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Purpose of Study: The aim of this study is to inquire into Swedish companies internal 

communication, their approach to social media as an internal communications tool, and if it 

affects the corporate culture. 

 

Method: The study is a multiple case study with a qualitative research design. The study's 

interview questions were designed by a operationalization of based on theory in the areas of 

internal communication, corporate culture and social media. The interviews took place in 

April 2014. The interviews were recorded and then analyzed to bring out the similarities and 

differences between the companies. 

 

Results & Conclusion: The study shows that Swedish companies corporate cultures have 

connections with internal communication, and implementation of social media as a 

communications tool. The study found that connections to companies with a comprehensive 

one-way positive consider social media as alternative communication tool to strengthen the 

unity and community within the company. 

 

Suggestion for further research: One of the study's three companies is owner-led and this 

company showed a high level of corporate culture. Further research should examine whether 

there is a relationship between corporate culture and internal communication on the owner-

managed business. The study also finds that further researched can study the extent to which 



	  

an implementation of social media had an impact on the company's internal communication 

and corporate culture, before and after the implementation. 

 

Contribution of the thesis: The study's contribution is to show the context of social media as 

an internal communications tool and if it has a connection with the culture that is identified in 

the company. This is to show the possibilities that social media has internally to increase 

cohesion and information dissemination. Also, to show the benefits that a company can get by 

implementing social media as an internal tool and not just in an external purpose. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Sociala medier som kommunikationsverktyg – En fallstudie om sociala medier 

påverkar företagskultur.  

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jessika Klintsbacka & Oskar Berge 

 

Handledare: Pär Vilhelmsson, Ernst Hollander & Maria Fregidou-Malama   

 

Datum: 2014-06-13 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska företags interna kommunikation, deras 

synsätt till sociala medier som internt kommunikationsverktyg och om det påverkar 

företagskulturen. 

 

Metod: Studien är en multipelfallstudie med en kvalitativ forskningsdesign. Studiens 

intervjufrågor har utformats genom en operationalisering med grund i vetenskaplig teori inom 

områdena intern kommunikation, företagskultur och sociala medier. Intervjuerna ägde rum 

under april 2014. De har spelats in och sedan analyserats för att hitta likheter och skillnader 

mellan företagen.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att företagskulturer i svenska företags har kopplingar med 

intern kommunikation samt sociala medier som kommunikationsverktyg. 

Studien fann att företag med omfattande envägskommunikation ser sociala medier som ett 

alternativt kommunikationsverktyg för att stärka sammanhållningen och gemenskapen inom 

företags alla led. 

 

Förslag på vidare forskning: Av studiens tre undersökta företag, är ett av dem ägarledd och 

detta företag visade hög företagskultur. Vidare forskning bör undersöka om det finns ett 

samband mellan företagskultur och intern kommunikation i ägarledda företag. Ett annat ämne 

att studera är i vilken utsträckning en implementering av sociala medier har för påverkan på 



	  

företags interna kommunikation och företagskultur, före respektive efter implementeringen. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att visa om det finns ett samband mellan sociala 

medier som ett internt kommunikationsverktyg och den företagskultur som identifieras i 

företag. Studien visar de möjligheter som sociala medier har internt för att öka 

sammanhållningen och informationsspridningen inom företag. De fördelar som företag kan 

erhålla genom att implementera sociala medier som ett internt verktyg och inte enbart i ett 

externt syfte presenteras i studien.  

 

Nyckelord: Intern kommunikation, företagskultur & sociala medier 
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1. Introduktion 

Detta kapitel av studien bearbetar bakgrund, personligt intresse och de bakomliggande 

problemen från tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

	  

1.1 Bakgrund	  

Herbert & Hjalmarsson (2010) menar att sättet människan kommunicerar på har utvecklats 

snabbt, tidigare kunde det ta uppemot fyra till fem dagar att skicka ett brev från Stockholm till 

Ystad. Idag tar det enbart några få sekunder att skicka ett e-postmeddelande, oavsett var i 

världen man befinner sig. När internet började användas under 90-talet, var det främst 

tjänstemän med kontorsbaserade tjänster som började använda sig av mail. Findahl (2013) 

påstår att användandet av internet sedan dess har haft en stadig tillväxt. 

 
Idag har internet som verktyg blivit allt mer centralt och har spridit sig bland både 

privatpersoner och företag. Hela 98 procent använder idag internet och 95 procent av företag 

med 250 anställda eller fler har tillhandahållit sina anställda med bärbara enheter som 

hjälpmedel. Det största syftet företagen har med detta är kommunikationen, exempelvis 

åtkomst av e-postsystem. Uppskattningsvis är det 72 procent som läser sin e-post dagligen, 

vilket även toppar listan över de mest populära aktiviteterna på de sociala nätverken. (Findahl, 

2013) 

 

Sverige ligger topp 10 i världen av internetanvändning och detta ökar kontinuerligt (Findahl, 

2013). Det framgår även att 69 procent av medarbetare på företag med 250 eller fler anställda 

använder sig av sociala medier som exempelvis LinkedIn och Facebook (Internet statistik, 

2014-02-27). 

 

I en undersökning som illustrerar hur företags användning av IT 2013 ser ut, framgår det att 

användning av sociala medier är vanligast bland stora företag. Sociala medier innebär här 

Facebook, LinkedIn, bloggar, Twitter och olika Wikibaserade verktyg. Dessa medier är idag 

mest förekommande bland företag inom information och kommunikationssektorn och minst 

använt inom byggindustrin. Det framgår även att svenska företag använder sociala medier i 

större utsträckning än företag i många andra EU-länder. Idag används sociala medier främst 

för att utveckla företagens varumärke och i marknadsföringssyfte. En annan anledning är för 

att ta del av kunders åsikter och för rekrytering. (Statistiska centralbyrån, 2014-02-27) 
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1.2 Intresseområde  

Det intresse som studien grundar sig i är att det finns ett stort engagemang hos oss båda, både 

att fördjupa sig i kommunikation inom organisationer internt samt hur företag kan göra deras 

kommunikation mer effektiv genom att implementera sociala medier. Vidare vill vi undersöka 

hur ett specifikt urval av företag hanterar sin interna kommunikation och hur dessa företag 

ställer sig till frågan om implementering av sociala medier intern. Vi vill även se om det finns 

samband mellan företags interna kommunikation och deras företagskultur och om sociala 

medier har någon påverkan.  

 

Tidigare forskning samt personliga erfarenheter visar att sociala medier idag används i större 

omfattning av företag i ett externt syfte. Studiens intresse är att se hur företag istället kan 

använda dessa medier internt för att öka gemenskap och på ett fördelaktigt sätt underlätta 

informationsspridning samt förstärka relationer.  

 

1.3 Problemdiskussion  

I detta avsnitt lyfter studien fram de påståenden och problem som finns i befintlig forskning 

angående intern kommunikation, företagskultur och sociala medier. Detta med anledning att 

skapa ett syfte för studien och att lämna ett bidrag till framtida forskning.  

 

Kommunikation inom en organisation består av komplexa och kreativa processer där 

innehållet kan tolkas genom interaktion mellan anställda. Det finns olika aspekter som 

påverkar hur innehållet i kommunikationen tolkas, det kan exempelvis bero på individers 

tidigare erfarenheter samt deras värderingar. I en organisation finns det olika typer av 

medarbetare och därför en variation av tolkningar och förståelse, vilket i sin tur kan leda till 

olika typer av kommunikationsproblem (Heide, Johansson & Simonsson, 2008). 

 

En av många definitioner på intern kommunikation är utbyte av information och idéer inom 

företag (Bovée & Thill, 2000). När företag växer och blir mer komplexa, leder det till att det 

blir svårare att utbyta information och till följd av detta ökar behovet av intern 

kommunikation (Argenti, 2003). 

 

Kommunikation inom företag har en viktig roll i hur väl ett företag presterar. Att med 

framgång arbeta fram lämpliga metoder och likaså finna rätt budskap för att upprätthålla 

kommunikationen inom företag är inte alltid är lätt (Harshman & Harshman, 1999). Ett 
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verktyg för att kommunicera förändringar inom företag är att arbeta med formell 

kommunikation, som bland annat kan förmedlas via e-mail (Asif & Sergent, 2000). Den 

formella strukturen kan ses som hierarkisk (Al Eslami Kandlousi, 2010), enkelriktad och 

rutinmässig (Robert, Robert, Robert & Barbara, 2002). Motsatsen till formell kommunikation 

är informell kommunikation som bygger mer på socialt baserade relationer mellan 

medarbetarna (Al Eslami Kandlousi, 2010). Ett informellt samtal är inte förbestämt i avseende 

till deltagare och tidpunkt. Därför kan denna typ av kommunikation vara begränsad då 

beslutfattandet bygger på parterna och hur respektive part tolkar varandra. Begreppet 

informell kommunikation är ett mycket svårt och löst definierat begrepp, som i många fall 

behandlas med låg prioritering utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv (Robert et al., 

2002).  

 

De två olika synsätten på kommunikation skiljer sig åt i många anseenden. Begrepp som 

hierarkier, personlig tolkning och relationer ser studien direkta kopplingar till företagskultur. 

Företagskulturens teoretiska begränsningar grundar sig i hur gruppen kommunicerar och 

tolkar varandra. Likaså bygger företagskultur på samhörighet, enighet och status bland 

företagets medarbetare. Om gruppen inte har ett fungerande samspel leder det till ett 

dysfunktionellt samarbete. (Schein, 1984) 

 

Ett centralt problem som studien finner är att det finns många olika sätt att kommunicera 

inom företag, både formellt och informellt. Något som studien anser saknas i befintlig 

kunskap är kopplingar mellan de snabbt växande sociala medierna och hur företag 

kommunicerar internt, då den tidigare forskningen är mycket begränsad. Tidigare forskning 

har till stor del misslyckats med att förklara om och hur användning av sociala medier i 

organisationer skiljer sig från befintliga former av datorbaserad kommunikation enligt Treem 

& Leonardi (2012). Piskoriski (2011) menar att under den korta tid som sociala medier har 

varit närvarande i organisatoriska sammanhang har de använts i två huvudsakliga syften. Det 

första, som är mer allmänt studerat, är organisatorisk kommunikation med externa parter som 

exempelvis kunder, leverantörer och allmänheten. Det andra, som är mindre studerat är hur 

organisationer har anpassat sociala medier för intern kommunikation och social interaktion 

mellan anställda inom företag.  

 

Användningen av sociala medier som bloggar, wikis, sociala nätverk, webbplatser, social 

taggning och mikrobloggar blomstrar i en snabbt växande takt. Chefer hoppas att denna 
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teknik kommer att bidra till att förbättra viktiga organisatoriska processer (Treem & Leonardi, 

2012). Berthon, Pitt, McCarthy & Kates (2007) menar att många chefer dock har misslyckats 

med att utveckla strategier för att engagera sociala medier på ett effektivt sätt. Därför är det 

inte ovanligt att företag ignorerar de möjligheter som finns med sociala medier. En anledning 

till detta menar Kaplan & Haenlein (2010) beror på brister av förståelse om vad sociala 

medier är och vilka möjligheter som finns samt de olika former som de kan ta. Genom dessa 

påståenden vill studien finna svar på dessa luckor om hur företag ser på sociala medier som 

ett verktyg för den interna kommunikationen. Studien vill även se vilka möjligheter som kan 

tänkas framträda genom detta nya interna verktyg.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka svenska företags interna kommunikation, hur deras 

synsätt till sociala medier som ett internt kommunikationsverktyg ser ut och om det påverkar 

företagskulturen. 

 

1.5 Avgränsning  

Studien fokuserar inte på den externa kommunikationen, den externa användningen och inte 

heller den privata användningen av sociala medier.	   
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2. Teori 

I teoriavsnittet presenteras tre delområden som behandlar centrala begrepp från tidigare 

teorier om intern kommunikation, företagskultur och sociala medier. Detta för att uppfylla det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen på det teoretiska planet och för att bidra med en 

grundkunskap för att möjliggöra för vidare forskning i uppsatsen.  

 

2.1 Intern Kommunikation  

Inom företag pågår ständiga processer, en av dessa processer är samtal mellan medlemmar 

inom företag. Genom kommunikation skapas och upprätthålls företag och deras sociala 

verklighet. Tidigare har kommunikation setts som en viktig aspekt, idag har det dock en allt 

mer central roll i all organisering. Kommunikation har en större betydelse än bara utbyte av 

information, det handlar om att skapa och behålla gemenskap. Medlemmarna i företaget kan 

utifrån kommunikation gemensamt komma fram till en mening, vilket betyder en gemensam 

utgångspunkt för medlemmarnas handlande och tänkande. (Heide, 2002) 

 

Kommunikation bygger på processer inom organisationer av olika former; företag, föreningar 

med mera. Dessa processer innehåller olika verktyg för att informera sin organisation och för 

att skapa en mer lojal kultur och öka arbetsglädjen (Linke & Zerfass, 2011).  

 

Kalla (2005) hävdar att det finns fyra stycken huvuddomäner gällande kommunikation. 

Modellen visar hur dessa fyra domäner som tillsammans skapar en intern kommunikation 

(Kalla, 2005):  

• Business communication: Beskrivs som en kommunikation vilket bygger på 

användning, anpassning och skapande av språk anpassat för att uppfylla människors 

behov inom verksamheter.  

• Management communication: Denna domän bygger på att de inom verksamheten ska 

utveckla och sprida kunskap som bidrar till att chefen blir allt mer effektiv. Chefer 

som ägnar mycket tid för kommunikation når på så sätt en bättre prestation.   

• Corporate communication: Beskriver området av kommunikation som avser att 

företagets kommunikation bygger på att kommunikationen är riktad som företagets 

röst internt men även externt i form av PR.  
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• Organisational communication: Domänen beskriver den organisatoriska 

kommunikationen. Denna typ av kommunikation är omfattande och syftar till att 

företaget inom det organisatoriska vanligtvis har en integrerad intern kommunikation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Integrade internal communications, Kalla (2005) 

 

Dessa fyra domäner visar hur företag fördelaktigt kan lyckas med sin interna kommunikation 

genom att uppfylla ovanstående domäner av kommunikation enligt Kalla (2005). 

 

Kalla (2005) definierar intern kommunikation som en integrerad intern kommunikation, vilket 

innefattar all formell och informell kommunikation som sker internt på alla nivåer inom ett 

företag. För att uppnå en effektiv intern kommunikation hävdar Asif & Sargent (2000) att det 

krävs att kommunikationen genomsyrar hela företaget. Linke & Zerfass (2011) menar att 

intern kommunikation har som syfte att nå de aktiva medarbetarna, detta främst för att främja 

de anställdas potential och dra nytta av potentialen. 

 

Enligt Dolphin (2005) har intern kommunikation som roll att bygga relationer till anställda 

som är upprättande av förtroende, som i sin tur ger snabb och tillförlitlig information. Intern 

kommunikation kan även bidra till motivation. Bra kommunikation mellan personalen 

möjliggör även att anställda lättare kan finna en identifikation med företaget och genom det 

stödja sitt förhållningssätt mot företaget. Dolphin (2005) menar att kommunikation är viktigt 

för att hela företaget ska dela gemensamma värderingar. 



7 
 

Idag måste företag tänka på sättet de kommunicerar med de anställda i större omfattning än 

vad som tidigare krävts enligt Argenti (1998). Företag kräver dock olika metoder för deras 

interna kommunikation. Företag måste betrakta olika faktorer innan de väljer vilken metod 

som ska anpassas. Dessa faktorer kan exempelvis vara vilken typ av verksamhet de har, 

storlek på företag, organisationskultur, ledarstil, ekonomiska resurser, personal och 

företagsklimat enligt Kitchen (1997).  

 

Tidigare forskning visar att framgångsrika företag har lagt stort fokus på sin interna 

kommunikation. Genom att nå en tillfredsställelse hos sina medarbetare genererar det i sin tur 

en högre tillfredsställelse hos kunderna. För att behålla tillfredsställelsen för de anställda 

krävs det fokus på den interna kommunikationen hävdar Sinčić & Pološki Vokić (2007). 

 

Spitzer & Swider (2003) menar att företag bör uppfylla tre stycken centrala aspekter för att nå 

en slagkraftig intern kommunikation. Den först är att all data som kommuniceras ska 

acceptera avsikten, relevansen och innehållet genom alla stadier. Den andra är att syftet med 

kommunikation är att motivera, leda och informera de anställda. Den tredje och sista aspekten 

är att företag har som mål att kommunikationen ska resultera i en bättre dialog, lönsamhet och 

produktivitet.  

 

Inom den interna kommunikationen finns det sex stycken steg enligt Heide, Johansson & 

Simonsson (2008): 

• En informativ funktion: Innebär att de anställda ska ha tillgång till betryggande 

information för att genomföra sina arbetsuppgifter. Denna information kan komma 

från både kollegor med högre eller lägre rang än den aktuella medarbetaren.  

• En regelbunden funktion: Denna funktion bygger informationsöverföring kring olika 

regler, normer och värderingar inom företag. 

• En integrations funktion: Denna funktion handlar om kommunikationen om fördelning 

av olika arbetsuppgifter och sysslor. Hur dessa ska koordineras och lyckas få 

medarbetarna att arbeta mot samma mål.  

• En ledningsfunktion: En funktion vars mening är att lyckas koordinera sina 

medarbetare att nå företagets olika mål, även att lyckas nå en god kultur inom 

organisationen.   
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• En övertalande funktion: Är menat för företagens ledning. En funktion vars syfte är att 

påverka och övertala medarbetarna att göra någonting separat.  

• Socialiserings funktion – Detta ses som den viktigaste funktionen trots att den ibland 

kommer i skymundan. Funktionen avgör vilken individ som överlever i ett företag. 

Till vilken del en medarbetare lyckas integrera sig själv i företaget eller inte. I stora 

drag handlar det om att knyta rätt kontakter och samtala med rätt människor.  

Informell kommunikation har en viktig roll här.  

 

För att underlätta samarbete mellan olika avdelningar använder många företag intranät som ett 

verktyg. Intranät bygger på internetteknik som är särskilt utvecklat för att sprida information 

inom företag (Damsgaard & Scheepers, 2000). Företag som implementerar intranät har enligt 

Heide (2002) främst som syfte att effektivisera den interna informationsspridningen, spara 

pengar, förbättra kommunikationen i organisationen samt effektivisera organisationslärandet. 

När intranät används till sin fulla potential kan det förbättra gruppsamarbete, hantera 

förändringar inom företag och minska informationsöverflöd (Denton, 2006). 

 

2.1.1 Formell kommunikation och informell kommunikation 

Enligt Al Eslami Kandlousi (2010) finns det formella strukturer eller hierarkier som kan verka 

uppåt, nedåt eller sidledes mellan medarbetarna inom företag. Denna form av kommunikation 

syftar på informationsutbyte om jobbrelaterade subjekt från chefer till medarbetare och 

kollegor emellan. Tidigare forskning visar att formell kommunikation har visat produktivitet, 

förtroendeuppbyggnad, begränsat konflikter och minskat kostnader kring samordning inom 

företag (Al Eslami Kandlousi, 2010). 

 

Formell kommunikation bygger på att få arbetstagarna att sträva efter samma mål med hjälp 

av information genom gemensamma regler, förordningar, rutiner och scheman. Dessa 

informationsflöden är i förtid angivna och enkelriktade enligt Robert et al. (2002). Formell 

kommunikation används som ett verktyg för att kommunicera olika förändringar som sker 

inom företag. För att kommunicera formellt används verktyg som till exempel mail och 

nyhetsbrev och detta ses som ett effektivt sätt att kommunicera inom företag eftersom att 

informationen anses som lättillgänglig menar Asif & Sergent (2000). 

  

När aktiviteter är fördelade och samordnade efter hierarkier och satta regler är det som 

kvarstår ur ett organisationsteoretiskt synsätt den informella kommunikationen enligt Robert 
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et al. (2002). Denna del av intern kommunikation kan utifrån ett positivt synsätt ses som 

spontan, interaktiv och riklig. De rikliga kommunikationskanalerna avser kommunikation 

som sker face-to-face, över telefon, personliga meddelanden eller opersonliga meddelanden. 

Något som dessa fyra har gemensamt är att de alla kan förtydliga oklarheter som kan uppstå 

vid envägsinformation, hävdar Robert et al. (2002). 

 

Asif & Sergent (2000) menar att informell kommunikation är en viktig process för att lyckas 

bevara en helhetsbild samt att få mer information av sina medarbetare. Informell 

kommunikation är oundviklig inom företag, främst för att kollegor har olika relationer till 

varandra. Enligt Al Eslami Kandlousi (2010) bygger den informella kommunikationen på 

relationer som är socialt baserade mellan människor.  Denna typ av kommunikation gör att 

det skapas en dialog inom företag som sedan kan resultera i en känsla av tillfredställelse hos 

de anställda. Denna tillfredställelse kan leda till att de anställda kommunicerar sina problem, 

delar information och värderingar med varandra som i sin tur kan underlätta ledarskapet för 

de överordnade på ett framgångsrikt sätt (Al Eslami Kandlousi, 2010). Crampton, Hodge & 

Mushra (1998) bekräftar att en tillfredsställelse har ett positivt samband till informell 

kommunikation.  

 

Enligt Daniels, Speaker & Papa (1997) är informell kommunikation ett betydande 

kommunikationsverktyg vid fall där kommunikation från företagsledningen är begränsad eller 

bristfällig.  Informell kommunikation genererar en viss mån av skvaller som fyller de luckor 

som den formella kommunikationen inte lyckas uppnå. Saknas information från det formella, 

är företag beroende av en informell kommunikation för att lyckas uppnå en tillräcklig 

informationsmängd enligt Daniels, Speaker & Papa (1997).   

 

Tidigare forskning visar att informell kommunikation i arbetssituationer spelar en viktig roll 

för företags framgång och ger en mängd olika fördelar. Zhao & Rosson (2009) har delat upp 

fördelarna för informell kommunikation i relationsinriktade och personliga positiva fördelar. 

Figur 2 visar de fördelar som Zhao & Rosson (2009) menar att den informella 

kommunikationen har.  
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Figur 2, Fördelar med informell kommunikation (Zhao & Rosson, 2009) 

 

De relationsinriktade behandlar de positiva effekter som informell kommunikation kan ha på 

två personers relation och deras sociala framtid, exempelvis kollaborativt arbete. Den består 

av att bilda personliga uppfattningar om varandra, utveckla en gemensam plattform och 

upprätthålla en känsla av samhörighet med varandra hävdar Zhao & Rosson (2009). De 

personliga fördelarna utnyttjar de som informell kommunikation kan ha för anställdas 

personliga mål och intresse, exempelvis information och kunskap för sitt yrke (Zhao & 

Rosson, 2009). 

 

Ett informellt samtal är inte förbestämt i avseenden av timing, dagordning eller val av 

deltagare. Detta leder till att denna typ av kommunikation är mycket interaktiv då det är 

stundens uppfattning som leder till svar och tolkning. Detta gör att informell kommunikation 

ses som ett mer effektivt sätt att kommunicera än ett formellt samtal då tillfälle att korrigera 

och behandla mottagarens bestridanden och missförstånd ges genom direkt återkoppling 

enligt Robert et al. (2002). 

 

Informell kommunikation är även att föredra när företag står för en viss osäkerhet hävdar 

Robert et al. (2002). När kollegor blir placerade i arbetsgrupper och ska genomgå en 

komplicerad uppgift som inte är rutinmässig, ställs det krav på gruppmedlemmarna och att de 

har genomtänkta lösningar. Detta resulterar i att medarbetarna blir mer benägna att 

kommunicera direkt mot övriga i arbetsgruppen (Robert et al., 2002). Daft & Lengel (1986) 

hävdar dock att anställda anser att det är mer effektivt att använda sig av välförsedda och 

interaktiva kanaler vid framtagning av lösningar när det råder olikheter i medarbetarnas 

åsikter. 
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Det formella och informella är mer effektiva på skilda frågor och situationer. Den formella 

kommunikationsteorin lämpar sig starkare vid viktigare transaktioner inom företag som 

inköpsprocesser, upphandlingar och rutinmässiga transaktioner. När det sker oplanerade 

händelser kan den formella formen vara ett mindre effektivt tillvägagångssätt. Det är inom 

dessa skeden som den informella kommunikationsteorin lämpar sig mer framgångsrikt enligt 

Robert et al. (2002).  

 

Figur 3 visar det som skiljer formell och informell kommunikation åt på ett tydligt och 

strukturerat sätt. Detta för att se hur dessa två komplimenterar varandra menar Robert et al. 

(2002). 

 

Formell      Informell 
 

• Planerat i förväg     • Oplanerade 

• Ordnade deltagare     • Slumpmässiga deltagare 

• Deltagare i rollen     • Deltagare utan skyldighet 

• Förinställd dagordning     • Obestämd dagordning 

• Enkel      • Interaktiv 

• Utarmade innehåll     • Omfattande innehåll 

• Formella språk & tal     • Informellt språk och tal  

Figur 3, Formell kontra informell kommunikation, (Robert et al. 2002) 

 

2.2 Företagskultur 

Hall (1959) uttrycker att ”kultur är kommunikation och kommunikation är kultur” och anser 

att det finns starka samband mellan kommunikation och företagskultur. Kultur ses som en 

konsekvens av kommunikation enligt Cushman (1977). Putnam & Cheney (1985) menar att 

kommunikationsklimatet på ett företag påverkar stämningen i avseende hur de anställda 

kommunicerar. Ett internt kommunikationsklimat påverkar även kunskapsdelning inom 

företag och är beroende av att ett öppet och samarbetsvilligt klimat (Van den Hooff & de 

Ridder, 2004). 
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Schall (1983) menar att företagskultur kan definieras som ett bestående och oberoende system 

för olika värderingar, antaganden och övertygelser som delas av ett företags anställda och de 

hjälper anställda att samarbeta.  

 

Företagskultur är socialt delade mönster av beteenden, normer och värderingar som definierar 

betydelsen och användningen av informationen i ett företag enligt Choo (2013). Värderingar 

är de djupt rotade föreställningar om rollen och bidrag av information till företaget. Normer är 

regler eller socialt accepterade standarder som definierar vilken informationsfunktion som är 

normal eller som kan förväntas i ett företag. Värderingar och normer formar tillsammans 

informationsbeteenden hos människor och grupper i företag och organisationer hävdar Choo 

(2013). 

 

Enligt Bass & Avoli (1993) är företagskulturer ofta formade av grundarna. Grundarna skapar 

en företagskultur utifrån en förutfattad "kulturell ordning" som hen har sedan tidigare. 

Grundaren och dennes efterträdare bidrar till att forma en kultur av gemensamma värderingar 

och antaganden baserade på personliga uppfattningar. Framgång och misslyckande för ett 

företag beror på grundarens filosofiska uppfattning om att hantera nuvarande möjligheter och 

konfrontera företaget hävdar Bass & Avolio (1993). För att kunna definiera en kulturell enhet 

måste det finnas en given grupp som ”äger” den. En given grupp är en uppsättning av 

personer som har varit tillsammans tillräckligt länge för att ha delat centrala problem, som har 

haft möjlighet att lösa dessa problem och observerat effekterna av deras lösning samt tagit in 

nya medlemmar i gruppen menar Schein (1984). En gruppkultur kan därför inte fastställas 

såvida det inte finns en definierbar uppsättning av personer med gemensam historik. Har en 

grupp inte delat tillräckligt med gemensamma erfarenheter har de troligtvis inte utvecklat en 

gemensam kultur enligt Schein (1984). 

 

Enligt Schein (1984) kan styrkan i en kultur definieras i termer som homogenitet och stabilitet 

av gruppmedlemskap samt i längd och intensitet av gemensamma erfarenheter inom gruppen. 

Har en grupp haft en lång, varierad och intensiv historia kommer den troligtvis ha en stark 

och differentierad kultur. Har en grupp däremot haft ständigt skiftande medlemmar eller bara 

varit tillsammans en kort tid och inte haft några större frågor att handskas med kommer det 

troligtvis ha en svagare kultur. Detta trots att individer inom gruppen kan ha starka 

individuella antaganden, men det är inte tillräckligt för att de gemensamma erfarenheterna för 

gruppen som helhet ska definieras som en stark kultur (Schein, 1984). 
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Schein (1984) menar även att det kan uppkomma olika problem inom grupper. Problemen kan 

vara språk, gränser, kraft och status, intimitet, belöningar och bestraffning och ideologier. 

Språk, om medlemmarna inte kan kommunicera och förstå varandra är det enligt definition 

omöjligt för en grupp. Gränser, ett av det mest betydelsefulla området inom kultur är den 

delade enighet om vem som tillhör gruppen eller inte, och vilka kriterier som bestämmer 

medlemskap. Kraft och Status, varje organisation måste arbeta fram regler för hur en person 

får, underhåller och förlorar makt. Detta område är avgörande för att hjälpa medlemmar 

hantera sin egen känsla av aggression. Intimitet, varje organisation måste arbeta på sina 

spelregler för vänskapsrelationer, för relationer mellan könen och även på vilka sätt det med 

öppenhet och intimitet ska hanteras i samband med hantering av organisationens uppdrag. 

Belöningar och straff, varje grupp måste veta vad dess heroiska och syndiga beteenden är, vad 

som belönas med ägodelar, status och makt: och vad som straffas genom indragning av 

belöningar. Ideologi, varje organisation möts av oförklarliga händelser som måste ge mening, 

så att medlemmarna kan svara på dem och undvika ångest när de ska hantera oförklarliga och 

okontrollerbara händelser. Schein (1984) 

 

2.2.1 Transaktionskultur & Transformell kultur 

En transaktionskultur fokuserar enligt Bass & Avolio (1993) på allt i fråga om klara och 

underförstådda avtalsförhållanden. Arbetsuppgifterna definieras tillsammans med 

anställningsvillkor, disciplinära koder och förmånsstrukturer. Den transnationella företags-

kulturen är beroende av att sätta ett pris på allt, exempelvis berättelser, värderingar och 

antaganden. Alla anställda har ett pris som är nödvändigt för personens motivation till att 

arbeta. Åtaganden är kortsiktiga, och internt består företaget av en plats där varje individ 

belönas beroende på prestation. De anställda arbetar oftast självständigt och när de samarbetar 

beror det på förhandlingar och inte på problemlösning eller gemensamt uppdrag (Bass & 

Avolio, 1993). 

 

I en transformerande kultur finns det enligt Bass & Avolio (1993) i allmänhet en känsla av 

mening och en familjekänsla. Åtaganden är långsiktiga och ledare och medlemmarna delar 

ömsesidiga intressen. Ledarna och medlemmarna bortser från sitt eget intresse eller 

förväntade belöningar och ser istället det som är bra för företaget. Cheferna agerar mentorer, 

coacher, förebilder och ledare. De umgås med medlemmarna i kulturen för att de känner en 

personlig förpliktelse att hjälpa nya medlemmar in i kulturen. Inom denna typ av kultur finns 

en rik uppsättning av normer som anpassar sig till och förändras med de yttre förändringar 
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som sker i företaget. Inom alla avdelningar och nivåer i företaget finns en bra kommunikation 

om syften, visioner och utmaningar enligt Bass & Avolio (1993). 

 

2.3 Sociala Medier  

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

direkt kommunicera med varandra, genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier är 

en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll, som används 

för bland annat socialt umgänge, nyhetsförmedling, organisering, marknadsföring och 

underhållning. Exempel på sociala medier är Internetforum, bloggar, wikis och chatt-program. 

(Nationalencyklopedin, 2014-03-28) 

 

2.3.1 Sociala medier i företag  

Sociala nätverk som är utvecklade för företag kallas ofta för Enterprise Social Network, även 

Enterprise 2.0. Det är webbaserade tjänster som tillåter individer att skapa och underhålla 

online-profiler med andra medlemmar i företaget. Företags sociala nätverk är inspirerade av 

offentliga sociala nätverk, som till exempel Facebook, men de används på företagens egna 

servrar och begränsar användningen enbart till de anställda (Jarrahi, 2011).  

 

Samtidigt som de nya webbaserade formerna för kommunikation växt fram har ett antal 

studier undersökt deras roll i företag. Nya studier har undersökt motiv och användning av 

sociala verktyg i organisationer. Dessa studier avslöjar värdet av dessa sociala verktyg för att 

förbättra informationsutbytet mellan anställda i stora organisationer samt att hjälpa till att 

bygga en gemensam värdegrund och upprätthålla en känsla av samhörighet bland personer 

över organisationshierarkin (Zhang, Qu, Cody & Wu, 2010). Många forskare har föreslagit att 

sociala medier som verktyg kan underlätta kommunikation i organisationer, på ett sätt som 

skiljer sig från det som förknippas med traditionell kommunikationsteknik, som e-post, 

telekonferenser, intranät och snabbmeddelanden (Grudin, 2006; McAfee, 2006; Steinhuser, 

Smolnik & Hoppe, 2011; Kane, Majchrzak & Ives, 2010; Treem & Leonardi, 2012).  

 

Nyligen har organisationer och forskare börjat experimentera med användningen av sociala 

medier internt, i hopp om att förbättra informellt samarbete mellan anställda. Sociala medier 

ger till skillnad från e-post, som riktas till specifika mottagare, en fri sändningsplattform och 

tillåter anställda att kringgå traditionella organisatoriska hierarkier och kontakta geografiskt 

eller organisatoriskt avlägsnare läsare enligt Brzozowski, Sandholm & Hogg (2009). 
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Geografiskt avstånd och arbetsmiljöer har visat sig påverka samarbetsnormer i företag (Eligio, 

Ulises, Ainsworth, Shaaron, Crook & Charles, 2012). 

 

Enligt Leonardi & Huysman (2013) fungerar företags sociala medier som en plattform där 

social interaktion uppstår, istället för att fungera som en kanal enbart för kommunikation. 

Denna plattform är digital, till skillnad från de fysiska plattformar som kontor, konferensrum 

och korridorer som traditionellt finns på arbetsplatser. Detta leder till att vem som helst i 

organisationen kan delta när som helst och från var som helst. 

  

Användning av sociala medier i företag har enligt Brzozowski et al. (2009) visat sig påverka 

informationsdelning, samarbete, kommunikation och sociala relationer på arbetsplatsen. 

Sociala nätverksverktyg har visats hjälpa till att bygga starkare band mellan de anställda och 

att även att göra det möjligt för de anställda att nå ut till okända kollegor (DiMicco, Millen, 

Geyer, Dugan, Brownholtz & Muller, 2009) 

 

Många företag har idag globala kontor, antingen för tillgänglighet eller för försäljning och 

marknadsföring. Ur ett organisationsperspektiv är det positivt för företag att förstå de 

anställdas emotionella uttryck på och mellan geografiska platser, i syfte att förbättra 

kommunikationen och främja kreativa idéer, informations- och kunskapsdelning samt 

samarbete. Teorier påvisar att när människor av olika statusnivåer samverkar anpassar de sitt 

tal, sina vokala mönster och sina gester för att anpassa sig till varandra. En djupare förståelse 

för anställdas beteenden över organisationshierarkin kan ge insikter som främjar ett sunt 

samarbete och förbättrad grupprestanda enligt De Choudhury & Counts (2013).  

 

Flera studier av snabbmeddelanden och chatt har visat stor acceptans och värde av att de 

används på arbetsplatsen. Snabbmeddelanden anses vara ett användbart verktyg för att 

underlätta utbyte av information med tekniskt innehåll, såväl som ett verktyg för att underlätta 

samordning och bygga medvetenhet (Handel & Herbsleb, 2002). Studier av wikis har också 

visat värdet av dessa tekniker på arbetsplatsen. Ett företags wiki är ett nyttigt sätt att dela 

information (Danis & Singer, 2008). På samma sätt har bloggar visat sig vara ett användbart 

verktyg för tvärorganisatorisk kommunikation och samarbete inom stora företag. Forskning 

visade också hög användning och värde av sociala nätverk i företag (Efimova & Grudin, 

2007).  
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Sociala medieverktyg ger även möjligheten för alla anställda inom företaget att göra deras 

kunskap synlig och inte bara i en specifik arbetsgrupp enligt Majchrzak, Wagner & Yates 

(2006). Kunskap som delas via sociala medieverktyg görs synlig exempelvis genom tweets 

eller blogginlägg (Fulk & Yuan, 2013).  Sociala medier gör det möjligt för kunskapsdelningen 

att övergå från en centraliserad till en decentraliserad process, genom att individer kan lägga 

upp informationen när de vill, med både informella och formella metoder menar Kane & 

Fichman (2009).  

 

Sociala medier gör det möjligt för anställda att på ett lätt och enkelt sätt ta till sig information 

om en medarbetare. Tekniken används för att göra personens kunskap synlig genom inlägg, 

kommentarer, statusuppdateringar, röster eller bilder detta bidrag till att sociala medier är 

synliga för alla som har tillgång till systemet (Leonardi & Huysman, 2013). Andra former av 

kommunikationsteknik i organisationer som e-post eller snabbmeddelanden gör information 

synlig men inte i lika stor utsträckning som sociala medier gör. En av de vanligaste och mest 

grundläggande funktionerna i sociala medier är att de presenterar innehåll gemensamt, vilket 

innebär att bidrag lätt kan lokaliseras och ses av andra anställda. Det är svårt att vara insatt i 

varje informationsöverföring som pågår inom organisationen, speciellt eftersom många sker 

genom privata kanaler såsom e-post eller telefon (Cross, Borgatti & Parker, 2003). Även 

McAfee (2006) menar att när företag implementerar sociala medier kan olika hinder uppstå 

trots att tillvägagångssättet är rätt. Ett hinder är att de anställda inte tar till sig tekniken eller 

anpassar sig efter de nya metoderna (McAfee, 2006). 

 

Enterprise 2.0 erbjuder ett snabbt och lätt sätt för individer att publicera information och göra 

sina kommunikativa aktiviteter synliga för andra i en organisation och, kanske ännu viktigare, 

genom att minska den ansträngning som krävs för att ta reda på vem som kommunicerade om 

vad. Sociala medier gör det mycket lättare för andra som inte är med i det ursprungliga 

meddelandet att se vad som sades och vem som sa det (Leonardi & Huysman, 2013) 

 

Interna sociala nätverk anses spela en central roll i processen att överföra kunskap. Grupper 

kan betraktas som informationsbehandlingsenheter: som individer som kodar, lagrar och 

hämtar information (Brauner & Scholl, 2000). Genom en effektiv samverkan och genom att 

bygga kunskap om andra kan det leda till att ny kunskap och nya insikter skapas (Moenaert et 

al., 2000; Bakker et al., 2006). Kommunikation i interna grupper utgör logistiken genom 
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vilken kunskap nås, överförs, och absorberas till ny kunskap, nya idéer och insikter enligt 

Clark & Schaeffer (1989). 

 

McAfee (2006) definierar Enterprise 2.0 som ”användningen av framväxande sociala 

mjukvaruplattformar inom företag eller mellan företag och deras partners eller kunder”. 

McAfee (2006) menar att Enterprise 2.0 teknologier bör innehålla sex stycken komponenter. 

Komponenterna som beskrivs är följande; Söka, Länkar, Skapande, Taggar, Utvidgningar och 

Signaler. (McAfee, 2006). 

• Söka: Innebär att användarna ska kunna hitta information på ett enkelt sätt genom 

sökord och nyckelord.  

• Länkar: Användarna får genom länkar veta vad som är viktigt samtidigt som de 

hjälper sökmotorerna att avgöra vilka sidor som har rätt innehåll. Länkar kunde endast 

skapas av ett fåtal personer tidigare.  

• Skapande: Avser användarnas vilja att uttrycka sig. Individer som vill uttrycka sig 

individuellt använder bloggar. I takt med att bloggaren gör nya inlägg och läsarna 

kommenterar inläggen utökar innehållet. Wikis används av flera medarbetare som vill 

samarbeta och genom att korrigera och göra tillägg görs detta. 

• Taggar: Används för att kategorisera innehållet på intranät, något som har varit 

eftertraktat hos användarna enligt tidigare studier. Taggar skapas av användarna och är 

en beskrivning av ord av innehållet på en intranätssida.  

• Utvidgning: Kombinationen av taggar, skapande och länkar. Olika system ska hitta 

samband mellan informationen och föreslå annan information som möjligtvis kan vara 

av intresse. Utvidgningarna gör att taggar kan fördela kunskap i företagen och inte 

enbart i den grupp som de skapades i.  

• Signaler: När intressant innehåll skapas eller uppdateras används signaler av 

användarna, exempelvis e-post-meddelanden. Signalerna är ett hjälpmedel för 

användarna att sålla och sortera företagets informationsflöde.  

 

Utifrån dessa komponenter har en modell med benämningen 4C utformats. Figur 4 visar hur 

företag kan använda Enterprise 2.0 teknik på de sätt som passar deras egna behov. Den visar 

även hur företag kan möjliggöra organisatoriska förändringar på ett effektivare sätt. De fyra 

C:n står för Communication (Kommunikation), Cooperation (Kooperation), Collaboration 
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(Kollaboration) och Connection (Koppling). De två dimensionerna i modellen är formalitet 

och interaktion. (Cook, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Web 2.0-teknik för organisatoriskkultur, Cook (2006), efter Bin Husin & Swatman, 

2010). 

 

De gråa områdena i modellen visar tre olika typer av företag. Nummer ett representerar ett 

mycket informellt företag med en samarbetskultur. Nummer två representerar en mycket 

formellt med mycket samverkande kultur och nummer tre är både informellt och formellt med 

fokus på individuella insatser men även att det förekommer problemlösning inom grupper. 

Modellens syfte är att visa vilka Web 2.0 tekniker som lättast skulle kunna tillämpas på 

respektive företag och dess kultur (Heikal bin Husin & Swatman, 2010). 

 

Kommunikation: Omfattar de plattformar som tillåter människor att kommunicera med 

varandra genom text, bild, ljud samt video eller en kombination av dessa (Cook, 2006). 

Exempel är diskussionsforum, bloggar, chattar och social närvaro. 

• Diskussionsforum: Är en plats där diskussioner påbörjas av anställda för andra att se 

över. Det kan handla om frågor, olika yttranden eller svar på en situation (Heikal bin 

Husin & Swatman, 2010). 

• Bloggar: Representerar den tidigaste formen av sociala medier och är särskilda typer 

av webbplatser. Det motsvarar personliga webbsidor och kan komma i en mängd olika 

varianter, från personliga dagböcker där författarna beskriver sitt liv till 

sammanfattningar av all relevant information i ett specifikt område. Bloggar hanteras 
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ofta av en person men ger möjlighet till interaktion med andra genom tillägg av 

kommentarer. På grund av sina historiska rötter är textbaserade bloggar i särklass det 

vanligaste sociala mediet (Kaplan & Haenlein, 2009). Med hjälp av RSS (Really 

Simple Syndication) kan besökarna prenumerera på uppdateringarna (Cook, 2008). 

Många företag använder bloggar för att uppdatera anställda, kunder och aktieägare 

med information de anser vara viktig (Heikal bin Husin & Swatman, 2010). 

• Chattar: Är ett sätt att direkt kommunicera med en individ eller en grupp över nätet. 

Chattar är vanligtvis textbaserade men det finns funktioner som även möjliggör för 

röst, bild och videosamtal (Cook, 2008). 

• Social Närvaro: Är en typ av direktkommunikation där uppdateringar sänds och tas 

emot genom antingen webb, SMS eller andra applikationer om vart användaren 

befinner sig och vad den gör vid ett speciellt tillfälle. Social närvaro kan ge företag 

möjligheten att hålla reda de anställda på ett enkelt sätt (Cook, 2006). 

Kooperation: Med hjälp av kooperativa sociala verktyg som delning av medier kan 

användarna dela och sprida innehållet på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt i sociala 

nätverk (Cook, 2006).  

• Delning av medier: Anställda kan dela olika medier som fotografier och videos genom 

nyckelordstaggar och kommentarer. Genom dessa nyckelord och kommentarer kan 

man även identifiera mönster, relationer och grupper när det kommer till både innehåll 

och personer (Cook, 2008). 

Kollaboration: Dessa verktyg används främst för att människor gemensamt ska arbeta för att 

lösa problem, indirekt eller direkt på både centrala och distribuerade sätt (Cook, 2008).  

• Wikis: Är en webbplats som tillåter användare att lägga till, ta bort och ändra text 

(Kaplan & Haenlein, 2009). Anställda kan lägga till eller förbättra innehåll genom en 

webbläsare (Heikal bin Husin & Swatman 2010). Wikipedia är den mest populära 

wikin (Cook, 2008). 

Koppling: Tekniken gör det möjligt för människor att skapa kontakt med och mellan innehåll 

och andra personer (Cook, 2006).  

• Sociala Nätverk: Anställda tillåts att ansluta med andra anställda via en online-

plattform. Denna aspekt är framförallt värdefull på ett företag med en yngre 

generation då de motiveras mer av sociala än professionella anslutningar (Heikal bin 

Husin & Swatman, 2010). 
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Kollaboration och Koppling kräver mer formalitet än kommunikation och Kooperation, den 

främsta anledningen är för att de två dimensionerna är beroende av att människor gör saker på 

ett strukturerat sätt. Kooperation och kollaboration kräver ofta en högre grad av interaktion än 

koppling och kommunikation av den anledningen att de främst fokuserar på grupper än på 

individer. När företag ska införa olika sociala program kan dessa relationer enkelt betraktas 

och bör även göra det för att se vad som är mest lämpligt för företagets kultur. Exempelvis 

kommer företag med främst formella företagsstrukturer och med en kultur som är 

gruppfokuserad gynnas mest av sociala program som möjliggör för samarbete. Företag med 

informella strukturer och med en kultur som fokuserar på individuella insatser gynnas av 

sociala program som stödjer kommunikation enligt Cook (2006). 

 

2.3.2 Bloggar  

Bruce och Susan Abelson grundade Open Diary som var ett närverk där skribenter som skrev 

dagbok online samlades i ett gemensamt community. Det var vid samma tidpunkt som termen 

blogg användes för första gången (Kaplan & Haenlein, 2009). 

 

Enligt Kaplan & Haenlein (2009) representerar bloggar den tidigaste formen av sociala 

medier och är särskilda typer av webbplatser. Det motsvarar personliga webbsidor och kan 

komma i en mängd olika varianter, från personliga dagböcker där författarna beskriver sitt liv 

till sammanfattningar av all relevant information i ett specifikt område. Bloggar hanteras ofta 

av en person men ger möjlighet till interaktion med andra genom tillägg av kommentarer. På 

grund av sina historiska rötter är textbaserade bloggar i särklass det vanligaste sociala mediet. 

 

Nyligen har det framkommit att bloggar kan vara ett framgångsrikt verktyg i sökandet av 

information och hantering av kunskap inom organisationer (Jackson, Yates & Orlikowski, 

2007). Heikal bin Husin & Swatman (2010) hävdar att många företag använder bloggar för att 

uppdatera anställda, kunder och aktieägare med information de anser vara viktig. Bloggars 

interna roll är att dela kunskap och kunskap som är tyst eller underförstådd, men kan även 

fungera som ett bidrag till en ökad sammanhållning inom företag (Kosonen, Henttonen & 

Ellonen, 2007). 

 

Bloggar förlitar sig på sociala interaktioner och att tillsammans frambringa kunskap. Genom 

bloggar kan anställda nå ut till alla delar av organisationen och idéer kan komma från alla 

delar av företaget, oavsett kunskap och erfarenhet. Detta leder till olika infallsvinklar då 
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läsarna har möjlighet att kommentera och bidra med nya synsätt eller lösningar till 

exempelvis projektidéer. Att kunna styrka en större innovation genom att få olika 

infallsvinklar från organisationen ger affärsmöjligheter som påverkats av teknik, 

marknadsföring, försäljning och dylikt. Interaktion har en betydande del som förknippas med 

interna bloggar. Genom dessa får anställda en insikt i andras arbete, de kan lära känna nya 

kollegor och få se hur företagets olika avdelningar jobbar och verkar. Framförallt går det att 

avläsa detta på ett mer personligt plan. (Kosonen, Henttonen & Ellonen, 2007) 

 

Interna bloggar är framväxande inom företag, för att hjälpa sina anställda arbeta med detta 

nya verktyg krävs det att man avsätter tid för användning i både skrivande och läsande av 

bloggen. Även uppmuntran till att ta del av bloggen ses som nödvändigt. Att tilldela ramar till 

de anställda om vad bloggen ska innehålla och vad som bör undvikas kan även hjälpa de 

anställda att använda det mer. Om riktlinjer sätts upp måste det poängteras att det ska vara 

uppriktig och informell information som avses spridas på bloggen. Att dela en informell 

kommunikationskanal på företag tenderar till att företagskulturen stärks enligt Aschenbrenner 

& Miksch (2005).  

  

Den fördel bloggar har för den interna kommunikationen är att den upprätthåller gemenskap 

för arbetsgruppen enligt Ojala (2004) vilket även Wright (2005) håller med om. En annan 

aspekt inom bloggar är att det uppfattas som ett informellt kommunikationsverktyg och 

genom detta leder det till att de anställda på ett mer fördelaktigt sätt kan lösa problem, 

diskutera idéer eller vara ett bra komplement till en mer formell kommunikation (Ojala, 2004; 

Picot & Fischer, 2006). Bloggande internt kan användas för att överlappa luckor bland 

anställda som inte arbetar tillsammans inom företag. Detta kan sammansvetsa olika områden 

inom företaget och bidra till nya sociala anslutningar som leder till en större medvetenhet om 

alla delar av verksamheten och dess anställda (Aschenbrenner & Miksch, 2005). När 

företagen uppmuntrar anställda att vara aktiva på bloggar kan konsekvensen bli att vissa 

anställda yttrar sig negativt om företaget samt att de kan finnas en kunskapsbrist (Kaplan & 

Haenlein, 2009).  

 

Interna företagsbloggar tenderar till att influeras av intern kommunikation, företagskultur och 

kommunikationsklimat. Det ses som ett komplement till tidigare kommunikationsverktyg och 

är ett enkelt sätt att kommunicera och skapa en större sammanhållning i olika led inom 

företag. Informationen som finns tillgänglig på bloggar kräver inte heller omedelbar 



22 
 

beaktning utan kan tillhandahållas när det passar läsaren, vilket i sin tur leder till en större 

frihet vid val av informationsinsamling. (Kosonen, Henttonen & Ellonen, 2007)	  

 

2.4 State-of-the-art 

State-of-the-art är ett verktyg som syftar till att värdera de vetenskapliga artiklar som 

redovisats i teorikapitlet. Genom att undersöka antal citeringar på en artikel ger studien 

vetskapen om hur väl en teori är uppskattad och validerad av andra författare. En artikel med 

hög acceptans är väl validerad och har en styrka i dess teorier (Philipson, 2014-04-10).  

 

2.4.1 Intern Kommunikation 

Kommunikation bygger på processer inom organisationer av alla slags former. Dessa 

processer kan vara företag, föreningar med flera och innehåller olika verktyg för att informera 

sin organisation, skapa en mer lojal kultur samt öka arbetsglädjen (Linke & Zerfass, 2011). 

Kalla nämner fyra stycken domäner gällande kommunikation som tillsammans frambringar en 

integrerad intern kommunikation. Dessa domäner är Business Communication, Management 

Communication, Coorporate Communication och Organizational Communication (Kalla, 

2005). 

	  

Intern kommunikation har som roll att bygga relationer till anställda som är upprättade 

påförtroende, som ger snabb och tillförlitlig information och på så sätt även bidrar till allmän 

motivation (Dolphin, 2005). Det formella och informella är mer effektiva på skilda frågor och 

situationer. Den formella kommunikationsteorin lämpar sig starkare vid viktigare 

transaktioner inom företaget. När det sker oplanerade händelser så kan den formella formen 

vara ett mindre effektivt tillvägagångssätt (Robert et al., 2002).   
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Tabell 5, State-of-the-art Intern Kommunikation, egen. 

 
2.4.2 Företagskultur 

En given grupp är en uppsättning av personer som har varit tillsammans tillräckligt länge för 

att ha delat centrala problem, som har haft möjlighet att lösa dessa problem och observera 

effekterna av deras lösning samt tagit in nya medlemmar i gruppen (Schein, 1984). I en 

transformerande kultur finns det i allmänhet en känsla av mening och en familjekänsla. 

Åtaganden är långsiktiga och ledare och medlemmarna delar ömsesidiga intressen (Bass & 

Avolio, 1993). Hall (1959) menar att det finns ett starkt samband mellan kommunikation och 

företagskultur. ”Kommunikation är kultur och kultur är kommunikation”. 

Tabell 5, State-of-the-art Företagskultur, egen.  

Intern 

Kommunikation   

Referenser  Citat  Validitet  Styrka i teorier 

Verktyg för 

intern 

kommunikation 

Linke & Zerfass 

(2011) 

14 Validerad Förslag på ny 

teori 

Fyra domäner  Kalla (2005) 78 Validerad Förslag på ny 

teori 

Bygga relationer  Dolphin (2005) 66 Validerad Förslag på ny 

teori 

Formell & 

informell 

Robert et al. 

(2002) 

558 Väl validerad Dominerande 

Företagskultur Referenser  Citat  Validitet  Styrka i teorier 

Förklarar 

Företagskultur 

Schein (1984) 20227 Väl validerad  Dominerande 

Tranformellt 

ledarskap och 

organisationskultur 

Bass & Avolio 

(1993) 

652 Väl validerad Förslag på ny 

teori 

Företagskultur 

Kommunikation  

Hall (1959) 6696 Väl validerad Dominerande 
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2.4.3 Sociala Nätverk  

Enterprise 2.0 definieras som ”användningen av framväxande sociala mjukvaruplattformar 

inom företag eller mellan företag och deras partners eller kunder” (McAfee, 2006). 

Enterprise 2.0 teknologier bör innehålla sex stycken komponenter. Komponenterna som 

beskrivs är följande; Söka, Länkar, Skapande, Taggar, Utvidgningar och Signaler. (McAfee, 

2006) 

 

Web 2.0 är en term som för första gången användes 2004, då för att beskriva ett nytt sätt för 

programutvecklare och slutanvändare att använda World Wide Webb. Plattformens innehåll 

och program skapades och publicerades inte längre av individer utan istället ändrades det 

kontinuerligt och gemensamt av alla användare. Web 2.0 är en plattform för utvecklingen av 

sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2009). Idag finns det en rik och varierad ekologi av 

sociala medier som varierar i fråga om omfattning och funktionalitet. Vissa är till för 

allmänheten där Facebook är ett exempel medan andra är mer fokuserade på professionella 

nätverk, så som Linkedin. Den enorma exponeringen av sociala medier har lett till ett nytt 

kommunikationslandskap (Kietzmann et al., 2011). 

 

Tabell 5. State-of-the-art Social Nätverk, Egen 

 

2.4.4 Reflektion över State-of-the-art 

I studiens State-of-the-art kapitel har vi valt ut ett par centrala vetenskapliga artiklar ur vårt 

teorikapitel som vi ser ett extra intresse i att undersöka validiteten på. Anledningen till valda 

artiklar är för att vi anser att dessa har en givande roll för vår teori. Enligt oss har författarna 

kommit med bidrag med deras teorier kring de fenomen vi undersöker.  

 

Sociala medier Referenser  Citat  Validitet  Styrka i teorier 

Förklaring på 

Enterprise 2.0 

McAfee (2006) 1198 Väl validerad Dominerande 

Förklarar 

begreppet 

Sociala Medier 

Kaplan & 

Haenlein (2009) 

2776 Väl validerad  Dominerande 

Ramverk för 

Sociala Medier 

Kietzmann et al. 

(2011) 

476  Låg Validerad Framväxande 

Teorier 



25 
 

Det vi kan utläsa med hjälp av State-of-the-art är att en lågt validerad artikel inte 

nödvändigtvis är en svag artikel. Att en lågt validerad artikel har få citeringar kan bero på att 

den nyligen är utförd och genom detta inte hunnit bli mer citerad än den blivit i dagens läge. 

Men detta är inte något som nödvändigtvis gäller samtliga nyare artiklar. En annan aspekt 

som kan göra en lågt citerad artikel högre validerad är om de artiklar som citerat 

huvudartikeln övergripande skriver om samma ämne, det leder då till att ämnet kan ses som 

aktuellt och uppskattat ur ett teoretiskt perspektiv.  

 

Att värdera artiklar kan leda till att trovärdigheten i studien ökar då man granskar sin 

teoretiska referensram. Detta bidrar även till att studien visar de teorier som är mer eller 

mindre accepterade och uppskattade av andra forskare. 

 

2.5 Teoretiskmodell  

Hall (1959) uttrycker att ”Kultur är kommunikation och kommunikation är kultur”. Cushman 

(1977) menar att kulturen på ett företag är en följd av den kommunikation som råder inom 

organisationen. Kommunikationsklimatet påverkar informationsspridningen på en arbetsplats 

och detta är i sin tur beroende av ett arbetsklimat som är öppen som samarbetsvilligt (Van den 

Hooff & de Ridder, 2004). 

 

Kalla (2005) definierar intern kommunikation som en integrerad intern kommunikation, vilket 

innefattar all formell och informell kommunikation som sker internt på alla nivåer inom ett 

företag. Den formella interna kommunikationen bygger på verktyg som nyhetsbrev och e-mail 

och är mer likt en envägskommunikation enligt Asif & Sergant (2000). Den informella 

kommunikationen däremot bygger på relationerna som råder mellan anställda menar Al 

Eslami Kandlousi (2010). Campton, Hodge & Mushra (1998) hävdar att anställda genom 

dessa relationer bygger upp sociala dialoger som leder till delade värderingar och information 

mellan varandra i större utsträckning. Zhao & Rosson (2009) anser att den informella 

kommunikationen även skapar en känsla av gemenskap och samhörighet mellan de anställda. 

Användningen av sociala medier som internt kommunikationsverktyg menar Brzozowski, 

Sandholm & Hogg (2009) har en positiv inverkan på den informella kommunikationen. 

Författarna anser även att företag med plattformar influerade av sociala medier kan kringgå 

tydliga hierarkier som genererar en bättre samhörighet och informationsspridning. 
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Interna företagsbloggar tenderar till att influeras av intern kommunikation, företagskultur och 

kommunikationsklimat. Bloggar uppfattas som informellt kommunikationsverktyg och bidrar 

till att anställda mer fördelaktigt kan lösa problem, diskutera idéer eller vara ett bra 

komplement till en mer formell kommunikation (Ojala, 2004; Picot & Fischer, 2006). Bloggar 

ses som komplement till tidigare kommunikationsverktyg och är ett enkelt sätt att 

kommunicera och skapa en större sammanhållning i olika led inom företag. Att dela en 

informell kommunikationskanal på företag kan enligt Aschenbrenner & Miksch (2005) 

tendera till att företagskulturen stärks. 

 

Figur 6 visar sambanden mellan Intern Kommunikation, företagskultur och sociala medier.  

	  

 
Figur 6, egen 

 

2.6 Forskningsfrågor   

Studien ämnar undersöka svenska företags interna kommunikation, deras användning av 

sociala medier och hur detta påverkar företagskulturen. För att på ett effektivt sätt efterforska 

detta utgår studien från nedanstående frågeställning.  

• Har företagskulturen påverkats genom den interna kommunikationen? 

• Har företagskultur samband med sociala medier? 

  

Intern 
Kommunikation  

Formell-informell 
kommunikation 

Företagskultur Sociala medier 
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3. Metod 
Metodavsnittet beskriver hur det övergripande tillvägagångssättet studien har arbetet för att 

finna svar till ställda forskningsfrågor, vilka metoder som använts till forskningen samt hur 

kollekten av information bearbetas. 
 

3.1 Undersökningsdesign 

Studien har som avsikt att utgå från en abduktiv ansats, där grundläggande teori kommer att 

insamlas från tidigare teorier inom intern kommunikation, företagskultur samt sociala medier. 

Utifrån dessa områden se samspel med observationer från den empiriska insamlingen. 

Olsson & Sörenssen (2011) menar att en abduktiv metod är en variation mellan induktiv och 

deduktiv metod. Studien startar med vetenskapliga teorier från litteratur och artiklar, detta för 

att få kunskap och vara förberedd inför intervjuer. Sedan kommer studien röra sig mellan 

teoretisk och empirisk data för att få en så korrekt och rättvisande bild som möjligt av intern 

kommunikation inom organisationsteorin.  

  

Den forskningsdesign som studien utgår från är en multipelfallstudie uppbyggd på intervjuer. 

Detta val leder följaktligen till att studien blir av en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder har 

primärt ett förstående syfte. Det centrala är att genom olika tillvägagångssätt samla 

information för att få en djupare förståelse för problemet som studeras och beskriva helheten 

av sammanhanget enligt Holme & Solvang (1997). Bryman & Bell (2013) menar att en 

kvalitativ forskningsstrategi har en djupare betoning på ord mer än siffror. Holme & Solvang 

(1997) menar att det huvudsakliga syftet med kvalitativa studier är att få en bättre förståelse 

av vissa faktorer. Problemet med kvalitativa undersökningar kan vara att forskarens 

uppfattning av situationen kan vara felaktig. 

 

En vanlig utgångspunkt inför kvalitativa intervjuer är enligt Holme & Solvang (1996) att 

studier ska börja från att skapa en förståelse av något slag av något specifik område. Även att 

den kvalitativa intervjun utgår från standardiserade frågor och att i så stor omfattning som 

möjligt försöka styra en pågående intervju. Anledningen till detta är att de synpunkter som 

uppkommer under intervjuerna är ett resultat av intervjuobjektens egna uppfattningar.  Den 

population som ska ingå i den kvalitativa intervjubasen är avgörande, detta för att få det 

resultat studien strävar att nå. Vid val av fel intervjuobjekt så kan hela undersökningen bli 

oanvändbar och missvisande (Holme & Solvang, 1996). 
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3.1.1 Primärdata 

Primärdata som ligger till grund för studien har främst samlats in utifrån intervjuer. 

Intervjuerna är semistrukturerade som anpassats för att fylla de luckor som studien menar 

saknas i tidigare forskning. Dessa luckor menar studien är hur sociala medier fungerar som ett 

internt kommunikationsverktyg och hur det samspelar med företagskultur. Varför arbetet har 

valt att använda semistrukturerade frågor är för att lättare kunna ställa kompletterande 

följdfrågor om insamlade svar har blivit för svaga eller feltolkade av intervjuobjekten. Genom 

denna intervjumetod finns möjligheten att ställa oplanerade frågor inom uppkomna områden 

som vi som intervjuare ser är nyttigt för studien. Bryman & Bell (2013) menar att en 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuobjekten får frågor som är byggda på ett sådant 

sätt att de inte har någon förutbestämd ordningsföljd och frågorna är i regler mer allmänt 

formulerade. Den som intervjuar har då även möjligheten att ställa ytterligare frågor för att få 

svar på eventuella nya funderingar. En annan anledning till att utgå från semistrukturerade är 

att kunna anpassa intervjuerna men även att kunna fördjupa sig inom intervjun vartefter 

intervjuns gång. Likaså att denna form av tillvägagångssätt ses som mer öppen än en 

strukturerad intervju enligt Bryman & Bell (2013). 

                                                                                  
Frågorna i samtliga intervjuer ställdes öppna och generella för att möjliggöra för följdfrågor 

och med det kunna anpassa insamlingen utav information. Detta med anledning till att inte 

vara låsta vid bestämda frågor och förhoppningsvis nå en bredare bild av empirin. 

 
Något som måste visas hänsyn till är de problem som kan uppstå genom användningen av en 

kvalitativ studie. Dessa problem är hur författarna tolkar intervjusvaren. För att minimera 

denna risk är det viktigt att vara empatisk och även sympatisk enligt Bryman & Bell (2013). 

Ett annat tillvägagångssätt för att minimera denna risk är att vid intervjuerna använda sig av 

inspelning för att i efterhand kunna lyssna tillbaka på intervjuerna och med detta göra en mer 

korrekt tolkning. 

 
Intervjuerna registrerades genom bandinspelning med anledning till att vi som frågeställare 

vid intervjuerna ska kunna fokusera på den aktuella situationen och inte lägga onödigt fokus 

på att anteckna och memorera. Genom detta så får vi en bättre inlevelse och förståelse vad 

respondenterna egentligen försöker att förmedla i sina svar. Kvale (2007) anser dock att 
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bandinspelningar inte fångar det visuella aspekterna av situationen, som kropps- och 

ansiktsspråk. Vi observerar därför respondenternas rörelsemönster och tar det i beaktning.  
 

3.1.2 Multipelfallstudie 

Studien kommer att utgå från en multipelfallstudie innehållande tre svenska företag. Varför 

studien är en multipelfallstudie är med anledning till att kunna se likheter och jämförelser som 

kan uppkomma mellan företag. Även se vilka synsätt som finns på ämnet sociala medier som 

internt kommunikationsverktyg och hur de uppfattar att kulturen påverkas av detta. 

 
Inom företagsekonomisk forskning är fallstudiedesign en mycket populär och en flitigt 

använd forskningsdesign. Den huvudsakliga formen för fallstudien enligt Bryman & Bell 

(2013) rymmer ett ingående stadium i ett specifikt fall. Fallstudiemetoden kommer till 

användning i flertal olika situationer och har som syfte att bidra till kunskapen om bland annat 

individuella, gruppmässiga och organisatoriska företeelser (Yin, 2007). 

 
Som metod är fallstudier generellt att föredra då frågor om ”hur” eller ”varför” ställts då 

fokus ligger på den situation som studeras och på aktuella skeenden i ett konkret socialt 

sammanhang (Yin, 2007). 

 
En definition på fallstudier är att den ”centrala tendensen i alla typer av fallstudier är att de 

försöker belysa ett beslut eller flera beslut: varför de fattades, hur de genomfördes och vilka 

resultaten blev” (Schramm, 1971). Denna definition anses som otillräcklig då den enbart 

bygger på ett tema. Fallstudiens huvudsakliga fokus i denna definition är beslut men att det 

finns andra teman så som organisationer, individer och processer. En fallstudie utgör en 

empirisk undersökning som studerar en angelägen företeelse i dess verkliga kontext, framför 

allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara (Yin, 2007). 
 

Det finns både enkla och multipla fallstudier i fallstudieforskning. Multipla fallstudier har 

vanligtvis som syfte att jämföra olika fall och ställa dessa emot varandra. Det blir då möjligt 

för forskaren att ta ställning till vad som sticker ut och vad de olika fallen har gemensamt 

(Bryman & Bell, 2013). Det är det som studien strävar efter att uppnå. Vi vill ha ett stabilt och 

ett brett underlag av insamlad data av både teori och empiri som ska ligga till grund för att 

kunna göra en jämförelse och urskilja olika tillvägagångssätt utifrån dem tre olika 
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intervjuobjekten i den multipla fallstudien. Fördelarna med fallstudier att de gör det möjligt 

för forskaren att upprätthålla det meningsfulla i verkliga händelser (Yin, 2007). 

 

3.2 Population & urval  
Holme & Solvang (1997) beskriver population som alla enheter som forskaren vill få 

upplysningar om. Population är enligt Bryman & Bell (2013) samtliga enheter som forskaren 

gör sitt urval ifrån. Ett urval bör spegla populationen. I studien syfte nämner vi att studien vill 

undersöka svenska företag, vilket betyder att studiens population är samtliga svenska företag. 

Statistik visar att det i Sverige år 2013 fanns 1 041 057 företag i Sveriges näringsliv 

(Ekonomifakta, 2014). Vi ser att enmansföretag och mikroföretag är oväsentliga för studien 

då dessa två typer av företag enbart har 0-9 anställda. Vår studie anser att företagen har för få 

anställda för att kunna undersöka deras interna kommunikation och har därför begränsat sig 

till stora företag med mer än 250 anställda och små företag med 1-49 anställda. Anledningen 

till att medelstora företag med 50-249 anställda har uteslutits är för att vår studie vill jämföra 

och se skillnader mellan små och stora företag. I Sverige idag finns det 0,1% stora och 3.0% 

små företag (Ekonomifakta, 2014). Små och stora företag utgör tillsammans 32 399, i 

praktiken är det dock omöjligt att undersöka dessa 32 399 företag och därför har studien gjort 

ett urval.  

 

 
Figur 7, Svenska företag, (Ekonomifakta, 2014). 

 

Urvalet studien använder sig av är ett målstyrt urval. Bryman & Bell (2013) hävdar att ett 

målstyrt urval utgår från att studien väljer intervjuobjekt anpassat efter relevans utifrån 

studiens frågeformulär. Något som dock måste ta hänsyns till är att det inte går att 

generalisera fallstudier, vilket inte heller är studiens syfte. Enligt Bryman & Bell (2013) är 

målet för fallstudier att fokusera på att hitta det unika med fallet och på att få en djupare 
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förståelse för komplexiteten. Syftet med vår studie är att undersöka företag i Sverige och få en 

djupare förståelse för deras interna kommunikation och om sociala medier har en påverkan på 

företagens företagskultur. Det urval som studien behandlar är företag med olika verksamheter 

och storlek inom svenska företag. Företagen i vår studie är Teknik Magasinet Sweden 

Aktiebolag, Systembolaget Aktiebolag och Destination Uppsala. För att få en rättvisande bild 

valde studien dessa objekt med olika anledningar. Den första var att vi har god access till 

samtliga företag. Studien ville även intervjua anställda med olika positioner på företagen med 

anledning till att kunna få en överblick av hela organisationen och inte enbart på vissa 

avdelningar. Den sista var att företagen skulle ha en tydlig storleksskillnad, detta för att se om 

skillnader eller likheter finns i detta avseende.  

 

För att se om urvalet i studien var lämplig för populationen och studiens syfte har vissa 

kontrollvariabler tagit hänsyns till. Enligt Bryman & Bell (2013) är en variabel en egenskap 

eller ett attribut som varierar mellan olika fall. Fall ses i denna studie som företag. Ett attribut 

som inte varierar när det tillämpas på olika fall kallas för konstant. Detta är vanligtvis mindre 

efterfrågat hos forskare. Variabler kan skilja sig i två typer, oberoende och beroende variabler 

enligt Bryman & Bell (2013). Den oberoende variabeln sägs utöva ett kausalt inflytande på 

den beroende variabeln. Studiens population, svenska företag, är mycket omfattande och 

därför har studien varit tvungen att gjort ett urval för att begränsa sig. De kontrollvariabler 

som studien tagit hänsyn till är att studien har sökt tre företag som skiljer sig i fråga om 

storlek och verksamhet, att de anställda ska ha olika befattningar inom företaget samt inom 

olika led. Figuren nedan visar antal respondenter från varje företag, hur många anställda 

företagen har samt fördelningen mellan kvinnor och män.  

 

Företag Systembolaget Teknik Magasinet Destination Uppsala 

Antal respondenter 7 4 3 

Fördelning 

Kvinnor/Män 

43%/57% 50%/50% 67%/33% 

Anställda Cirka 2100 Cirka 450 Cirka 20 

Figur 8, urval, egen 

 

Totalt använde studien sig av totalt 14 stycken intervjuer. Det var från början tänkt att studien 

skulle nå en omfattning av 20 intervjuer men att det blev ett bortfall på 6 stycken då butikerna 

hade svårt att sätta av tid på grund av olika skäl. För att få en god och rättvisande kvalitet på 



32 
 

studien är intervjuerna valda att använda sig av respondenter med olika positioneringar inom 

olika delar av företagen, från huvudkontor till butiksnivå. Detta för att se hur olika 

avdelningar tolkar och använder sig av intern kommunikation samt hur denna tolkning skiljer 

sig. Intervjuerna genomfördes under april månad vårterminen 2014. Majoriteten, 13 stycken 

av intervjuerna skedde fysiskt på plats hos respondenterna. Intervjuerna skedde på butiker 

samt företagens huvudkontor med geografisk placering i Gävleborg Län, Uppsala Län och 

Stockholms Län. En intervju skedde över telefon.  

 

3.3 Intervjuunderlag 
Intervjuerna denna studie använder sig av i den empiriska datainsamlingen bygger på en 

intervjumall som innehåller tre stycken delområden, som var och en är tänkt att besvara och 

vidröra de områden som studien bygger på. Dessa tre områden i intervjumallen är uppbyggda 

utifrån det teoretiska kapitlet, intern kommunikation, företagskultur och sociala medier. 

Frågorna är baserade på dessa teoretiska begrepp med delfrågor kring varje område. De valda 

frågorna är konstruerade med hjälp av en operationalisering. Enligt Bryman & Bell (2013) är 

operationalisering ett mätinstrument där forskaren har som syfte att utforma frågor efter de 

begrepp som studien strävar att få svar på. 

 
Studien har även valt att anpassa dessa delfrågor inom varje område efter respondentens 

position inom företaget. Frågorna har utformats efter intervjuobjektens befattning i avseende 

till: huvudkontor, butiks/platschef och butiksanställd. Detta med anledning att studien antar 

att dessa tre områden har olika roller inom den interna kommunikationen och därför förväntas 

ha olika synsätt och uppfattningar. Indelningen skedde genom att dessa tre olika kategorier av 

respondenter fick tre olika, men ändå likvärdiga frågor som anpassats tillviss del vad studien 

tror genererar mest kvalitativa och användbara svar.  
	  

3.4 Operationalisering 

Operationaliseringen i studien visar de faktorer som varje enskild fråga ämnar söka svar på 

från studiens intervjuer. Varje fråga och faktor grundar sig i den teori som ligger till grund 

för studien. Denna teori citeras för att lätt få en övergripande förståelse för hur 

intervjufrågorna har uppkommit.  
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Intern kommunikation handlar om hur ett företag kommunicerar internt med och mellan sina 

anställda. Kommunikationen kan ske formellt eller informellt (Kalla, 2005). Företagskultur är 

det arbetsklimat som råder på arbetsplatsen. Kulturen visar även i vilken utsträckning de 

anställda känner samhörighet och gemenskap med organisationen och sina medarbetare 

(Schall, 1983).Sociala medier intern är menat att fungera som ett verktyg framförallt att 

effektivisera informations- och kunskapsutbyte (Nationalencyklopedin, 2014-03-28).  

 

Dessa tre begrepp ligger som grund till vår operationalisering där de bidragit till ett 

frågeunderlag som är kopplat till tidigare teori inom respektive område. Frågeunderlaget har 

sedan används i våra intervjuer. Se bilaga 2.  

 

3.5 Analysmetod  

Vi har tolkat den data som studien samlat in genom intervjuer i strukturerade tabeller. 

Tabellerna i empirikapitlet har som syfte att visa en övergripande bild om vad respondenterna 

svarat och resultatet av vår studie. Utifrån detta se vilka nyckelord som användes av vilka 

respondenter och tolka dessa och eventuellt se kopplingar emellan dem (Philipson, 2013).  

 

Efter insamlingen av samtliga intervjuer lyssnade vi igenom alla inspelningar och 

transkriberade ner dessa i skilda dokument. Dessa dokument granskades och lästes flertalet 

gånger för att finna olika samband intervjuerna emellan. Sedan studerade studien de samband 

som vi funnit och kategoriserade dessa i tre tabeller, uppdelade efter respektive företag. Detta 

för att överskådligt kunna se generella likheter och skillnader mellan respondenterna och 

företagen. När detta skett återfann uppsatsen en empirisk bakgrund att göra analyser med den 

insamlade teorin. För att på ett tydligt sätt visa samband och skillnader inom både empirin och 

teorin så kommer studien använda citat från den empiriska datainsamlingen. 	  

 

 

3.6 Kvalitetsmått 

Kvalitetsmåtten för studien är de aspekter som kommer att avgöra pålitligheten av den data- 

och empiriinsamling som studien resulterat i. Meningen med det är att utskilja hur studiens 

resultat kommer uppfattas som tillförlitligt, pålitligt samt studiens äkthet. 

 

Innan insamlingen av studiens empiri genomfördes en pilotstudie som innebär att ett utskick 

av tänkta intervjufrågor skickades till en person som inte kommer att agera som respondent i 
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studien (Gillham, 2008). Detta gjordes för att se hur relevanta studiens utarbetade frågor var i 

praktiken och att bedöma om detta för att öka validiteten i studien. Det som tolkas genom 

validitet är att mäta hur relevanta och rättvisande begrepp i realiteten är för en studies syfte. 

Detta med syftet att kritiskt förstå hur de insamlade svaren kan motsvarar det teoretiska 

kapitlet enligt Bryman & Bell (2013).  

 

Lincoln & Guba (1985); Guba & Lincoln (1994), båda efter Bryman & Bell (2013) föreslår 

två grundläggande kriterier vid bedömning av kvalitativa undersökningar, detta är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra stycken kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur tillförlitlig studien uppfattas vara, Bryman & Bell (2013) anser 

att forskaren har försäkrats sig om att studien har utförts enligt de regler som finns. Bryman & 

Bell (2013) menar även att observationerna måste stämma överens med den teorin som 

framställs i studien. För att studien ska uppnå detta har intervjuunderlaget grundats i de teorier 

som arbetet bygger på, detta leder till att observationerna högst sannolikt stämmer överens 

med den teori som arbetet grundar sig i.  

 

Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativa studier fokuserar på kontextuella och unika fall 

uppbyggt på de den skara individer som studien berör. Överförbarheten till ett annat fall 

bedöms genom att ta reda på hur studien kan förse andra fall med informationen. Studien 

använder tre företag med stora skillnader i både storlek och verksamhet. Detta leder till att 

överförbarheten i denna studie är generell och bör således kunna överföras till andra studier.  

 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet enligt Bryman & Bell (2013). Detta innebär ett 

säkerställande av tillvägagångssättet för studien. Det handlar om att ge läsaren en tydlig bild 

av hur tillvägagångssättet för stunden har gått till. Studien har en viss pålitlighet då den 

beskriver ämnets uppkomst samt hur den valda empiriska och teoretiska datan insamlats.  

 

Bekräftelsen som studier har anser Bryman & Bell (2013) är att forskaren inte ska behandla 

personliga åsikter och styra studiens resultat i för stor utsträckning. Då studien varken har 

varit manipulativ vid insamling av data eller i analys och slutsats så kan den hävda att studien 

är av god tro.    
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Äkthet bygger på olika kriterier. Bryman & Bell (2013) menar att äkthet för studier ska bygga 

på en rättvisande bild. En aspekt som studien finner en svaghet i är antalet respondenter, 

fördelningen av respondenter mellan företagen och likaså respondenternas befattning. 

Anledningen till detta anser vi är att studien skulle bli mer rättvisande om respondenterna 

hade fördelats i större utsträckning på vissa företag. På Teknik Magasinet var det enbart 

respondenter på huvudkontoret och företagets lager. Studien hade fördelaktigt sett att någon 

respondent skulle inneha befattning på butiksnivå som exempelvis butikschef. Genom att 

enbart studera företagets huvudkontor kan ge en missvisande helhetsbild av företaget. 

Butikerna hade inte samma möjlighet att sätta av sin arbetstid för denna studie, vi är dock 

medvetna om att trovärdigheten i studien hade stärkts om dessa varit delaktiga i studien. 

 

En önskan hade vart att samtliga 14 intervjuer skett genom en fysisk träff, detta för att 

telefonintervjun minskar på validiteten (Gillham, 2008). Genom telefonintervjuer är det svårt 

för intervjuaren att uppfatta aspekter som reaktioner och kroppsspråk. Jämför vi de fysiska 

intervjuerna med telefonintervjun ser vi en märkbar skillnad för öppna dialoger samt att tolka 

respondenterna. 
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4. Empiri 

Kapitlet presenterar de resultat som samlats genom studien som genomförts. Här summeras 

respondenternas svar där vi presenterar de nyckelord vi funnit. Avslutningsvis presenteras 

mönster vi funnit i en modell.  

 

Här presenterar vi resultatet från de 14 intervjurespondenter som utförts på de tre företag som 

ligger till grund för studiens empiriska kapitel. För varje enskilt företag har vi utformat en 

modell där vi presenterar de nyckelord vi funnit i respektive intervju. Modellen är uppbyggd 

med en intervjufråga i första kolumnen följt av de nyckelord vi funnit från intervjuerna men 

även från det teoretiska kapitlet. De blåmarkerade rutorna visar om respondenten använder 

det givna nyckelordet och de rutor som inte är ifyllda visar att respondenten inte nämner det 

givna nyckelordet. Detta görs för att se mönster, skillnader och likheter som finns inom 

företagen men även att göra det lätt överskådligt att se dessa mönster och skillnader mellan 

företagen. 

  

4.1 Företagspresentation 

I detta kapitel kommer en presentation utav valda företag avseende den empiriska 

undersökningen att ske.   

  

Teknikmagasinet är ett svenskt företag som verkar inom detaljhandeln för elektronik och 

diversevaror i Sverige, Norge och Finland. Kedjan är rikstäckande i samtliga länder och 

ständigt under expansion. Den första butiken öppnade 1989 och i dagens läge har företaget 

113 fysiska säljkanaler och över 500 anställda. Samtliga butiker är helägda och styrda i egen 

ledning (Teknik Magasinet, 2014) 

 

Systembolaget är ett svenskt monopol verkande inom försäljningen av alkoholhaltiga drycker.  

I dagens läge har systembolaget 426 fysiska butiker uppdelade på 27 områden som är 

rikstäckande. Samtliga butiker använder sig utav gemensamma stödenheter så som IT-system, 

kommunikation och utveckling hos medarbetare (Systembolaget, 2014). 

 

Destination Uppsala är ett marknadsbolag och deras huvudsakliga uppgift är att sälja och 

marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget är menat att vara en drivande aktör för att 

utveckla Uppsala som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den 
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lokala besöksnäringen.  En kontorsdel och en fysisk butik med turistinformation, cirka 20 

anställda (Destination Uppsala, 2014). 

 

Dessa intervjuobjekt har främst valts för att vi vill undersöka företag med olika storlek. 

Teknik Magasinet och Systembolaget valdes till studien med syfte att vi ville nå ut till 

samtliga led inom företagen, från huvudkontor till de enskilda försäljningsrören. Detta för att 

kunna se, tolka och förstå skillnader samt problem som uppstår när företag blir mer 

omfattande och har en nationell utbredning. Destination Uppsala valdes med avseende att se 

om företagens storlek har någon betydelse för den interna kommunikationen och 

företagskulturen. I och med infogningen av Destination Uppsala når studien ut till företag 

med 1, 113 och 426 fysiska butiker. Storleken skiljer sig markant mellan företagen vilket det 

ligger en baktanke i, detta för att kunna jämföra ytterligare skillnader.  

 

4.2 Mönster i empirin Destination Uppsala 

 

 

Destination Uppsala 

 

 Kommunikatör Informatör Anställd 

Intern 

kommunikation  

    

 

 

 

 

 

 

Hur ser företagets 

interna 

kommunikation ut? 

Mail   

 

 

 

Telefon    

Intranät    

Face-to-face    

Möten    
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Vilken roll har den 

interna 

kommunikationen?  

Informationsspridning     

Kommunikation     

Målbild     

Förståelse     

 

 

Finns det specifika 

mål eller bidrag för 

er interna 

kommunikation?  

Gemensam bild av 

företaget  

   

Gemenskap     

Informationsutbyte    

Har den interna 

kommunikationen 

utvecklats under 

din tid på 

företaget? 

Ja    

  

Företagskultur 

    

 

 

 

 

 

Bidrar 

kommunikationen 

till 

sammanhållningen 

ni har på er 

 

Positivt för 

sammanhållning 

   

Gemensamma mål    

Förbättrat relationer på 

arbetsplatsen 

   

Relation med den 

interna 

kommunikationen 
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arbetsplats? 

 

Har stor vikt för 

företaget 

   

Har sociala medier 

har någon inverkan 

på er kultur? 

Ja    

Sociala medier     

 

 

 

 

Använder ni sociala 

medier som verktyg 

i er interna 

kommunikation?  

Ja    

Facebook    

Twitter    

LinkedIn    

Blogg    

 

 

Om ja; I vilket syfte 

använder ni i 

sociala medier? 

Intranät    

Alternativ 

kommunikations kanal  

   

 

 

 

Vilket mål har ni 

med Sociala 

Medier? 

Informations utbyte 

 

   

Kommunikations syfte    

Gemenskap    

 

Destination Uppsala kommunicerar främst via deras intranät, mail och möten, face-to-face är 

även vanligt förekommande. Samtliga respondenter svarade att deras interna kommunikation 

främst har som roll att sprida information och kommunicera mellan de anställda. En 
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respondent nämnde även att en stor del av den interna kommunikationen är för att skapa en 

gemensam bild av företagets mål.  

 

Målet med deras interna kommunikation, vilket samtliga höll med om var att öka 

gemenskapen inom företaget. Majoriteten ansåg också att målet med intern kommunikation är 

att samtliga anställda ska ha en gemensam bild av företaget.  

 

Respondenterna var eniga om att företagets kommunikation är avgörande för 

sammanhållningen. De anser också att sättet det kommunicerar på har förbättrat deras 

relationer på arbetsplatsen, då det leder till en bättre förståelse för varandra. Alla respondenter 

svarade även att företagskulturen har en enormt stor betydelse för företaget. En svarade även 

att företagskultur handlar om gemensamma mål.  

 

Destination Uppsala använder sig av sociala medier inom deras interna kommunikation. 

Samtliga respondenter svarade att företaget använder sig av en sluten Facebook-grupp som 

intranät där det utbyter information. Målet med att använda sociala medier som ett internt 

kommunikationsverktyg är enligt samtliga respondenter i ett informativt syfte. Sociala medier 

har inte haft någon inverkan på deras företagskultur.  

 

4.3 Mönster i empirin Teknik Magasinet 

	  

 

Teknik Magasinet 

Huvudkontor 

 

 Marknads

chef 

Etablering

s ansvarig 

Personal-

chef 

 

Lager-chef 

Intern 

kommunikation  

     

 

 

 

 

 

Mail   

 

 

  

Telefon     
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Hur ser företagets 

interna 

kommunikation 

ut? 

Intranät     

Face-to-face     

Möten     

 

 

 

 

Vilken roll har 

den interna 

kommunikationen

?  

Informationsspri

dning  

    

Kommunikation      

Målbild      

Förståelse      

 

 

Finns det 

specifika mål eller 

bidrag för er 

interna 

kommunikation?  

Gemensam bild 

av företaget  

    

Gemenskap      

Informationsutb

yte 

    

Har den interna 

kommunikationen 

utvecklats under 

din tid på 

företaget? 

Ja     

 

Företagskultur 

     

 

 

 

 

Positivt för 

sammanhållning 
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Bidrar 

kommunikationen 

till 

sammanhållninge

n ni har på er 

arbetsplats? 

 

Gemensamma 

mål 

    

Förbättrat 

relationer på 

arbetsplatsen 

    

Relation med 

den interna 

kommunikation

en 

    

Har stor vikt för 

företaget 

    

Har sociala 

medier har någon 

inverkan på er 

kultur? 

Ja     

Sociala medier      

 

 

 

 

 

Använder ni 

sociala medier 

som verktyg i er 

interna 

kommunikation?  

Ja     

Facebook     

Twitter     

LinkedIn     

Blogg     

 

 

 

Om nej; Ser ni 

Information     

Intranät     
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möjligheter med 

detta?  
Kunskapsutbyte 

 

    

 

Teknik Magasinet kommunicerar främst internt genom deras intranät, mail, telefon och face-

to-face. Samtliga respondenter är eniga om att intern kommunikation har som roll att sprida 

information till anställda, men även att kommunicera från huvudkontor till butiker. Hälften av 

respondenterna svarade att deras interna kommunikation också är för att skapa en gemensam 

bild av företaget. Målet med Teknik Magasinets interna kommunikation är enligt samtliga 

respondenter för att dela information.  

  

Alla respondenter var eniga om att företagskulturen på Teknik Magasinet har enormt stor vikt 

för företaget. De beskriver att deras kultur har förbättrat relationerna på deras arbetsplats och 

att deras arbetsklimat har en positiv effekt för deras gemenskap och sammanhållning. Något 

som var återkommande på företaget var att alla respondenter nämnde värdeordet ”TM-

familjen”, att de anställda var väldigt familjära. Detta mönster bidrar till att kommunikationen 

ser ut som den gör på företaget, även att många beslut fattas snabbt via face-to-face utan att 

passera olika led till följd av det intima klimatet. Denna aspekt leder till att det är högt i tak 

mellan de anställda oavsett vilken position man som anställda har.  

 

Teknik Magasinet använder inte sociala medier som ett kommunikationsverktyg i deras 

interna kommunikation. Respondenterna hade splittrade åsikter om möjligheter med att 

implementera sociala medier. Hälften ansåg att det skulle kunna vara en ny kanal för 

information. En respondent såg även möjlighet att ha ett intranät som är baserat på sociala 

nätverk. En annan svarade att det kunde vara ett bra sätt att utbyta kunskap och erfarenheter.  
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4.4 Mönster i empirin Systembolaget  

	  

 

Systembolaget 

 

 IC OC BC 

1 

BC 

2 

BC 

3 

BC 

4 

    A 

Intern 

kommunikation  

        

 

 

 

 

 

 

Hur ser 

företagets 

interna 

kommunikation 

ut? 

Mail   

 

 

     

Telefon        

Intranät        

Face-to-

face 

       

Möten        

 

 

 

 

Vilken roll har 

den interna 

kommunikation

en?  

Information

sspridning  

       

Kommunik

ation  

       

Målbild         

Förståelse         

 

 

Finns det 

specifika mål 

eller bidrag för 

Gemensam 

bild av 

företaget  

       

Gemenskap         



45 
 

er interna 

kommunikation

?  

Information

sutbyte 

       

Har den interna 

kommunikation

en utvecklats 

under din tid 

på företaget? 

Ja        

 

Företagskultur 

        

 

 

 

 

 

 

Bidrar 

kommunikation

en till 

sammanhållnin

gen ni har på er 

arbetsplats? 

 

 

Positivt för 

sammanhåll

ning 

       

Gemensam

ma mål 

       

Förbättrat 

relationer 

på 

arbetsplatse

n 

       

Relation 

med den 

interna 

kommunika

tionen 

       

Har stor 

vikt för 

företaget 

       

Har sociala 

medier har 

någon inverkan 

på er kultur? 

Ja        



46 
 

Sociala medier         

 

 

 

 

 

Använder ni 

sociala medier 

som verktyg i 

er interna 

kommunikation

?  

Ja        

Facebook        

Twitter        

LinkedIn        

Blogg        

 

Om ja; I vilket 

syfte använder 

ni i sociala 

medier? 

Intranät        

Alternativ 

kommunika

tions kanal  

       

 

 

Vilket mål har 

ni med Sociala 

Medier? 

Information

s utbyte 

 

       

Kommunik

ations syfte 

       

Gemenskap        

*IC står här för Intern Kommunikationschef, OC står för Områdeschef, BC för butikschef och 

A för anställd. 

Tabell 9. Sammanställning av empiri, Egen 

 

Systembolagets interna kommunikation består främst av deras intranät och möten. 

Majoriteten svarade även att de kommunicerar via mail. Samtliga respondenter var eniga om 

att Systembolagets interna kommunikation har som roll att skapa en gemensam bild av 

företagets mål och för att dela information. 
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En respondent ansåg att företagskulturen har en stor betydelse för arbetet. Samma respondent 

tillsammans med två andra ansåg att företagskulturen påverkas av den interna 

kommunikationen. Ingen respondent ansåg att företagskulturen har en koppling till företagets 

gemensamma mål men tre stycken ansåg att den hade ett bidrag till sammanhållningen. 

 

Det fanns stora skillnader i vad respondenterna svarade på i de ställda frågorna. Dock var 

samtliga respondenter eniga om de grundläggande funktionerna som den interna 

kommunikationen vilade på. De funktionerna som ansågs vara centrala hos samtliga 

respondenter var intranätet, bloggen och möten som viktiga delar i hur man kommunicerade 

mellan varandra på företaget. På Systembolaget var även företagets målbild något som var 

viktig att förmedla i den interna kommunikationen, ansåg samtliga butiker och den 

områdeschef som var med i studien. Man såg även överensstämmelser mellan de butiker som 

använde Facebook som intern kommunikationsverktyg, då de såg sociala medier som en 

alternativ kommunikations kanal för respektive butik. Även som en funktion av ett 

informationsutbyte. Ett ytterligare mönster för dessa butiker var att de såg den interna 

kommunikationen har en relation till företagskulturen vilken resterande butiker inte ansåg den 

har. 

 

Systembolaget använder sig av sociala medier i deras interna kommunikation. Företaget har 

en gemensam blogg där varje enskild butik har möjlighet att exempelvis dela tips, idéer och 

kunskap. Tre respondenter svarade att Facebook också var ett sätt att kommunicera internt på 

butiksnivå. Tre av sju svarade att de använder sig av sociala medier som en alternativ 

kommunikationskanal. Samma respondenter svarade även att målet med sociala medier är 

informationsutbyte och i kommunikationssyfte. Två av dessa ansåg även sociala medier kan 

öka gemenskapen mellan butikerna. Fyra av sju respondenter hävdar att sociala medier har 

haft en inverkan på deras kultur. 
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5. Analys 

Analysen i studien utgår från mönstren vi hittat i det empiriska kapitlet. Analysen delas 

kapitlet upp i underrubriker skapta utifrån arbetets tre grundområden, Intern kommunikation, 

Företagskultur och Sociala Medier, detta för att uppnå en strukturerad design. Nedan 

analyseras arbetets tre huvudområden var och en för sig, för att sedan kopplas samman. 

Detta med syftet att ta reda på om studiens tre huvudområden har kopplingar mellan 

varandra. 

 

5.1 Intern Kommunikation 

Ett mönster som såg mellan samtliga tre företag var att de ansåg att intern kommunikation har 

en avgörande roll inom företagen. En generell bild är att intern kommunikation har en stor roll 

för de anställda att skapa en gemensam bild och förståelse för företagets mål. Ett annat 

mönster inom den interna kommunikationen var att syftet med intern kommunikation har en 

informationsspridande roll och likaså skapar en gemenskap. Teorin beskriver att intern 

kommunikation har som roll att sprida information på ett snabbt och tillförlitligt sätt, även att 

det är ett effektivt sätt att skapa relationer och gemenskap (Dolphin, 2005). Denna teori kan 

direkt kopplas till Teknik Magasinet som har som mål och strävar efter att få informationen 

snabb och smidig. Systembolaget ansåg att deras information måste vara tillförlitlig och 

tolkas rätt.    

 

För att ett företag ska lyckas erhålla en effektiv och lyckosam intern kommunikation krävs det 

olika metoder för den interna kommunikationen (Kitchen, 1997). Företagen använder olika 

metoder och verktyg för att kommunicera internt. Ett tydligt mönster studien finner är de 

verktyg som används vid intern kommunikation, verktygen är mail, intranät och möten. En 

likhet mellan Destination Uppsala och Teknik Magasinet var att en face-to-face 

kommunikation är ett vanligt tillvägagångssätt att kommunicera internt. Detta var även något 

som den butiksanställda på systembolaget uppfattade.  

 

För att underlätta samarbetet och sprida information mellan företagsled används intranät som 

ett effektivt hjälpmedel (Damsgaard & Scheepers, 2000). Det huvudsakliga syftet för ett 

intranät är att förbättra kommunikation och informationsspridning genom organisationen 

(Heide, 2002). Respondenterna från Teknik Magasinet hade en gemensam bild av att deras 

intranät var en informationskanal och att den enbart var en envägskommunikation till butiker. 
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Likaså nämnde samtliga respondenter från Systembolaget att deras intranät var till för att dela 

information från huvudkontor till resterande led, även detta är en envägskommunikation. 

Interna Kommunikationschefen samt områdeschefen från Systembolaget såg att en utveckling 

av deras Intranät var av hög prioritet. Detta då det i dagsläget är en envägskommunikation och 

för att de önskar att de anställda ska kunna uttrycka sig och utbyta information.  

 

”Jag ser möjligheter i ett mer socialt nätverk som består av en tvåvägskommunikation!”  

– Intern Kommunikationschef, 25 april 2014 

 

Interna Kommunikationschefen på Systembolaget fortsätter beskriva att deras intranät enbart 

finns tillgängligt på arbetsplatsen och att detta är en begränsning. All information som finns 

på intranätet är uppdaterat men inte tekniken som intranätet bygger på. De anställda kan 

enbart hämta hem information från arbetsplatsen men inte ta del av information hemifrån. Ett 

nytt och uppdaterat intranät med influenser av sociala medier skulle förbättra 

sammanhållningen på det sätt att det skulle bli kortare led i kommunikationen. Avstånden 

mellan huvudkontor och butiker blir mindre samt att den formella informationen blir mer 

informell.   

 

Aspekter likt storleken på företaget och kulturen är något som måste uppmärksammas 

(Kitchen, 1997). Dessa aspekter märktes tydligt av i den empiriska insamlingen. Det företag 

som hade mest påtaglig kultur, Teknik Magasinet, hade en helt skild intern kommunikation i 

jämförelse med Systembolaget som var den med minst påtaglig kultur. Även storleken visade 

samma korrelation mellan samtliga tre företag. Områdeschefen på Systembolaget poängterar 

att alla butiker har olika strukturer och skiljer sig till storlek och därför anpassar den interna 

kommunikationer efter dessa faktorer. 

 

”På huvudkontoret springer vi mest mellan medarbetarnas olika skrivbord i 

kontorslandskapet och delar information mellan varandra” 

”Högt i tak, besluten fattas inte ovanligt i företagets korridorer” - Marknadsansvarig Teknik 

Magasinet, 28 april 2014. 
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”Tydliga kommunikationsstrukturer där första steget är huvudkontoret som i sin tur går 

vidare ner till områdeschefer som i sin tur sprider informationen till butikschefer som 

slutligen för vidare informationen till de anställda på butiken” – Områdeschef 

Systembolaget, 14 april, 2014 

 

Här ser man tydligt hur den interna kommunikationen kan skiljas. Trots detta finns ett tydligt 

mönster som menar att alla tre företag beskriver vikten av den interna kommunikationen. För 

att lyckas uppnå en effektiv intern kommunikation krävs det att den genomsyrar hela företaget 

och alla dess avdelningar (Asif & Sargent, 2000). Genomgående beskrevs det på 

Systembolaget hur viktigt det var att alla de anställda hade tillgång till väsentlig information 

vilken upplystes av alla butikschefer och områdeschefen. Det butiksbiträdet som deltog i 

studien yttrade vikten av tillgängligheten av information och att det på intranätet ”vinet” alltid 

gick att finna svar på eventuella frågor men även hur möten var en stor informationsinsamling 

för respondenten.  

 

I teorikapitlet beskrivs centrala aspekter som företag bör uppmärksamma för att uppfylla en 

mer kraftfull intern kommunikation. Den information som kommuniceras ska ha en relevans, 

informera och motivera de anställda samt resultera i bättre dialog och lönsamhet (Spitzer & 

Swider, 2003). Varannan butikschef på systembolaget ser att den information som kommer 

från intranätet och områdeschefen är väldigt omfattande och att detta noga ska filtreras innan 

det sprids vidare ner till medarbetarna. Det är upp till butikschefen att förmedla informationen 

från intranätet och områdeschefen till övriga anställda och att denna information 

tillhandahålls av personalen på butiken. Ordet ”mastig information” nämndes vid ett tillfälle, 

denna butikschef ansåg att det var till viss del medarbetarens ansvar att söka den information 

som denne behöver. Medan två butikschefer höll med om att det var mycket information men 

att denna information behövs.  

 

Som nämnts ovan svarade samtliga respondenter att företagen använder sig av mail som 

verktyg för deras interna kommunikation. Detta ses som ett lätt och smidigt sätt att 

kommunicera det formella inom företag (Asif & Sergent, 2000). Formell kommunikation 

består av formella strukturer och hierarkier som kan verka uppåt, nedåt och sidledes inom 

företag. Syftet med denna typ av kommunikation är främst för informationsutbyte angående 

jobbrelaterade ämnen från chefer till medarbetare (Al Eslami Kandlousi, 2010). Samtliga 

respondenter med position på Systembolaget ser att det finns tydliga hierarkier och att all 
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information stegvis följde dessa led. Informationen delas genom mail, möten med 

områdeschefer och även årliga möten där samtliga butikschefer, områdeschefer och VD 

närvarar. Destination Uppsalas formella kommunikation såg ut på ett helt annat sätt och var 

enklare uppbyggt baserad på mail och personalmöten. Högst sannolikt är denna skillnad 

beroende av storleken organisationerna mellan. I insamlingen av den empiriska delen kunde 

en tydlig skillnad mellan Systembolaget och övriga två företag urskiljas. Systembolaget är 

väldigt formellt med en tydlig hierarki medan Teknik Magasinet liksom Destination Uppsala 

har väldigt liten direkt formell information som även denna är uppbyggd genom mail. Dessa 

två har istället den informella kommunikationen som mer närvarande inom den interna 

kommunikationen.  

 

Informell kommunikation är ett viktigt förlopp för ett få en helhetsbild av all information som 

sprids på företag (Asif & Sergent, 2000). Sociala relationer är en viktig grund i denna typ av 

kommunikation (Al Eslami Kandlousi, 2010) och det avser kommunikation som sker face-to-

face, över telefon och meddelanden med syfte att minimera feltolkningar och oklarheter då 

man snabbare får respons på informationen (Robert et al, 2002). Med benämningen 

helhetsbild så kommer starka kopplingar att finnas till Teknik Magasinet. Detta då samtliga 

respondenter tydligt klargör att face-to-face kommunikation är vanligt förekommande och att 

beslut flitigt sker i ”korridorerna” och fattas snabbt. 

 

”Det är ofta väldigt snabba kommunikationsvägar som uppstår genom att medarbetare går 

till varandra för ett personligt möte, inte allt för ovanligt att beslut även fattas vid dessa 

möten” – Personalchef Teknik Magasinet, 28 april 2014 

 

”Företaget har aldrig vart riktigt organiserat gällande kommunikation och beslutsfattande. 

Det onda med detta arbetssätt är att informationsmissar kan uppkomma då allting sker 

väldigt snabbt” – Marknadsansvarig Teknik Magasinet, 28 april 2014 

 

Här ser man två tydliga exempel på den informella kommunikationen. Både på gott och ont. 

Vid snabba beslutsfattanden kan missar uppstå, något som i sin tur kan begränsas genom den 

formella kommunikationen. Att skillnaderna mellan Teknik Magasinet och Systembolaget är 

stora är det inget tvivel om. Övergripande del av medarbetarna inom Systembolaget ser inga 

missar med informationen oavsett positionering inom företaget även om informationen 
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genomgår olika led. Respondenterna ser istället att det blir överflöd av information och att det 

kan vara svårt att veta vad som är viktigast.  

 

Kommunikationen på Destination Uppsala har förändrats. Respondenterna nämnde att bolaget 

förut befann sig i samma byggnad men att de nu är uppdelade i två. Detta har gjort att deras 

informella kommunikation, den information som förmedlades i fikarummet inte längre 

omfattar alla anställda. Detta har lett till att företaget varit tvunget att utveckla sina 

kommunikationskanaler för att kunna nå ut till samtliga anställda.  

 

Respondenten med befattning områdeschef på Systembolaget svarade att det hade skett en 

stor utveckling inom den interna kommunikationen på företaget. Den mest påtagliga 

förändringen är att kommunikationen har blivit mer personlig då varje områdeschef är 

ansvarig för 15-17 butiker istället för tidigare då de ansvarade för 80-100 butiker. Den mer 

personliga kontakten är något som samtliga butikschefer även uppmärksammat.  

 

”Service tänket har blivit markant mycket bättre från huvudkontoret mot butik. Idag är 

huvudkontoret mer som en stöttande pelare på butiken, precis som det ska vara!” – 

Butikschef 4 Systembolaget, 29 april 2014 

 

5.2 Företagskultur 

Styrkan som en företagskultur har, kan mätas i vilken utsträckning företaget är enhetlig och 

stabil mellan gruppmedlemmarna. Ett företag med lång och intensiv historik tenderar till att 

ha en starkare företagskultur jämfört med ett företag med en kort historik och hög 

personalomsättning (Schein, 1984). När respondenterna fick möjlighet att uttrycka sig i frågan 

om hur viktig företagskulturen är på arbetsplatsen visade det sig finnas ett tydligt mönster hos 

respondenter som menar att det är en mycket betydelsefull del av ett företag. Ett annat tydligt 

mönster är att företagskulturen i alla företag bidrar till en starkare sammanhållning mellan 

medarbetarna.	  En respondent nämnde att företagskulturen mycket beror på vilket ledarskap 

som finns på arbetsplatsen och hur ledaren agerar. Respondenten BC4 menar att ledaren 

måste vara tydlig med företagets värderingar och mål, även leva upp till dessa och inte 

förmedla tomma ord och löften. Genom det få samtliga medarbetare att förhålla sig till samma 

målbild. Samtliga intervjuobjekt på Systembolaget nämnde att det fanns en bristfällighet i 

deras kultur. De anser att bristen ligger i att lyckas behandla och dela med sig av information 

och gemenskap med de medarbetare som jobbade på lägre kontrakt.  
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”Det är betydlig skillnad på de anställda som arbetar heltid och extra, vissa kontrakt kan 

endast omfatta jobbtillfällen varannan lördag eller under sommarmånaderna”- Butikschef 2, 

11 april 2014 

 

Destination Uppsalas synvinkel på företagskultur är genomgående att det handlar om 

människorna och hur medarbetarna förhåller sig till varandra face-to-face. Respondenterna 

såg vikten i att samtliga anställda har möjlighet att komma till tals och sättet det 

kommunicerar på har en avgörande roll för företagets sammanhållning.  De menar även att 

vikten av en gemensam bild av företaget är viktig.  

 

En kultur formas utifrån företagets skapare, kulturen formas efter de värderingar och 

uppfattningar som grundaren står för (Schein, 1984). Teknik Magasinet är ett företag där en 

av grundarna fortfarande jobbar kvar på företaget som VD. Alla svarande från företaget har 

en enhetlig bild om företagets kultur. Samtliga beskriver företagets klimat som extremt ”högt 

i tak” och citatet ”TM-familjen” återkom i samtliga intervjuer. Kopplingar finns direkt i teorin 

angående den transformerande kulturen. Denna kultur genererar i allmänhet en familjekänsla 

där företagets medarbetare, oavsett position, delar ömsesidiga intressen professionellt. 

Genomgående i företag med denna kultur är en god kommunikation mellan alla nivåer 

avseende syften och visioner (Bass & Avalio, 1993).  

 

”Vi sitter medvetet med öppna dörrar, vilken även företagets VD gör, han har inte ens ett eget 

kontor. Detta tror jag är ovanligt!” – Personalchef Teknik Magasinet, 28 april 2014 

  

”Vi jobbar som att vi vore ett litet entreprenörsföretag trots att vi är 600 anställda, någon 

hierarki existerar inte och jag kan gå direkt till min VD och säga vad jag tycker och tänker 

rakt ut” – Marknadsansvarig Teknik Magasinet, 28 april 2014 

 

Respondenterna på Teknik Magasinet såg inte det som något hinder, företaget arbetar mycket 

med fria tyglar och nyanställda som tidigare är vana vid struktur kan först bli överrumplade 

men kan snabbt anpassa sig till detta arbetssätt. De nyanställda ser ofta detta som någonting 

positivt. Att de snabbt känner sig integrerade i organisationen och en del av TM-familjen.  

Respondenten som jobbade på företagets lager, tyckte sig se en mindre tydlig hierarki, men 

personen såg liksom andra att det var en god stämning på företaget och att det inte var något 

som hindrade hen att prata med övrig personal.  
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Systembolagets företagskultur skiljer sig omfattande beroende på till vilka led inom företaget 

som studeras. Ett mönster gällande butikscheferna på företaget är att samtliga är eniga om att 

det är en god och lättsam kultur på respektive butik. Medan det är mer formellt när man ska 

vända sig upp mot huvudkontoret. Ett bra mellanled i denna kommunikation säger samtliga 

butikschefer är hens tilldelade områdeschef.  

 

En respondent påvisar att kulturen från huvudkontoret ner till enskild butik har förbättras 

markant sedan hen började på företaget. Anledningen till detta är att företaget jobbat mer med 

service mot butikerna och blivit mer personliga i sin kommunikation. Områdeschefen 

bekräftar detta och berättar att det tidigare var ett större avstånd mellan huvudkontor och 

butikerna. Tidigare arbetade inte företaget mot samma mål i lika stor utsträckning som idag. 

Nu delar företaget ett gemensamt mål om att bli Sveriges ledande detaljhandelsföretag. 

Områdeschefen beskriver vikten med att desto fler anställda som förstår och är delaktiga i den 

övergripande målbilden kommer det bidra till en stärkt kultur. Ett problem inom grupper är 

när medlemmarna inte kan kommunicera och förstå varandra. Det ska vara en enighet om 

vem som tillhör gruppen (Schein, 1984).   

 

”Företagskulturen har en stor möjlighet att bli bättre, detta om vi lyckas att effektivisera och 

göra våra kommunikationskanaler mer lätt tillgängliga. Även att basera dessa på mindre 

envägskommunikation”  

– Intern kommunikationschef Systembolaget, 25 april 2014 

 

Här ser vi kopplingar till vad Schein beskrev med att det inom organisationer måste kunna 

kommunicera och förstå varandra. Samtliga respondenten oavsett företag eller position anser 

att kommunikationen och hur de kommunicerar har en stor betydande roll för 

sammanhållningen för företaget. 

 

Den respondent som var anställd som butiksbiträde och även jobbade på lägre kontrakt 

(mindre arbetstimmar) kände att hen hade en god kommunikation och kultur avseende den 

information som gällde enbart för butiken. Arbetsgruppen som är stationerad på den specifika 

butiken hade en god samhörighet och bra klimat. Hen kände dock ingen större samhörighet 

med övriga organisationen som helhet, då respondenten varken träffat eller talat med varken 

områdeschef eller huvudkontoret. Den information som kom uppifrån i leden kändes enligt 
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respondenten som väldigt opersonlig och omfattande, speciellt när man jobbar på ett lägre 

kontrakt.  

	  

5.3 Sociala Medier 

Sociala medier är något som samtliga tre företag använde sig i stor omfattning externt. Av 

studiens tre företag var det två av de tre företagen som har implementerat detta som ett 

verktyg för den interna kommunikationen. Sociala nätverk på arbetsplatser kan ge 

medarbetarna möjlighet att integrera med varandra för frågor och informationsutbyte 

(DiMicco et al., 2009). Användning av sociala medier avseende för verkan inom företag 

påverkar informationsdelning och sociala relationer (Brzozowski et al., 2009)  

 

Ett mönster studien ser är att de företag som använder Facebook, använder sig av det som ett 

alternativ till att kommunicera, främst i syfte att utbyta information. Att få informationen 

tillgänglig för samtliga anställda men även att de anställda genom Facebook lätt kan 

kommunicera varandra emellan.  

 

Destination Uppsala använder sociala medier som ett verktyg i den interna kommunikationen. 

De media som används på företaget är Facebook, som har en funktion motsvarande ett 

intranät. Respondenterna menar att syftet med denna slutna Facebook-grupp är möjligheten 

att kommunicera varandra emellan på ett forum där de flesta finns tillgängliga. Målet med de 

sociala medierna är att det blir ett givet kommunikationsverktyg i företaget.  

 

Sociala medier som är utvecklat för företag heter Enterprise Social Network. Dessa nätverk är 

inspirerade av offentliga medier som exempelvis Facebook eller LinkedIn, men 

användningsområdet är företagets för de egna servar och anställda (Jarrahi, 2011). Facebook 

var förekommande som internt kommunikationsverktyg hos 4 respondenter. Omfattningen av 

denna media är ett verktyg för att kommunicera på den enskilda butiken. Områdeschefen 

uppskattade att upp till 30 % av butikerna i sitt ansvarsområde använde denna media som 

verktyg för intern kommunikation. Huvudsakliga anledningen till användningen menar 

samtliga respondenten som använder detta verktyg är en informationsroll. 

 

”Facebook-gruppen är störst för oss, där sprids information som har inträffat och gäller 

butiken, positivt som negativt. Det kan vara en godkänt eller underkänd ålderskontroll 

tillexempel” – Butikschef 4 Systembolaget, 29 april 2014 
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”Facebook-gruppen används som komplement för möten, för att nå ut med information 

rörande butiken till personal med lägre kontrakt” – Butikschef 3 Systembolaget, 23 april 

2014 

 

De fördelar som kan uppstå när företag implementerar sociala nätverk är att de kan samarbeta 

med varandra utan hierarkiska eller geografiska hinder (McAfee, 2006).  Här visar tydligt en 

koppling mellan teorin och den nytta som butikschef 3 ser med Facebook som 

kommunikationsverktyg. Detta då de flesta på lägre kontrakt på denna butik är bosatta i andra 

städer och jobbat främst sommarmånaderna och vissa högtider. 

 

Likaså använder Systembolaget sig av sociala medier i sin kommunikation. Då med olika 

syften beroende av vilken butik man frågar. Samtliga respondenter från företaget, oavsett led 

inom företaget är medvetna om den interna bloggen som finns tillgänglig. Bloggar är ett 

verktyg som är förekommande bland organisationer för att uppdatera medarbetare om 

information som anses ha betydande vikt (Heikal bin Husin & Swatman, 2010). Bloggen som 

finns tillgänglig intern för Systembolaget har som avsikt att dela information, tips och 

erfarenheter butiker emellan. Användningen av bloggen varierade bland responderande 

butikschefer. En respondent hade som syfte att läsa bloggen för att ta del av information och 

tips men själv inte bidrog till detta. En annan respondent såg inte intresset för bloggen då ”jag 

är gammal och en icke bloggande person” men uppskattade att en medarbetare på butiken var 

mer insatt i den. En respondent ansåg att bloggen var ett bra kommunikationssätt då det ökar 

sammanhållningen mellan butikerna. Detta genom att kommunikationen som sprids på 

bloggen blir mer informell och på så sätt bidrar till en större gemenskap. Picot och Fischer 

(2006) hävdar att bloggar kan användas som ett verktyg för att komplettera de formella 

kommunikationskanalerna och på så sätt bli mer informellt.  Enligt Kosonen, Henttonen & 

Ellonen (2007) ses interna företagsbloggar som ett komplement till tidigare 

kommunikationsverktyg och är ett enkelt sätt att kommunicera och skapa en större 

sammanhållning i olika led inom företag. 

 

Chefen för intern kommunikation hävdade att användandet av bloggen varierade inom vissa 

delar av Sverige. Hen ansåg att användandet berodde mycket på butikscheferna och deras 

åsikter om det var en bra kanal eller inte, även deras typ av ledarskap. Den respondent som 

menar att hen inte var en “bloggande person” skulle utifrån teorin där Aschenbrenner & 

Miksch (2005) menar att tid bör avsättas för att de anställda ska kunna anpassa sig och lära 
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sig det nya verktyget intern blogg. Samma författare menar även att de anställda måste 

uppmuntras till användning av bloggar. Genom detta så skulle hen då kanske inse vilket syfte 

och nytta som den interna bloggen har för Systembolaget.  

 

Facebook ett socialt nätverk där anställda tillåts att kommunicera varandra emellan. Facebook 

är framförallt värdefullt på företag med en yngre generation eftersom de motiveras mer av 

sociala än professionella anslutningar (Heikal bin Husin & Swatman, 2010). Butikschef 1 

hade tagit upp Facebook som förslag som kommunikationskanal på ett månadsmöte, då vissa 

på butiken inte hade en Facebook-profil så var gehöret inte tillräckligt. Snittålder på butiken 

är 39 år. Majoriteten av respondenterna från Systembolaget berättade även att företaget har 

provat på andra sociala medier för att nå ut med information. Förutom bloggen har dem 

introducerat Podcast i samband med det senaste temamötet (sker två gånger per år). Två 

responderade butikschefer ser podcast som ett modernt och innovativt sätt att kommunicera 

men även att det finns vissa begräsningar. 

 

”Jag tycker det är kul med de nya kommunikationskanalerna som podcasten, kul med 

modernitet!” – Butikschef 1, 22 april 2014 

 

”Med podcasten kan jag se begränsningar hur den ska användas av alla på butiken. Det är 

svårt att få tid att lyssna på den” – Butikschef 4, 29 april 2014 

 

Samtliga respondenter från studiens tre företag såg vissa hinder med sociala medier i intern 

kommunikation. Fyra respondenter nämnde generationsskillnader som en stor faktor till 

varför det ses som ett problem. De menar att det krävs att samtliga anställda på företagen ska 

befinna sig på dessa forum för att sociala medier ska fungera. När företag implementerar 

sociala medier kan olika hinder uppstå trots att allting gjorts rätt. Ett hinder som kan uppstå är 

att medarbetarna inte tar till sig de nya teknikerna och anpassar sig efter de nya 

tillvägagångssätten (McAfee, 2006). Detta bekräftar chefen för intern kommunikation på 

Systembolaget, som menar att de anställda måste anpassa sig efter de nya teknikerna. 

 

”Det finns olika generationsskillnader, men samtidigt måste vi börja någonstans. Vi får ha 

utbildningar så att alla är med på banan!” – Intern Kommunikationschef Systembolaget, 25 

april 2014 
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Destination Uppsala hävdade även att säkerheten är ett problem med sociala nätverk. Enligt 

respondenterna från Teknik Magasinet använde sig inte företaget av några sociala medier 

internt. Majoriteten såg framtida möjligheter med att implementera sociala medier, men att 

behovet inte finns nu på grund av kulturen de har på företaget. Två av respondenterna hade 

inte heller hittat något effektivt användningsområde medan de resterande två gav potentiella 

förslag på hur de skulle kunna implementera olika medier. 

 

”Möjligheter finns självklart men som det ser ut idag har vi inte behov då vi redan sitter så 

intimt och har ett öppet kontorslandskap” – Marknadsansvarig Teknik Magasinet, 28 april 

2014 

 

Respondenterna från Teknik Magasinet såg främst möjligheter med sociala medier i syfte att 

dela produktinformation, erfarenhetsutbyte och ett öppet forum med tillgång till 

tvåvägskommunikation. Användningen av forum som kommunikationskanal är fördelaktigt 

för ett företag som är mycket informellt och som har en samarbetskultur. Även bloggar är 

något som anses effektivt för dessa företag (Heikal bin Husein & Swatman, 2010).  

 

Respondenterna på Destination Uppsala ser ingen direkt koppling mellan användning av 

sociala medier som intern kommunikations verktyg korrelerat med en ökad företagskultur. 

Detta kan vara till anledning för att man inte gjort några mått av denna området, även att man 

ser företagskulturen som klimatet på den direkta face-to-face kommunikationen.  

 

Alla respondenter bortsett från två antyder att de sociala medierna kan ha en positiv 

påverkarna på företagskulturen. Områdeschefen betonar att förutsättningen då är att medierna 

används på rätt sätt. Andra orsaker till varför respondenterna anser existensen av denna 

koppling är med anledning att anställda på hela företaget då har möjlighet att kommunicera på 

ett och samma ställe och detta då skulle bidra till att de tydliga hierarkierna kan suddas ut. 

Som De Choudhury & Counts (2013) menar så är det positivt för företag att förstå anställdas 

emotionella uttryck på och mellan geografiska platser. Detta för att förbättra 

kommunikationen, främja kreativa idéer, informations- och kunskapsdelning samt samarbete. 

De menar att en djupare förståelse för anställdas beteenden över organisationshierarkin kan ge 

insikter som främjar ett sunt samarbete och förbättrad grupprestanda.  
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5.4 Kopplingar mellan sociala medier och företagskultur 

Utifrån figur 4 i teorikapitlet kommer det med hänsyn till företagens nuvarande interna 

kommunikation och deras typ av företagskultur se möjlighet för vilka sociala medier som är 

bäst lämpad för respektive företag som kommunikationsverktyg internt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Web 2.0-teknik för organisatoriskkultur, Cook (2006, efter Bin Husin & Swatman, 

2010) 

 

Destination Uppsalas interna kommunikation sker främst via mail, möten och deras intranät. 

Företaget använder sig idag av sociala medier som ett verktyg i deras interna kommunikation, 

denna med funktion av ett intranät. Utifrån teorin och empirin ser vi att Destination Uppsala 

är ett företag som både har informell och formell kultur och kommunikation. Utifrån 

intervjuerna med företagets respondenter och teori kan företaget förslagsvis använda sig av 

kooperativa sociala verktyg.  Bin Husin & Swatman (2010) menar att företag i stil med 

Destination Uppsala är mest lämpad för sådana typer av medier. Exempel är delning av 

medier som är ett sätt för anställda att kommunicera med bilder och videos.  

 

Teknik Magasinet råder under helt andra omständigheter och är mycket informella och har en 

hög företagskultur. Enligt Bin Husin & Swatman (2010) är företag med mycket informell 

kommunikation och har en samarbetskultur mest lämpad att använda sociala medier som 

exempelvis forum, bloggar och snabbmeddelanden. Företaget använder idag inte av några 

sociala medier men under empirin framkom det bland annat att ett forum där öppna dialoger 

och diskussioner ses som en möjlighet.  
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”De sociala medier som jag tror skulle lämpa sig för oss är ett forum. Detta för att man på så 

sett når ut till sina medarbetare svart på vitt och inte enbart face-to-face”  

- Etableringschef Teknikmagasinet 

 

Systembolaget representerar en mer formell kultur. Idag använder sig företaget av en blogg 

som ett verktyg och även Facebook-grupper finns på vissa butiker. Utifrån Bin Husin & 

Swatmans (2010) modell skulle företaget kunna implementera wikis som ett verktyg i deras 

interna kommunikation. Wikis anses som ett kollaborativt verktyg som kan användas för att 

anställda gemensamt ska lösa problem, indirekt och direkt på ett centralt och distribuerat sätt. 

Wikis är en webbplats som tillåter anställda att lägga till, ta bort och redigera innehåll och ett 

exempel på en wiki är wikipedia.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel behandlas det som studien kommit fram i analyskapitlet. Här kommer 

kopplingar till frågeställning och syfte lyftas fram.  

 

Syftet med studien är att undersöka svenska företags interna kommunikation, deras synsätt till 

sociala medier som internt kommunikationsverktyg och om det påverkar företagskulturen. 

Frågor som studien vill besvara är om företagskultur påverkas genom företags interna 

kommunikation samt om sociala medier har några kopplingar till företagskulturen. 

 

Att kommunikationen hade stora skillnader i metod och syfte var tydligt. Detta är högst 

sannolikt med anledning till att företagen i sig har stora skillnader mellan varandra. Främsta 

orsaken till det ser studien är för att samtliga tre fallföretag är av olika storlek. Systembolaget 

har i dagsläget cirka 4000 anställda, Teknik Magasinet är cirka 500 anställda och Destination 

Uppsala cirka 20 anställda.  

 

Det företaget som visar mest tydlig företagskultur, Teknik Magasinet, hade en 

kommunikation som var uppbyggd kring informell kommunikation och har mindre fokusering 

på informationsmöten, intranät och andra envägskommunikationer i sitt beslutsfattande. 

Istället var ordet face-to-face förekommande hos samtliga respondenter när frågan om hur de 

fattade beslut på ställdes. Ett tydligt mönster studien visar är att delningen av direkt 

information huvudsakligen sker via företagets intranät. En annan aspekt som var bidragande 

till den goda kulturen menade respondenterna är den ägarledda ledningen som visar att alla 

inom företaget har lika värde oavsett befattning. Genom det sker kommunikationen lättare 

mellan olika befattningar utan några begränsningar.  

 

Destination Uppsala med 20 anställda visade även de en god företagskultur. Även här sitter de 

anställda i öppna kontorslandskap och face-to-face förekommer vanligt vid den interna 

kommunikationen. Sociala medier har också en bidragande roll då de anställda kan 

kommunicera och dela information på ett snabbt och lättsamt sätt. Kommunikationen får 

informella fördelar då den blir en tvåvägskommunikation som direkt kan besvaras.  

 

Systembolaget, det störta av studiens företag, visade sig ha tydligast hierarkier inom företaget. 

En uppfattning som respondenterna delade var att företagskulturen hade växt sig starkare 
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under den senaste tiden. Bidragande till denna förbättring var att ett servicetänkt som 

genomsyrar hela organisationen tydligare. En annan faktor till förbättringen är att det införts 

nya interna kommunikationskanaler där butikerna lättare kan dela med sig till varandra. Idag 

har företaget gemensamma mål som tydligt delas av organisationens alla led. Genom de 

gemensamma målen har företaget inte längre en ”vi och dem” känsla mellan huvudkontor och 

butiker. Som tjänsteman på huvudkontoret är det dock omöjligt att se hur företagskulturer ser 

ut i enskilda butiker. Detta anser studien sannolikt beror på företagets omfattning.  

 

Svaren mellan respondenterna skiljde sig åt i viss utsträckning. De stora likheterna som 

empirin påvisar är uppfattningen om att kommunikation och företagskulturen har ett positivt 

samband. Generellt såg även majoriteten av respondenterna att sociala medier är ett bra 

alternativ att kommunicera internt på. Detta besvarar studiens syfte som söker svar på hur 

företagskultur kan påverkas av sociala medier.  

 

Ett gemensamt mönster från samtliga företag var att sättet de kommunicerar på internt 

påverkade företagskulturen i någon mening. När ett företag har en kommunikationskanal som 

består till stor del av ren och skär information påvisas mönster att sociala medier uppskattas 

positivt som alternativa sätt att kommunicera på. Svenska företag som är strukturerade och 

med uppbyggda hierarkier och där det fördelas mycket formell envägskommunikation är det 

högt fördelaktigt att implementera olika typer av sociala medier. Studien visar att sociala 

medier som kommunikationsverktyg internt kan bidra till gemenskap och en bättre dialog 

mellan olika led inom företag. Genom att implementera alternativa kommunikationskanaler 

inspirerade av sociala medier kan företag minska formell- och envägskommunikation. 

Samtidigt ersätta dessa med en mer informell- och dialog baserad kommunikation som 

berörda respondenter saknar.  

 

Svenska företag som har en påtaglig informell kommunikationsstruktur med en mycket öppen 

kultur bland medarbetarna kan även dessa fördelaktigt använda sig av sociala medier i deras 

interna kommunikation. Anledning till denna observation menar studien är att öppna forum 

har möjlighet att sprida information som både blir informell och formell. Denna information 

blir lättåtkomlig för samtliga berörda respondenter, då de anser att det är vanligt att annars gå 

miste om.  
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Studien antyder att det kan vara en bidragande anledning att vissa butiker har utvecklat egna 

interna nätverk i form utav sociala medier. 

 

6.1  Bidrag 

Studiens bidrag är att visa om det finns ett samband sociala medier som ett internt 

kommunikationsverktyg och den företagskultur som identifieras i företag. Studien visar de 

möjligheter som sociala medier har internt för att öka sammanhållningen och 

informationsspridningen inom företag. De fördelar som företag kan erhålla genom att 

implementera sociala medier som ett internt verktyg och inte enbart i ett externt syfte 

presenteras i studien.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 

Ett av studiens tre företag var ägarlett och detta företag påvisade en hög företagskultur, 

genom det avseendet ser studien en möjlighet att vidare forskning kan fokusera på att se om 

företagskultur har samband med den interna kommunikationen på ägarledda företag. 

 

Ett annat ämne att forska kring är i vilken utsträckning en implementering av sociala medier 

haft för påverkan på företags interna kommunikation och företagskultur, före respektive efter 

implementeringen.  
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Bilaga 1 

Hur ser företagets interna kommunikation ut? 

Vad har den för roll i er organisation?  

Finns det specifika mål eller bidrag för er interna kommunikation? 

Har den interna kommunikationen utvecklats under din tid på företaget? 

Anser du att sammanhållningen har förbättrats genom kommunikationen ni har på er 

arbetsplats?  

Hur stor roll anser du att företagskulturen har på er arbetsplats? 

Använder ni Sociala Medier som verktyg i er interna kommunikation?  

Om ja: I vilket syfte och i vilken utsträckning? 

Vilka Sociala Medier använder ni? 

Vad har ni för mål med Sociala medier? 

Vad ser ni för för- och nackdelar med att implementera Sociala Medier i intern 

kommunikation? 

Har sociala medier haft inverkan på er företagskultur?  

Om nej: Ser du några möjligheter med att implementera Sociala Medier till den interna 

kommunikationen? 
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Bilaga 2 

 

Intern Kommunikation 

Faktorer Operational 
definition 

Referenser Intervjufrågor 

Genomsyrar 
organisationen 

”All formell och 
informell 
kommunikation som 
sker internt på alla 
nivåer inom en 
organisation” 

Kalla (2005) Hur ser företagets 
interna 
kommunikation ut?  
 

Formell 
Informell 
 

”Det informella 
kommunikation 
bygger stort på 
relationer som är 
socialt baserade 
mellan människor” 
 
”Inom  den  formella  
kommunikationen 
finns formella 
strukturer eller 
hierarkier som kan 
verka uppåt, nedåt 
eller sidledes mellan 
medarbetarna inom 
organisationer” 

Nader Sheykh Al 
Eslami Kandlousi 
(2010) 
 

Vad har den för 
interna 
kommunikationen 
för roll i ert företag?  
 

Förtroende  
Informations- 
spridning  
Motivation 

”Intern 
kommunikation har 
som roll att bygga 
relationer till 
anställda som är 
upprättande av 
förtroende, som ger 
snabb och 
tillförlitlig 
information och på 
så sätt bidra till 
allmän motivation” 

Dolphin (2005) Har er interna 
kommunikation 
några specifika mål 
eller syften den 
uppfyller?  
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Företagskultur 

 

 Faktorer Operational 
definition 

Referenser Intervjufrågor 

Kommunikation 
Gemenskap 
 

“Informationskultur 
är de socialt delade 
mönster av beteenden, 
normer och värden 
som definierar 
betydelsen och 
användningen av 
informationen i ett 
företag. Värdena är de 
djupt rotade 
föreställningar om 
rollen och bidrag av 
information till 
företaget” 

Choo (2013) Bidrar 
kommunikationen till 
sammanhållningen ni 
har på er arbetsplats? 

Gemenskap 
Gruppen 
Erfarenheter 

”Styrkan i en kultur 
kan definieras i termer 
som homogenitet och 
stabilitet av 
gruppmedlemskap 
samt i läng och 
intensitet av 
gemensamma 
erfarenheter inom 
gruppen. Har en 
grupp haft en lång, 
varierad och intensiv 
historia kommer den 
troligtvis ha en stark 
och differentierad 
kultur” 

Schein (1984) Hur stor roll anser du 
att företagskulturen 
har hos ert företag? 
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Sociala Medier 
 
 

Faktorer Operational 
definition 

Referenser Intervjufrågor 

Interaktion 
Nyhetsförmedling  
Organisering  

”Sociala  medier  
är en kombination 
av teknologi, 
social interaktion 
och 
användargenerer
at innehåll som 
används för bland 
annat socialt 
umgänge, 
nyhetsförmedling, 
organisering, 
marknadsföring 
och 
underhållning” 

Nationalencyklopedi
n (2014) 

Använder ert företag 
Sociala Medier som ett 
internt 
kommunikationsverktyg
? 
 
 
 
 
 

Informationsdelning 
Samarbete 
Kommunikation 
Interaktion 

”Användning  av  
sociala medier i 
företag har visat 
sig påverka 
informationsdelni
ng, samarbete, 
kommunikation 
och sociala 
relationer på 
arbetsplatsen”. 
 
”Sociala  
nätverksverktyg 
observerades att 
hjälpa till 
speciellt med att 
bygga starkare 
band mellan de 
anställda, och att 
även att göra det 
möjligt för de 
anställda att nå ut 
till okända 
kollegor”. 

Brzozowski et al. 
(2009) 
 
DiMicco, Millen, 
Geyer, Dugan, 
Brownholtz & 
Muller (2009) 

I vilket syfte och i vilken 
utsträckning använder ni 
Sociala medier? 
 
Vad har ni för mål med 
Sociala medier? 
 

 ”Exempel  på  
sociala medier är 
Internetforum, 
bloggar, wikis 
och 
chattprogram”. 

Nationalencyklopedi
n (2014) 

Vilka sociala medier 
använder ni? 


