaren presenterade sin kravspecifikation för vad projektet skulle leverera och beställarens 
målsättning med att starta det här projektet. Bland annat skulle jag undersöka IBM Communities vilket 
skulle vara gjort inför kommande styrgruppsmöte. 
 
Till styrgruppsmöte 2 den 12 mars hade jag skapat en tidsplan för projektet som jag presenterade för 
beställaren (se avsnitt 5 Tidsplan). Jag presenterade även en rekommendation för beställaren vilket 
verktyg som jag ansåg var bäst lämpat för ett nyhetsflöde i IBM Communities utifrån min undersökning 
(se avsnitt 6.2 IBM Communities). På startsidan av communityn skulle ett nyhetsflöde kunna se ut som 
följande: 
 

 
Figur 8. Blogg-flöde. 
 
Detta var endast ett exempel skapat av mig för att visa beställaren hur det exempelvis kunde se ut med 
blogg som verktyg. Fördelar med blogg som verktyg är att man kan se antal besök för varje inlägg, man 
kan få en uppfattning om hur många som läser nyheterna, det är dock inte unika besök. Man kan använda 
tags/etiketter för varje inlägg (se avsnitt 6.3 Undersökningsresultat för en noggrannare beskrivning av 
tags/etiketter). Det går att rekommendera/gilla inläggen samt att kommentera dem. Avslutningsvis 
diskuterade och planerade vi det kommandet arbetet med intervjuerna. 
 
Under styrgruppsmöte 3 den 3 april gick jag igenom min undersökning, intervjuer med anställda inom 
TSS och presenterade mina resultat utifrån undersökningen (se avsnitt 7 Undersökningsmetoder för mer 
info om undersökningen). I och med styrgruppsmötet kom vi fram till att tidsplanen behövde revideras på 
grund av att arbetet skulle se annorlunda ut för den kommande perioden än vad vi tidigare trott (se avsnitt 
5 Tidsplan för mer info om den nya tidsplanen och varför den reviderades). Samtidigt under detta 
styrgruppsmöte avslutade vi med att diskutera hur lösningen skulle se ut utifrån det jag fått fram från 
undersökningen. 
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Styrgruppsmöte 4 den 20 maj var det sista styrgruppsmötet som dessutom innebar stängning och 
överlämning av projektet. Mötet skedde med beställaren och 3 inbjudna intressenter, dessa medverka inte 
vid tidigare styrgruppsmöten, som skulle ta del av presentationen och genomgången vid överlämningen 
av projektet från mig för att kunna ge stöd i arbetet för beställaren i det fortsatta arbetet efter projektets 
slut. De 3 inbjudna intressenterna är alla skribenter och som visat stort intresse för beställaren med sitt 
engagemang för utveckling. För mer info om stängningen och överlämning av projektet samt det som jag 
presentera under mötet se avsnitt 7.5 Stängning.  

7.2	  Möten	  
I detta avsnitt kommer jag att presentera de enskilda möten som har genomförts under projektets gång 
som har haft en viktig inverkan under projektets gång. 

7.2.1	  Kommunikationsmöte	  
Den 5 april hade jag och beställaren möte med en anställd inom IBM som jobbar som Internal 
Communication Manager, personen har bakgrund inom journalistik och har en Master of Business 
Administration. Personen är anonym i denna rapport och kommer kallas Elin vilket är ett fiktivt namn. 
Syftet med vårt möte med Elin var att få respons och tips från henne utifrån hennes kunskap och 
erfarenheter inom kommunikation.  
 
Elin rekommenderade att nyheterna skulle vara korta, det innebär också att strunta i en ingress och hon 
uttryckte sig att ”man ska inte behöva scrolla” är ett bra riktmärke för att läsarna inte skulle ”tröttna” 
innan de ens börjat läsa för att det var så lång text. Vad gäller inställningar för typsnitt och typsnittsstorlek 
kom vi fram till att standard-inställningarna borde användas för att underlätta skribenternas arbete och 
säkerställa att det alltid är samma typsnitt och storlek då det annars skulle vara en chans att skribenterna 
från gång till gång glömmer att ändra typsnitt och storlek vilket resulterar i varierande utseende i nyhets-
flödet. Det finns en funktion som möjliggör att man notifierar användarna i communityn genom att skicka 
ett mail om en notis att man till exempel har publicerat en nyhet, denna funktion rekommenderade Elin att 
den inte skulle användas på grund av att man delar upp det i flera steg med att få mail om vissa saker för 
att ta sig in till communityn, istället vill vi komma ifrån push-mailen och att medarbetarna inom TSS 
söker sig till communityn för att ta till sig information. Elin var noga med att påpeka att det kunde ta upp 
till ett år innan man kunde utvärdera en sådan här förändring, att använda sig av en community, och att 
man behöver jobba med att engagera medlemmarna i communityn för att öppna upp kommunikationen. I 
och med detta rekommenderade hon att beställaren själv skulle jobba aktivt med detta, fungera som ett 
gott föredöme, i sin närvaro och aktivitet på communityn. 
 
Elin skulle efter mötet ta fram ett par tidigare skrivna nyheter som hon ansåg är bra exempel på väl-
strukturerade och välskrivna nyheter samtidigt som vi fick ta med oss en text från mötet som hon 
rekommenderade, det var en text baserad på tips hur man skriver en bra text. Denna text och de nyheter 
hon rekommenderade användes senare i utbildningsnyheten, se Bilaga 3: Utbildningsnyhet. 

7.2.2	  IBM	  Communities-‐möte	  
Undersökningen visade att det var väldigt få som hade använt eller använder IBM Connections i TSS (se 
avsnitt 6.3 Undersökningsresultat) men Dirk Girke är en av dem som använder det desto mer och jobbar 
aktivt med det. På grund av detta bokade jag in ett möte med Dirk den 10 april för att kunna diskutera 
Dirks erfarenheter av IBM Connections och kunna bolla mina tankar och idéer med honom.  
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Han ser goda möjligheter för TSS att använda sig av IBM Connections och nämnde en del exempel på 
vad en community skulle kunna användas till som exempelvis att publicera PowerPoints som i nuläget 
skickas ut i massa mass-mail och istället för deras fysiska förslagslåda kan man använda sig av en 
idéblogg istället m.m. Precis som Elin prata om (se avsnitt 7.2.1 Kommunikationsmöte) påpeka Dirk hur 
viktigt det är att jobba med att sprida användandet av en community och få sina medarbetare att använda 
det mer aktivt. Dessutom behövs det pushas för att få folk engagerade med att kommentera och ge 
återkoppling till nyheterna och han tror att det är viktigt att skribenterna ”öppnar upp” sina nyheter och är 
öppna för diskussion.  

7.2.3	  Ledningsgruppsmöte	  
Ledningsgruppsmöte är ett möte med beställarens styrande organ för TSS. 
 
I och med ledningsgruppsmötet den 18 april presenterades projektets status till ledningen samtidigt som 
större delen av ledningsgruppen bjöds in till communityn som skribenter, detta är ett första steg med att 
sätta igång arbetet praktiskt för skribenterna som får ta del av en utbildningsnyhet. Senare kommer även 
fler anställda inom TSS att bli definierade som skribenter. Vi kommer även att genomföra ett fysiskt 
utbildningstillfälle som förklarades för ledningsgruppen, ett tillfälle där jag och beställaren kommer att gå 
igenom vad tanken är med skribenternas arbete, generellt om kommunikation och tips på hur man skriver 
nyheter, genomgång av IBM Communities och hur blogg-funktionen fungerar samt presentera 
publikationsschemat. Inbjudningen av skribenterna under ledningsgruppsmötet var även ett bra tillfälle 
för mig att testa på att bjuda in ett flertal personer till communityn eftersom under kvartalsmötet ska hela 
TSS organisationen bjudas in och då vill jag att det ska ske på ett smidigt och snyggt sätt. Det var bra att 
jag fick testa detta en gång först eftersom det räta ut en del frågetecken och gav mig svar på hur det 
fungerar och vad som krävs av mig vilket är bra att det uträtades innan den stora inbjudningen. 

7.2.4	  Kvartalsmöte	  
Kvartalsmöte är beställarens möte med hela TSS organisation där man går igenom bland annat viktiga 
nyheter och affärslägen, detta möte är obligatoriskt för alla inom TSS. 
 
Under kvartalsmötet för hela TSS den 25 april presenterade beställaren syftet och status för projektet och i 
samband med kvartalsmötet valde vi att gå live med projektet. Efter det att kvartalsmötet var slut skulle 
alla ha fått en inbjudan till communityn via mail. Min uppgift under kvartalsmötet var att ha en genom-
gång för alla och informera hur inbjudan till communityn skulle gå till och vad de sedan måste göra för att 
komma åt communityn. Efter min genomgång skickades en inbjudan ut till alla medarbetare inom TSS 
och projektet gick över till nästa fas i projektet vilket är testkörningsperiod live. 

7.2.5	  Avstämningsmöten	  
Avstämningsmöten skedde sporadiskt under projektets gång men främst vid tillfällen då kortsiktig 
planering och förberedelser av det kommande arbete med beställaren behövde göras. Oftast var dessa 
inplanerade i samband med gemensamma arbetsuppgifter mellan mig och beställaren. Till skillnad från 
styrgruppsmöten där jag gick igenom till exempel föregående arbetsperiod, vad som gjorts och presentera 
resultatet av den arbetsperioden följt av att vi går igenom den kommande arbetsperioden. Exempel på 
avstämningsmöten som skedde i projektet var planering inför utbildning samt förberedelser för 
kvartalsmöte där båda avstämningsmötena skedde tätt intill för genomgång av hur de båda tillfällena 
skulle genomföras och vem som skulle göra vad. 
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7.3	  Utbildning	  
I denna process är syftet att försöka utbilda och utveckla de personer som skriver nyheter till bättre 
skribenter. Jag och beställaren tog fram utbildningsmaterial med hjälp av Elin. Utbildningsmaterialet 
bestod av två texter, den ena handlar om att korta ned sin text och den andra ger generella tips i att skriva 
en text, vad man kan tänka på.  
 
Beställaren tyckte det var en bra idé och godkände mitt förslag att skapa och publicera en utbildnings-
nyhet på communityn. Syftet med publicering av en utbildningsnyhet var inte bara för den enkla 
tillgängligheten för alla utan även starten med att aktivt jobba med communityn och jobba aktivt med 
kommunikation via communityn. Precis som det pratades om i mötet med Elin (se avsnitt 7.2.1 
Kommunikationsmöte) och Dirk Girke (se avsnitt 7.2.2 IBM Communities-möte) kommer det behövas 
jobbas aktivt med att få de anställda inom TSS att engagera sig inom communityn och användningen av 
det samt öka kommunikation via ett socialt media. Beställaren ska själv i den här processen jobba aktivt 
som gott föredöme och själv kommunicera genom exempelvis kommentera på communityn och i det här 
fallet börja med att ge återkoppling, som utsöktes, i utbildningsnyheten. 
 
För att ta del av hela utbildningsnyheten se Bilaga 3: Utbildningsnyhet och de två texter som användes 
i texten var skrivna av Jeff Hoffman (Hoffman 2012) och Anna Sternbrink Olsson (Sternbrink Olsson 
2012). 
 
I samband med att målsättningen är att öka kommunikationen via communityn med hjälp av 
kommentarsfält och liknande krävs det även av skribenterna att ”öppna upp” och jobba med att söka 
återkoppling, det kan man till exempel göra genom att ställa frågor som jag bland annat gjorde i 
utbildningsnyheten där jag bad dem ge återkoppling på vad de tyckte om utbildningsmaterialet. Syftet 
med hela projektet är att skapa möjlighet för tvåvägskommunikation, då bör man även jobba aktivt 
med att söka denna tvåvägskommunikation. När det dessutom inom TSS är många som inte jobbar på 
huvudkontoret i Stockholm och kan ta del av ”snacket i korridorerna” eller liknande som kom fram i 
intervju-undersökningen (se avsnitt 6.3 Undersökningsresultat) att istället kunna ta del av de frågor 
som uppstår bland nyheter på communityn som är visuellt synliga för alla anställda inom TSS och inte 
bara en mindre målgrupp av personer.  
 
Det fysiska utbildningstillfället skedde två gånger, den 25 april och 14 maj, då skribenterna var 
uppdelade i två grupper för utbildning. Det fysiska utbildningstillfället bestod av 3 fokusområden som 
var inplanerade, först att gå igenom hur IBM Communities och bloggverktyget fungerar, från det att 
hur man loggar in till hur man publicerar en nyhet, få en överblick hur publiceringsverktyget ser ut 
med dess funktioner. Detta följdes upp med de tips vi fått från Anna Sternbrink Olssons text om hur 
man skriver en bra nyhet, detta var i princip en genomgång av utbildningsnyheten. Det sista området 
handlade om det kommande publikationsschemat, att gå igenom hur det kommer att se ut och fungera. 
Dessa utbildningstillfällen leddes av mig och beställaren, där min huvudroll under mötet var att gå 
igenom det tekniska medan beställarens huvudområde var att gå igenom publikationsschemat men i 
det stora hela ledde vi det tillsammans med en öppen dialog med skribenterna. 

7.4	  Testning	  
Denna fas av projektet innebär att vi har en testkörningsperiod i projektet i skarpt läge, alltså att 
communityn är uppe live och alla skribenter och medlemmar har tillgång till communityn och 
skribenterna publicerar sina nyheter där. Vi har nu helt frångått TSS gamla nyhetsbrev och all 
nyhetskommunikation sker nu istället via communityn. 
 
Se avsnitt 5.1 Projektfaser för mer information om testning. 
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Testningen påbörjades i samband med att communityn gick live och alla bjöds in till den under 
kvartalsmötet den 25 april. Under testningsperioden har bland annat följande arbete och information 
hanterats och utvärderats: 
 

• Ägare kan redigera varandras blogg-inlägg, man får ett mail om någon gör någon ändring och 
även information om vem som har gjort ändringen. Detta har skribenterna blivit informerade om.  

• Har ändrat inställningar för kommentarsfunktionen, från det att medlemmars kommentarer måste 
modereras av en ägare till att alla kommentarer vare sig behörighet i communityn publiceras 
direkt utan att behöva modereras. 

• Jobbat aktivt med att få in alla anställda inom TSS till communityn i form av mail-utskick och att 
skicka en inbjudan till communityn igen, men även sett till att rätt personer inom IBM blivit 
inbjudna.  

• Rekommenderade till beställaren att jobba med tags/etiketter i framtiden för varje nyhet, i 
överblicksläget i communityn visas endast 5 blogg-inlägg, för att sedan se alla nyheter måste man 
gå in i bloggens egna flöde. Detta gör att om man missat många nyheter kan det bli jobbigt att 
leta/läsa igenom alla nyheter och ett arkiv med tags/etiketter skulle göra att man enkelt kan hitta 
allt som är relevant för sig själv och långsiktigt kan man lättare få en överblick över alla nyheter 
under en längre period inom enskilda områden, för en tag/etikett. För att hålla det simpelt 
rekommenderade jag att tags/etiketterna skulle användas liknande som förra nyhetsbrevet där de 
hade delat upp dem i de olika avdelningarna/arbetsområdena inom TSS så som exempelvis sales, 
software, delivery m.m. vilket gör det tydligt för alla medarbetare. 

• Det går inte att klistra in bilder eller så kallat ”drag-and-drop” bilder i publiceringsverktyget för 
bloggen utan man måste använda sig av funktionen ”Infoga bild”.  

• Antal besök för varje nyhet förändras inte om man går in till bloggen och dess flöde med alla 
nyheter. 

7.5	  Stängning	  
Vid stängning och överlämning av projektet genomfördes en presentation för beställaren och 3 
intressenter. Presentationen bestod av att gå igenom hur arbetet såg ut innan detta projekt, vilka krav som 
beställaren hade för projektet, genomgång av den tidsplan som har stått för grunden för detta projekt, 
genomgång av undersökningsresultatet som jag genomförde för projektet, presenterade lösningen för 
projektet i IBM Communities och publikationsschemat samt presenterade och gick igenom de 
rekommendationer jag hade för det fortsatta arbetet efter projektets avslut.  
 
Efter min presentation av projektet hade jag en genomgång av hur communityn fungerade i stora drag för 
att öka förståelsen för hur de kan jobba med communityn. Det var allt ifrån att kunna administrera vilka 
verktyg och funktioner som finns tillgängliga att lägga till, hur man lägger till de men även dialog om 
tags/etiketter och åtkomst/behörighetsmöjligheter i en communtiy. Detta var den främsta anledningen till 
att intressenterna var inbjudna till mötet, att ta del av information om communityn för att kunna ge stöd 
till beställaren i framtiden och på så sätt ha samma information som beställaren har från detta projekt. 
 
Beställaren som tidigare godkände resultatet av projektet som en sista punkt i genomförande- och 
testningsfasen kommentera helheten av projektet vid stängningen av det. Nedan följer beställarens egna 
ord hur han har uppfattat projektet och resultatet av det: 
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Figur 9. Stängningsmail. 
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8	  Resultat	  
Detta projekt har resulterat i en lansering av en teknisk artefakt och producering av material i sitt syfte att 
utveckla TSS interna nyhetskommunikation. Det är tre enskilda objekt som är grunden av det resultat, 
framtagning av en teknisk plattform, IBM Connections, skapande av ett publikationsschema och fram-
tagning av utbildningsmaterial för en utbildningsnyhet och ett fysiskt utbildningstillfälle för skribenterna. 
 
IBM Connections – är den tekniska artefakten som numera fungerar som den plattform där TSS 
skribenter publicerar sina nyheter, såväl förbestämda som aktuella nyheter. TSS har en egen community (i 
IBM Communities som är en av flera funktioner i IBM Connections) där endast de som jobbar inom TSS 
har tillträde. Den nya plattformen för publicering av nyheter ändrar förutsättningar för kommunikation 
mellan skribenterna och läsarna som tidigare var obefintlig, från en envägskommunikation till en tvåvägs-
kommunikation. Denna möjlighet för skribenterna att kunna publicera aktuella nyheter öppnar upp deras 
möjligheter för att sprida aktuell information till skillnad från tidigare då de vid bestämda tillfällen var 
tvungna att skriva vare sig om de hade aktuell information eller inte. 
 

 
Figur 10. Community. (Skribenternas namn och ena nyhetsrubriken har anonymiserats för denna 
rapport) 
 
De 5 senaste nyheterna visas i överblicksläget i communityn, man kan inte bestämma hur många nyheter 
som ska visas, sen kan man få information om vem som har skrivit nyheten, när den är publicerad, om 
någon kommenterat nyheten samt se antal rekommendationer. Det skiljer sig ingenting från planerade och 
oplanerade nyheter i själva publiceringen på communityn. 
 
Publikationsschema – togs fram för att beställaren ska kunna följa upp och ha koll på de kommande 
månadernas förbestämda nyheter som varje enskild skribent ska skriva. Publikationsschemat är tänkt att 
uppdateras och planeras i en dialog mellan beställaren och varje skribent. Beställaren kommer att 
uppdatera och planera publikationsschemat ett par månader i taget, som kommande bild visar är den 
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nuvarande planeringsperioden fram till sommarens semester och när arbetet åter ska starta igen efter 
semesterperioden. 
 

 
Figur 11. Publikationsschema. (Ämneskolumnen i publikationsschemat har anonymiserats för publicering 
i denna rapport) 
 
Det fanns egentligen två olika varianter som beställaren kunde använda sig av och det var antingen att 
publikationsdokumentet skulle vara internt/privat för beställaren och skribenterna i ett excel-dokument 
eller att publikationsschemat skulle finnas publikt på communityn för alla i form av en wiki-sida där man 
infogar en tabell så wiki-sidan fungerar som ett excel-dokument. Beställaren valde den privata/interna 
varianten och som bilden visar ovan får man i publikationsschemat en överblick över vad som ska skrivas 
för varje månad för varje enskild skribent, vad nyheten ska handla om, ämne, samt att de ”Ad hoc” (som 
beställaren kallar det, nyheter som skrivs när de uppstår, aktuella, icke planerade) registreras i 
publikationsschemat. Beställaren fyller i publikationsschemat i dialog med skribenterna för vad de anser 
att de bör skriva om. 
 
Utbildningsmaterial – producerades för att kunna ge skribenterna tips och råd i deras roll som skribenter, 
skrivandet var något som respondenterna i undersökningen tog upp som något som kunde bli bättre 
utifrån det nuvarande nyhetsbrevet. Materialet kom att publiceras på communityn som en nyhet samt 
genomgång av materialet hölls vid de två fysiska utbildningstillfällena. För att se utbildningsnyheten se 
Bilaga 3: Utbildningsnyhet och för mer information om utbildningsmaterialet och utbildningen se avsnitt 
7.3 Utbildning. 
 
Om man ser till kravspecifikationen har projektet levererat de krav som beställaren presenterade vid 
uppstarten av projektet. Ett publikationsschema skapades för att organisera en förbestämd struktur av 
nyheter. Utifrån undersökningen av IBM Communities inom IBM Connections valde vi att använda oss 
av blogg-verktyget för att skapa ett konstant nyhetsflöde. Communityn begränsades till att endast 
medlemmar kunde gå med i communityn genom att bli inbjudna, således bjöds endast de som jobbar 
inom TSS in till communityn och dessutom är det endast skribenter som har möjlighet, befogenhet i 
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communityn, att kunna publicera nyheter. Utförde en undersökning bland läsarna om vad de tyckte om 
det tidigare nyhetsbrevet och om möjligheterna med IBM Communities. Utifrån undersökningsresultatet 
från läsarna av det tidigare nyhetsbrevet togs utbildningsmaterial fram för att ge tips och råd till 
skribenterna. I och med kvartalsmötet presenterades projektet och lösningen för alla medarbetare som 
följdes upp av en testperiod på lite mer än 3 veckor. 
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9	  Slutsats	  
I detta projekt har en community skapat förutsättningar för en mer utvecklad kommunikation från ett 
statiskt nyhetsbrev till aktuella nyheter publicerade på en community. Det är två viktiga faktorer som har 
utvecklats i och med detta projekt och det är att numera publiceras ständigt aktuella nyheter till skillnad 
från tidigare då all information samlades upp för ett tillfälle och att communityn numera möjliggör 
tvåvägskommunikation i form av kommentarsfält och rekommendationsmöjlighet för varje enskild nyhet. 
Skillnaden för skribenterna i denna förändring är främst att de själva publicerar sina nyheter på 
communityn och inte som tidigare där de skickade dem till den som publicerade nyhetsbrevet vilket ger 
dem större ansvar som enskild utgivare nu men dessutom kan de numera få respons på sina nyheter på 
communnityn och måste jobba mer aktivt med återkoppling som uppstår. För läsarna är den stora 
skillnaden att de kan ge återkoppling till nyheterna direkt vid ursprungskällan och behöver då inte ta 
kontakt med enskild skribent privat utöver nyhetsplattformen men även att de får aktuella nyheter och inte 
som det framstod i undersökningen att de kunde ha hört nyheterna redan veckor innan i korridoren på 
kontoret eller liknande. 
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10	  Diskussion	  
Vid överlämning och avslutat, stängt, projekt är det beställaren som ansvarar för det fortsatta arbetet 
varav jag som projektledare har inte längre något ansvar alls vad gäller communityn eller arbetet inom 
communityn. Elin påpekade för mig och beställaren att först efter ungefär 1 år kunde man utvärdera 
huruvida en sådan här förändring av en affärsenhets kommunikation hade påverkat arbetet och om det var 
en lyckosam förändring. Beställaren får en viktig roll i det fortsatta arbetet efter att projektet har stängts 
ner genom bland annat att aktivt jobba som ett gott föredöme med att skriva sina bestämda nyheter enligt 
publikationsschemat, skriva aktuella nyheter utöver publikationsschemat och vara själv aktiv på 
communityn och bedriva och använda sig av de kommunikationsmöjligheter som det innebär att bedriva 
sin nyhetskommunikation där. Jag tror det är viktigt att få igång alla skribenter så tidigt som möjligt i 
processen att börja skriva på communityn och komma igång med att skriva aktuella nyheter då de endast 
är vana med att skriva utifrån ett publikationsschema, ju tidigare de börjar skriva desto bekvämare och 
självsäkrare tror jag de kommer bli i sin roll som skribent på en community eftersom det ligger ett större 
ansvar hos dem nu både i skrivandet och i publicerandet som de gör helt själva numera och som de 
dessutom kommer göra mycket oftare än tidigare.  
 
Från det att communityn gick live vid kvartalsmötet den 25 april och fram till den 20 maj har det 
publicerats 8 nyheter, min utbildningsnyhet är inte inräknat i det, vilket innebär att det har publicerats i 
snitt ungefär två nyheter per vecka. Jag tycker det är bra statistik som innebär att flera skribenter har 
kommit igång att skriva och förhoppningsvis börjar känna sig mer bekväma med att skriva där. Man 
måste sedan ta i beaktning att det sista utbildningstillfället inte genomfördes förrän den 14 maj och alla de 
skribenterna har inte ens planerat sina förbestämda nyheter med beställaren, det innebär att detta arbete 
för skribenterna, alla skribenterna, är fortfarande i startsträckan och det går inte att dra några slutsatser 
eller liknande angående nyhetsuppdateringen eller skribenternas arbete i ett så här pass tidigt stadie. Om 
man ser från läsarnas perspektiv har 4 av 8 nyheter rekommenderats av 2-5 personer per nyhet och 3 
nyheter har blivit kommenterade. Samma sak här är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser huruvida 
kommunikationen är och kommer att se ut vad gäller återkoppling och kommentarer till nyheterna, men 
givande tror jag för det fortsatta arbetet med kommunikation att en del återkoppling uppstår till nyheterna 
redan nu. Jag tror många av läsarna är ovana och inte helt öppna än att använda sig av communityn men 
förhoppningsvis kan det öppnas upp ordentligt i framtiden vilket skulle generera ömsesidig 
informationsdelning mellan olika parter inom communityn. 
 
Antal besök för varje nyhet är väldigt diffust för administratörerna, hur man ska tolka den statistiken. 
Som det framstod under testningsperioden så förändras inte besöksstatistiken om man går in till själva 
blogg-flödet, detta är ännu en faktor som gör att statistiken är väldigt diffust vad gäller hur många som 
egentligen har besökt nyheten. I och med detta skulle jag säga att det är alldeles för många faktorer som 
påverkar statistiken för att kunna använda den som ett kraftfullt verktyg för statistik både då det är stor 
chans att man ”missar” många besök samtidigt som det är oklart om de besök som faktiskt räknas in till 
statistiken är unika besök eller om det är samma personer som har besökt nyheten flera gånger. Detta är 
ett område som föreslås till närmare undersökning i framtiden. 
 
Beställaren valde under detta projekt att fokusera på att utveckla nyhetsspridningen med hjälp av IBM 
Communities och då enskilt fokusera på nyhetsspridning i communityn och inte på andra funktioner med 
andra syften. Undersökningen påvisade att det finns flera möjligheter inom IBM Communities som skulle 
kunna vara av intresse för de anställda inom TSS men samtidigt förstår jag beställaren som vill ta 
övergången och arbetet med IBM Communities steg för steg. Det första steget i användningen av 
communityn var att genomföra en transformation av TSS dåvarande nyhetsbrev till ett nyhetsflöde på 
communityn. Detta steg i sig är väldigt stort med själva transformationen och förändringen men kanske 
en än större förändring som detta steg medförde är det steget att alla inom TSS ska börja använda sig av 
ett socialt verktyg som få har använt sig av tidigare. Att då satsa på ett väl fungerande nyhetsflöde och en 
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community som uppfyller sitt syfte för medlemmarna tror jag var ett klokt val av beställaren istället för att 
öppna upp alla möjliga funktioner på communityn som man sedan inte vet exakt vad de ska användas till 
och på så sätt används på olika sätt som kommer medföra en förvirring för medlemmarna både vart de ska 
hitta all information som de söker och samtidigt en förvirring för de som ska publicera allt material. Med 
ett steg-för-steg tänk bakom utvecklingen av denna community kan det mycket väl vara så att i framtiden, 
efter detta projekt, att andra väl genomtänkta funktioners syften kommer att appliceras och användas. 
Men detta förändringsprojekt har fokuserat på övergången till ett socialt verktyg och utvecklingen av 
nyhetskommunikation. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Funktioner	  på	  IBM	  Communities	  
Kort sammanfattning av de funktioner som undersöktes i undersökningen i avsnitt 6.2 IBM Communities. 
  
Blogg	  (Blog)	  
Blogg-verktyg för att publicera bloggposter. Kan bestämma vilka rättigheter medlemmarna ska ha, som 
att vara endast besökare eller författare. 
 
Idéblogg	  (Ideationblog)	  
Liknande som blogg, bra funktion för att ställa frågor. Finns fler funktioner inom idébloggen som att man 
kan rösta på ett förslag. 
 
Forum	  (Forums)	  
Ett forum där man kan skapa olika under-forum samt skapa ämnen. Alla har samma rättigheter i ett 
forum, det går inte att ändra som administratör. 
 
Händelser	  (Events)	  
Kalender där man kan skapa händelser. Medlemmar kan visa om de kommer till händelsen, kan se en lista 
på alla medlemmar som kommer.  
 
Aktiviteter	  (Activities)	  
Bra funktion för att skapa att-göra lista, man kan visuellt ”bocka av” aktiviteter. Inom aktiviteten kan man 
också skapa inlägg. Sedan kan man markera hela aktiviteten som klar och även välja prioritet på den. 
 
Bokmärken	  (Bookmarks)	  
En funktion för att bokmärka användbara webbresurser som via en länk tar en till webbresursen från 
communityn. Man kan även synliggöra de viktigare bokmärkena genom att placera dem i ”viktiga 
bokmärken” som har en synligare placering i communityn. 
 
Flöden	  (Feeds)	  
Möjliggör att man kan få information av en annan webbplats, man får en summering av den nya kontent 
som har publicerats på webbplatsen som man har valt att få ett flöde av.  
 
Relaterade	  gemenskaper	  (Related	  communities)	  
Med denna funktion kan man direktlänka till andra communitys inom IBM Connections, bra funktion om 
man är intresserad av flera communities och som är av intresse för ens egna community. 
 
Filer	  (Files)	  
Funktion som innebär att man kan ladda upp filer till communityn som alla medlemmar kan ta del av. 
 
Undergemenskaper	  (Subcommnunities)	  
Med denna funktion kan man skapa flera communities inom huvudcommunityn, fördelar om man vill 
specificera en mindre community inom huvudcommunityn där man även kan specificera medlemskapet.  
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Mediagalleri	  (Media	  gallery)	  
Funktion där man kan ladda upp bilder och filmer till communityn som alla kan ta del av. 
 
Wiki	  (Wiki)	  
Kan förklaras som en dynamisk sida som fungerar som ett digitalt pappersark, medlemmar inom 
communityn kan skriva i wikin och lägga upp filer, wikin sparas i versioner allt eftersom den sparas om 
och redigeras, det går även att kommentera hela wiki-sidan, gilla/likea samt att skapa en undersida så 
kallad wiki-child som även denna är en dynamisk sida. 

Bilaga	  2:	  Intervjufrågor	  

● Vad tycker du om ”TSS nyhetsbrev” som skickas ut ca. 8 gånger/år? 
Skulle nyhetsbreven kunna på bli bättre, på vilket sätt? 

 Är informationen som skickas ut i nyhetsbreven givande/intressant? 
  Läser du hela nyhetsbreven jämt?  
  Om inte, vad läser du för något och varför? 
 Skulle du vilja ta del av liknande information oftare? 
  Varför? 
 Skulle du vilja ha möjlighet att kunna ge feedback till nyheterna? Exempelvis i form av att kunna 
kommentera dem och eventuellt skapa en öppen diskussion? 
  Om ja, vilka fördelar ser du med att kunna ge feedback/skapa diskussion? 
  Om nej, varför inte? 
 

● Har du testat att använda/använder du IBM Connections/IBM Communities? 
 Om ja, vad är din uppfattning om det? 
 Om nej, nedan följer en kort förklaring vad IBM Community är för något: 
IBM Communities är ett socialt nätverk där man kan skapa mindre communities inom IBM som antingen 
är öppna för alla IBMare att bli medlemmar eller så kallade stängda communities där endast specifika 
personer kan bli medlemmar. Exempelvis skulle TSS kunna ha en egen community där endast personer 
inom TSS är medlemmar och således endast kan ta del av och dela med sig av all information inom TSS 
egna community. 
 
Vilka fördelar ser du med att TSS skulle ha en egen community? 
Vilka typer av funktioner ser du gärna skulle finnas i en community för TSS? 
Vilken typ av information anser du borde finnas på en community för TSS? 
Skulle du vara intresserad av att kunna dela med dig av information? Vad för typ av information skulle 
det vara? 
 

Bilaga	  3:	  Utbildningsnyhet	  
I denna nyhet kommer ni att få ta del av två texter. Dessa texter är ett led i satsningen av att utveckla det 
befintliga nyhetsbrevet inom TSS. En undersökning bland medarbetare har visat att kvalité på nyheterna 
är viktigt. Syftet med dessa två texter är att ge er tips inför er kommande tid som skribenter. 
 
För att få alla nyheter enhetliga inom TSS: 
Använd standardinställningar för font och font-size, Arial 12pt. 
Skriv din nyhet på svenska. 
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Brödtexten skrivs med svart färg. 
Första texten är en guide till framgångsrikt skrivande av Anna Sternbrink Olsson. 
 
Skriv en bra text 
Identifiera vem som är din målgrupp (roll, bransch, senioritet, intern/extern) och skriv för den. 
Skriv om ämnen och frågor som har betydelse för din målgrupp – inte det som har betydelse för dig. 
Definiera högst tre budskap som du vill förmedla och skriv kring dem. 
Skapa en struktur och håll dig till den. Lägg fram dina argument, stötta dem med bevis och summera 
huvudargumenten. 
Testa dina argument genom att förklara för någon som inte är expert på ditt ämne – omarbeta och testa 
igen tills du lyckas förmedla budskapet till personen på ett övertygande sätt. 
 
När du skriver 
Skriv på tydlig och enkel svenska eller engelska (beroende på din målgrupp) och undvik att använda 
IBM-uttryck och förkortningar. 
Undvik teknisk jargong och IBM-förkortningar om du inte förklarar dem (inga SWG, SP eller w3). 
Håll dig till korta meningar (inte mer än 12-15 ord). 
Gå igenom texten 
Stavningskontrollera din text – det finns stavnings- och grammatikverktyg i både Lotus Symphony 
Documents och Microsoft Word som är lätta att använda. Använd dem. 
Ta med en biografi om dig själv på slutet av (eller länka till den). 
Korrekturläs och kontrollera att din text flyter bra. 
Låt någon annan läsa texten innan du publicerar den. De kommer upptäcka saker som du har missat. 
 
Saker att vara medveten om när du kommunicerar externt 
Nämn inte kunder utan att ha fått deras tillstånd, om inte informationen bygger på fakta som är offentligt 
tillgängliga. Var försiktig även i dessa fall. 
Var försiktig med vad du skriver om IBM. Det är OK att citera publicerade uppgifter, men du får inte 
spekulera (t ex om framtida verksamhetsförändringar, resultat eller hur vi inför särskilda koncept internt). 
Tala inte om siffror som finns på ibm.com (t ex talar vi inte om hur många anställda det finns i Sverige 
eller i ditt team, finansiell information etc). 
Läs om texten och tillämpa våra Business Conduct Guidelines. 
Gör aldrig påståenden eller avge löften om vad IBM kan göra. 
Undvik uttryck som ”försäkrar”, ”garanterar”, ”bäst-i-klassen” och ”världsklass”. 
 
Den andra texten är skriven av Jeff Hoffman och handlar om att korta ned sin text. 
 
Distill your message to as few words as possible 
Your customers are constantly being bombarded with new information. Simplicity has never been more 
powerful. 
It's amazing how complex our lives have become. Nothing's simple anymore. Think about it. Even your 
Facebook page has a million things going on. The increase in complexity has led to a decrease in focus. 
It's hard to know what even matters anymore. Well the same is true for your customers. The noise is so 
deafening sometimes that your most important message can easily get lost in the shuffle. What are you 
trying to tell me? What do I need to know about you and your products? What is it you want me to 
remember about you, your company? Everybody's talking at once, saying so much, that customers can no 
longer remember what we started talking about in the first place. Tweets are flying through the 
atmosphere as thick as a flock of birds, filling minds with an endless stream of useless information, and 
crowding out the few things that were really worth knowing. 
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Why is this so important? Because the world is noisier now than it's ever been, the competition is tougher 
and more global, and your customer is being bombarded around the clock with a massive stream of 
messaging that makes it ever more difficult to remember you and your company. 
What can you do about it? Focus on simplicity. To be truly memorable, to be the one product or service 
that people remember when the dust settles, you need to narrow down your message, streamline your 
sentences, cut out all the fluff, and deliver one--yes, just one--strong, simple message, and deliver it 
clearly and concisely. One of the most valuable skills in the world is the ability to explain complex 
concepts in simple, easy-to-understand terms. Writing lots of words is easy. Making your point with an 
absolute minimum number of words is really hard. Yet it is so much more effective. Mark Twain once 
said: "I would have written that shorter, but I didn't have the time." Find the time. 
Imagine you had a quick minute to tell a potential customer why he should do business with you. Because 
in today's world, that's all you have anyway. Write down what you want to say. Now cross out as many 
words as you can, each time reading the sentence again to see if it still delivers the point you want to 
make. Keep crossing out words until you have created the shortest sentence you possibly can. Next, go to 
one person and deliver your simplified pitch. As soon as you are done, have that person tell a person who 
wasn't in the room what you just said. The goal is this: if a person who hears your simple message can 
repeat it pretty accurately to the next person who asks what your company does, you've got it right. If they 
don't say exactly the words you want repeated--to build your brand and establish your company's unique 
value--go back to the drawing board and simplify it some more. Keep it brief, straightforward, and clear. 
Eliminate any industry-specific jargon. Avoid the noise and clutter. 
There is an elegance in simplicity. Simplicity does not mean removing features, benefits, or services from 
your product. It means distilling what's most important about those features, and explaining them in the 
fewest words possible. Go ahead, write yours down, and get busy crossing things out. 
(Admittedly, I probably could have written this column in only two paragraphs.) 
 
Vad tyckte ni om de här två texter? Dela med er av vad ni tyckte om de i kommentarsfältet. 
 
Sen tänkte jag passa på att dela med mig av 4 korta nyhetsartiklar som anses som bra skrivna artiklar 
enligt Elin (Internal Communications Manager). Använd gärna dem för inspiration och hjälp. 
IBM träder återigen in i kammaren 
En dag utanför bekvämlighetszonen: IBM som du aldrig trodde du skulle se oss 
Ny Distinguished Engineer på IBM i Sverige 
Organizational change 
 
Lycka till med skrivandet! 
 
 
 
 


