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Sammanfattning 
I en allt mer konkurrerande marknad är kommunikationen av stor betydelse för 

organisationers överlevnad. I och med nya innovativa tekniker utvecklas 

kommunikationslösningar som kan effektivisera verksamhetens kommunikation. En ny sådan 

teknik är sociala medier som växer och blir ett vardagligt sätt att kommunicera på. Det är 

därför intressant att undersöka hur och varför organisationer använder sociala medier. Syftet 

med uppsatsen är följaktligen att fördjupa förståelsen för organisationers användning av 

sociala medier för specifikt intern kommunikation. Utgångspunkten är ett 

organisationsperspektiv och därför studeras enbart kommunikationsansvariga på olika 

organisationer som använder sig av sociala medier, med en avgränsning att endast beröra 

sociala media kanalerna Facebook eller Workplace by Facebook. Uppsatsen grundar sig på 

totalt sex stycken kvalitativa intervjuer som alla har varit semistrukturerade.  

 

Resultatet visar att sociala medier hjälper till att skapa ett forum för medarbetare och kollegor 

att komma i kontakt med varandra och kommunicera. Det är genom att göra grupper, skicka 

direktmeddelanden eller på annat sätt dela åsikter, tips och idéer mellan varandra. Således 

skapas en gemenskap och samhörighet bland medarbetarna inom organisationen. Det tillåter 

med andra ord ett snabbt och smidigt, men ändå ett personligt sätt, att förmedla information 

internt och samtidigt effektivisera arbetsprocesser. Sociala medier upplevs även som ett 

bekant system då många redan är användare privat.  

 

Sociala medier kan engagera medarbetare och det kan vara lättare att få kontakt med 

kollegor, men all kommunikation platsar sig inte på sociala medier. Det är viktigt att ha 

förståelse för budskapet som ska förmedlas och hur det påverkar valet av kanal. Det finns 

positiva och negativa aspekter att beakta vid användning av sociala medier för intern 

kommunikation.  

 

Nyckelord: intern kommunikation, kommunikationskanaler, Facebook och Workplace by 

Facebook.  

 
 
  



 
 

Abstract 
Communication is a competitive advantage for an organization's survival in an increasingly 

competitive market. Due to new developed technology to communicate, organizations can 

evolve their communication and consequently streamline communication processes. A 

relatively new communication channel that is expanding, and is a common way to 

communicate on a daily basis, is social media. Therefore this study aims to look into how and 

why organizations use social media for internal communication. The essay has a delimitation 

to only include the social media channels Facebook and Workplace by Facebook.  

An organization perspective has been applied and in total six semistructured qualitative 

interviews with communication managers at different organizations have been conducted in 

order to answer the research question above.  

 

The result shows that social media can be used for internal communication to make groups, 

chats and send messages directly etcetera, in order to establish a forum where co-workers can 

communicate and contact each other. As a result social media can achieve a greater 

commitment among co-workers. Due to social media layouts and that it is a common way to 

communicate on a daily basis, the users are already used to the system. Hence, social media 

is an easy and fast, but yet a personal, way for organizations to post and share information. 

Which can make the internal communication more effective.  

 

Social media can help to involve co-workers and to help them get in touch with each other, 

on the other hand, all forms of communication is not appropriate on social media. Therefore 

it is important to have an understanding of the message’s nature and how it should affect the 

choice of channel. For that reason, there are both positive and negative affects of the use of 

social media for internal communication.  

 

Keywords: internal communication, communication channels, Facebook and Workplace by 

Facebook.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Kommunikation är av central betydelse då det möjliggör att organisationen kan fatta beslut 

och att besluten utförs. Det är i sin tur centrala moment för att en organisation ska kunna 

fungera och utvecklas (Barnard, 1938/1968; Rogers & Agarwala-Rogers, 1976; Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Brister som uppstår i kommunikation inom organisationer 

leder till kommunikationsproblem, som kan medföra klagomål och missförstånd på 

arbetsplatser, enligt Heide et al. (2012). Författarna menar att många tror att 

kommunikationsproblem kan lösas genom att förmedla mer information och därmed ge 

organisationsmedlemmarna tillgång till all information. Det är dock ingen självklarhet enligt 

Heide et al. (2012), då det redan kommuniceras mycket och har resulterat i ett överflöd av 

tillgänglig information. Lösningen som Heide et al. (2012) presenterar är istället att skapa 

förutsättningar där det bjuds in till diskussion och dialog mellan alla 

organisationsmedlemmar, både ansvariga och medarbetare.  

 

Bark, Bernstrup, Heide, Högström och Skoog (1999) belyser att kommunikation har 

utvecklats till följd av ny teknik som lett till nya lösningar att förmedla information på. De 

nya teknikerna har bidragit till möjligheten att sprida informationen snabbt och effektivt 

(Bark et al., 1999). Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier är en ny 

kommunikationslösning som har växt fram under de senaste åren. Kaplan och Haenlein 

(2010) beskriver sociala medier som internetbaserade kommunikationskanaler som skapar en 

tvåvägskommunikation där användarna kan kommunicera med varandra samt utbyta 

information och kunskap.  

 

Brooks (2013) beskriver att sociala medier kan användas för att kommunicera med- och 

mellan kollegor och inte bara för vardaglig och privat bruk. Kommunikation mellan 

medarbetare och inom organisationen kallas för intern kommunikation (King & Lee, 2016). 

Enligt Brooks (2013) kan användningen av sociala medier för att kommunicera med 

medarbetare eller mellan kollegor medföra möjligheter till förbättrat samarbete och ökad 

prestation.  
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1.2 Problemdiskussion 

Intern kommunikation och betraktas vara en integrerad komponent som hjälper till att forma 

medarbetarnas beteende och engagemang i arbetet (King & Lee, 2016). På grund av att 

kommunikationen är en central komponent då det återspeglar hur företaget ska agera, och 

eller utbytet av information samt idéer inom organisationen. Kommunikationen kan därför 

påverka medarbetare och kollegors trivsel på arbetsplatsen enligt Jacobs, Yu och Chavez 

(2016). Trivsel är av stor vikt då det kan leda till att de anställda är mer benägna att prestera 

mer (Jacobs et al., 2016).  

 

Fournier och Avery (2011) beskriver hur utvecklingen av nya digitala lösningar tenderar att 

kallas för Web 2.0. Det innefattar framväxten av sociala medier och därmed internetbaserad 

kommunikation såsom bloggar, sociala nätverk och e-post, exempelvis Twitter, YouTube och 

Facebook (Fournier & Avery, 2011; Kaplan & Haenlein, 2010; King & Lee, 2016). De nya 

kommunikationslösningarna har bidragit till att dela information och budskap snabbt och 

smidigt till många (Bark et al., 1999). 

 

Lunden (2015) belyser att Facebook, som är en stor aktör på marknaden av social media, har 

släppt en ny kommunikationskanal: Workplace by Facebook, som är anpassad för 

organisationer. Det beskrivs av Lunden (2015) hur kommunikationskanalen tar steget längre 

och integrerar sociala medier som används utanför arbetsplatsen och efterliknar det i en kanal 

som organisationer kan använda för kommunikation mellan anställda. Lunden (2015) menar 

att Facebook at Work, eller liknande, kan vara nyckeln till att få medarbetare att interagera 

mer på sociala medier då medarbetarna redan är bekanta med systemet, vilket är grundat på 

att medarbetare tenderar att vara negativt inställda till att de ska lära sig nya system.  

 

Tillgång på undersökningar som studerar organisationers interna bruk av sociala medier, och 

vad det har för påverkan på arbetstillfredsställelse är begränsad (Robertson & Kee, 2017). 

Treem och Leonardi (2012) argumenterar även för att det saknas studier som förklarar om 

och hur användandet av sociala medier inom organisationer skiljer sig från tidigare och redan 

existerande kommunikationskanaler. Det här styrker behovet av studier som ökar förståelsen 

för organisationers interna användning av sociala medier.  
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att få förståelse för organisationers användning av sociala medier för 

intern kommunikation. Det undersöks genom att studera kommunikationsansvarigas 

uppfattningar om användningen av sociala medier för intern kommunikation.  

1.4 Forskningsfrågor 

- Hur används sociala medier för intern kommunikation inom organisationer? 

- Varför använder organisationer sociala medier för intern kommunikation?  

1.5 Avgränsning  

För att uppsatsens omfattning skulle bli hanterbar och mer preciserad gjordes en avgränsning 

att endast undersöka de två sociala medier kanalerna Facebook och Workplace by Facebook, 

även kallat Facebook at Work. Facebook at Work bytte namn till Workplace by Facebook.  

Hädanefter kommer vi endast skriva Workplace by Facebook för Workplace  by 

Facebook/Facebook at Work.  

 

En begränsning som uppstod under arbetsgången som härledde avgränsningen till att endast 

omfatta kommunikationsansvariga, och inte medarbetare, var för att tillfrågade organisationer 

inte hade möjligheten att erbjuda intervjuer med medarbetare. Undersökningen utredde därför 

intern kommunikation utifrån ett organisationsperspektiv och studerade 

kommunikationsansvarigas uppfattningar av Facebook och Workplace by Facebook.  

 

För att uppsatsens syfte var att få en förståelse för organisationer användning av sociala 

medier, lades fokus på kommunikation och inte på att definiera begrepp som chefer eller 

ledare. Begreppen chef och ledare har därför använts synonymt genomgående i arbetet.  
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Kommunikation 

För att få en förståelse för innebörden av intern kommunikation börjar vi först med att 

definiera och förstå grundbegreppet kommunikation. Det finns många olika definitioner av 

begreppet, enligt Al-Alawi, Al-Marzooqi och Mohammed (2007) är kommunikation 

överföring av kunskap. Holm (2006) beskriver istället kommunikation som en process där det 

sker ett utbyte av mening mellan parter. I processen är det av stor betydelse att parterna som 

kommunicerar förstår varandra, annars misslyckas meningen med kommunikationen.   

 

Följaktligen är kommunikation ett begrepp som är svårt att definiera med en exakthet då det 

finns många individuella uppfattningar (Heide et al., 2012), men Jansson (2009) benar ut 

begreppet, trots det, i tre antaganden som anses vara viktiga aspekter av begreppet 

kommunikation:”  

1. Kommunikation tycks handla om en process snarare än om ett tillstånd. 

2. Kommunikation tycks vara något som äger rum mellan flera människor och knyter 

dem samman. 

3. Kommunikation tycks ha något slags objekt eller innehåll - det som görs gemensamt.” 

(Jansson, 2009, s.15) 

 

En annan mer allmän känd och klassisk kommunikationsteori är Shannons och Weavers teori 

(Fiske, 2000). Enligt Fiske (2000) förklarar Shannon och Weavers teori 

kommunikationsprocessen på ett enkelt och linjärt sätt utifrån en modell. Shannon och 

Weavers kommunikationsmodel är uppbyggd på en överföring av information eller budskap 

mellan en avsändare och en mottagare. Informationen som sänds “kodas” för att skickas via 

den kanalen som avsändaren väljer att använda sig utav, exempelvis vid ett telefonsamtal för 

att skicka ljudsignal mellan sändare och mottagare. Tolkningen av budskapet som görs av 

mottagaren kallas för avkodning, då mottagaren försöker förstå vad avsändaren vill förmedla. 

Utöver det beskriver modellen hur överföringen mellan avsändaren och mottagaren kan stöta 

på faktorer som stör på olika sätt och orsakar missförstånd, så kallade brus. Det här påverkas 

beroende på vilken kanal som används för överföringen av informationen eller budskapet 

(Fiske, 2000). 
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Figur 1. Kommunikationsmodell av Shannon och Weaver (Fiske, 2000, s. 18) 

 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell är som ovan nämnt en relativt enkel och 

linjär process och gör att den har fått många efterföljare men även gjort att den fått utstå 

mycket kritik på grund av att modellen förenklar en så pass komplex process som 

kommunikation ändå är (Fiske, 2000).  

 

Det finns exempelvis flera olika kategorier som Linjuan (2014) beskriver att kommunikation 

mellan individer kan delas in i: verbal- (ansikte mot ansikte, telefon eller andra medier), icke-

verbal- (gester och kroppsspråk, även hur vi klär oss, doftar och så vidare), skriftlig- (e-post, 

internet och andra medier) och visuell kommunikation (logotyper, diagram och grafer 

etcetera). Enligt Linjuan (2014) är de olika kategorierna viktiga aspekter som en god 

kommunikatör bör beakta för att förmedla budskapet på ett tydligt sätt.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att det är viktigt sett ur ett organisationsperspektiv att 

beakta en kommunikatörs inverkan på organisationens prestation som helhet, på grund av 

kommunikationens betydelse. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är därmed 

kommunikationen indirekt, ur ett ledningsperspektiv, en aspekt för kontroll och styrning. Där 

författarna menar att informationen, eller budskapet, som ledningen vill förmedla är beroende 

av en fungerande kommunikation för att nå ut till berörda parter. Det här resulterar i att 

kommunikationen inom och mellan organisationens medlemmar är av betydelse sett ur 

aspekter av ledarskap eller ett organisationsperspektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kovács 

och Borza (2012) delar in kommunikationen i intern- och extern kommunikation. Den interna 
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kommunikationen enligt Kovács och Borza (2012) är överföring av budskap och information 

inom och mellan organisationer, jämförelsevis har extern kommunikation fokus på 

förmedling av information och budskap utåt sett från organisationen till andra intressenter. 

Kovács och Borza (2012) anser därför att det är viktigt för organisationen att skapa en balans 

mellan de två former av kommunikation för att gynna och tillgodose organisationens behov 

av vardera. 

2.2 Intern kommunikation  

Ruck och Welch (2012) anser att den interna kommunikationen bör vara effektiv om 

organisationer ska nå framgång. Organisationer behöver därför enligt Ruck och Welch (2012) 

utvärdera och förbättra kommunikationen, särskilt på en marknad med allt svårare externa 

påtryckningar vilket påvisar behov av att ständigt utveckla nya metoder för kommunikation. 

Författarna menar att den senaste utvecklingen inom den interna kommunikationen skulle 

kunna vara sociala medier. Bennett, Owers, Pitt och Tucker (2010) menar att det finns en 

möjlighet att förstärka interaktionen mellan medarbetare genom användningen av sociala 

medier. Tekniken har på många sätt förändrat arbetet och Bennett et al. (2010) hävdar att med 

hjälp av sociala medier finns en möjlighet att även underlätta arbetssättet, speciellt när det 

handlar om laganda och kultur. Författarna tar upp att olika interna kommunikationsstrategier 

måste förbättras för att de anställda ska kunna utvecklas och arbeta mer effektivt. Bennett et 

al. (2010) menar att tidigare användning av intranät, som är de traditionella nätverken inom 

företagen, inte är tillräckligt för att tillgodose vad som krävs inom organisationen. De anser 

att intranätet är användbart men kan inte uppdateras lika snabbt eftersom informationen bör 

vara tillgänglig för alla vid alla tidpunkter, och därför anses sociala medier som en lösning. 

Följaktligen menar Bennett et al. (2010) att sociala medier som kommunikationskanal kan 

tillföra ett effektivare sätt att kommunicera på, vilket kan tillgodose organisationen och 

medlemmarnas krav på kommunikationen.  

 

Kommunikationskanaler är olika sätt avsändare kan välja att förmedla information, och 

budskap till berörda parter (Linjuan, 2015). Där val av kommunikationskanal, enligt Linjuan 

(2015), påverkar åhörarna och deras engagemang på olika sätt. Enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) delas traditionellt sätt kommunikationen upp i antingen skriftligt eller muntligt, där 

skriftlig kommunikation är exempelvis brev och rapporter och muntlig kommunikation kan 
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vara möten och samtal ansikte mot ansikte. Welch (2015) anser att kommunikation med 

kollegor eller chefer kan variera mellan olika kommunikationskanaler beroende på vad 

budskapet är.  Det kan vara avgörande för om det väljs att ta en dialog direkt ansikte mot 

ansikte eller om en annan kommunikationskanal används istället (Welch, 2015). 

 

Hur den interna kommunikationen ska förmedlas beror helt på innehållet enligt Marques 

(2010). Författaren menar att allt som kommuniceras internt ska göras med ansvar, där både 

sändare och mottagare ansvarar för den information som de sänder samt tar emot. Ansvaret 

påverkar i sin tur på vilket sätt sändaren ska kommunicera på, all information bör och kan 

inte förmedlas via internetbaserad kommunikation, dock kräver inte all kommunikation av 

information en personlig interaktion (Marques, 2010). Författaren menar att fördelen med 

sociala medier är budskapet som blir kort och koncist samt mindre tidskrävande. 

Meddelandet kan på samma sätt ta skada om det inte är korrekt skrivet och bli mindre 

trovärdigt, speciellt om det inte är personligt. Marques (2010) anser därför att den interna 

kommunikationen kan, beroende på sitt innehåll och hur det förmedlas, både stärkas samt 

försvagas och bör därför ses över innan den används.  

 

Inom en organisation har chefer, enligt White, Vanc och Stafford (2010) en stor påverkan 

gentemot sina anställdas attityder och trivsel. De menar att relationen som uppstår mellan 

medarbetare och chef är viktig eftersom medarbetarna kommer att tala om organisationen till 

andra intressenter. White et al. (2010) anser att den interna kommunikationen måste finna en 

balans på grund av att för lite kommunikation kan skapa ett tomrum som kan leda till 

missförstånd, men om informationen istället blir för stor kan det leda till ett överflöd där 

viktig information försvinner. Genom att variera de olika interna kommunikationskanalerna 

kan chansen för att medarbetarna blir tillfredsställda öka enligt White et al. (2010). 

Författarna påpekar även att den personliga kommunikationen inte går att ersätta, men att det 

finns fördelar med att använda sig av till exempel e-post eller andra internetbaserade 

kommunikationslösningar då det är bekvämt och mindre tidskrävande.  

2.3 Sociala medier - internetbaserade kommunikationskanaler 

Sociala medier är olika former av internetbaserad kommunikation, exempelvis e-post, 

bloggar och andra varianter av socialt nätverk, som brukar kallas för Web 2.0 (Fournier & 



    
 

8 (61) 

Avery, 2011; Kaplan & Haenlein, 2010; King & Lee, 2016). Via internet kan användarna 

dela privata meddelanden, information, idéer och annat som exempelvis videos och bilder 

etcetera. Tre aspekter som anses vara centrala komponenter är att sociala medier (1) är 

internetbaserat, (2) ger möjlighet att skapa innehåll och (3) kan visa innehållet för andra samt 

dela innehållet (Treem & Leonardi, 2012). Vidare kan sociala medier beskrivas som ett sätt 

för personer att komma i kontakt- och kommunicera med andra (Kilgour, Sasser, Larke, 

Honkaniemi, Lehtonen & Hasu, 2015).    

 

Fournier och Avery (2011) påpekar att till följd av sociala mediers framväxt har människans 

behov fått större utrymme och chans till att bli uppfyllda, särskild när det handlar om att 

känna sig accepterad, passa in och att tillhöra. Enligt Fournier och Avery (2011) har Web 2.0 

fört samman likasinnade grupper samt öppnat upp en lättare väg till att finna nya. Författarna 

menar att vägen för att stärka banden och hålla kontakten mellan människor är betydligt 

enklare än tidigare eftersom det krävs mindre ansträngning. Fournier och Avery (2011) 

menar därför att Web 2.0 skapades på så sätt till att länka samman människor och egentligen 

inte till att marknadsföra varor.  

 

Kim, Park och Jo (2014) påpekar även vikten av att förstå människans behov, speciellt 

individens känslor, som ett sätt att se varför sociala medier används när nya relationer byggs 

upp. Att kommunicera via sociala medier har visat sig i stor mån innehålla positiva känslor 

samtidigt som kommunikationen blir mer emotionell när relationen mellan två individer är 

starkare (Kim et al., 2014). Trots det menar Chou och Edge (2011) att vissa negativa effekter 

kan komma upp. Författarna anser att användarna av sociala medier tenderar att visa upp mer 

positiva sidor som ett sätt att visa för andra att de lever ett bättre och lyckligare liv. 

  

Enligt Linjuan (2015) har vidareutvecklingen av sociala medier möjliggjort för nya 

kommunikationskanaler att träda fram, exempelvis videosamtal för att efterlikna ett samtal 

som görs ansikte mot ansikte, även andra digitala- och sociala kanaler med funktioner för 

direktmeddelanden och chatt. Ytterligare egenskaper som sociala medier har enligt Linjuan 

(2015) är att informationen som ska förmedlas kan utformas mer personligt och resultera i 

bättre tvåvägskommunikation och bjuda in till dialog. Treem och Leonardi (2012) beskriver 

hur användningen av sociala medier har ökat och fortsätter att öka, speciellt användningen 
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bland organisationer. Enligt Treem och Leonardi (2012) kan de nya teknikerna förbättra 

viktiga organisationsprocesser, då sociala medier kan användas till att kommunicera på ett 

enklare sätt än med tidigare kommunikationskanaler som brev eller motsvarande.  

2.4 Intern kommunikation via sociala medier 

Welch och Jackson (2007) anser att organisationer bör vara effektiva i sin interna 

kommunikation då det är en avgörande faktor för både chefer och medarbetare att kunna 

uppnå sina mål. Att vara effektiv i sin kommunikation är krävande, då organisationer är 

beroende av sina medarbetare och genom vilken kanal de ska förmedla sina meddelanden på 

(Argentini, 1996).  

 

Inom moderna organisationer kan sociala medier hjälpa till att öka medarbetarnas trivsel 

anser Robertson och Kee (2017). De menar att medarbetarna fortfarande är produktiva i sitt 

arbete trots att de är inne på sociala medier. Organisationer bör därför se positivt på 

medarbetare som använder sig av sociala medier på arbetstid då det här kan skapa en bra 

dynamik på arbetsplatsen (Robertson & Kee, 2017). Utöver det menar författarna på att av 

dem som använder sig utav sociala medier, som kommunikationskanal, finns en skillnad 

beroende på anställningsförhållanden. Anställda som inte arbetar heltid är de som använder 

sociala medier främst som ett sätt att skapa starkare band och känna tillhörighet, eftersom de 

spenderar mindre tid på arbetsplatsen (Robertson & Kee, 2017). Precis som Fournier och 

Avery (2011) menar skapar sociala medier ett sätt att länka samman människor.  

 

McFarland och Ployhart (2015) diskuterar att sociala medier är ett populärt sätt att 

kommunicera på utanför arbetsplatsen och på så vis har stor potential att föras in i 

organisationen. Författarna menar att kontrasten mellan sociala medier och den traditionella 

interna kommunikationen leder till att sociala medier är en relevant och viktig kanal att 

beakta. Forskningen kring sociala medier för intern kommunikation är relativt liten, dock 

menar McFarland och Ployhart (2015) att de är viktigt att studera med tanke på de fördelar 

sociala medier kan bidra med. Framför allt menar McFarland och Ployhart (2015) att 

anställdas engagemang i den interna kommunikationen är av stor vikt och att genom sociala 

medier finns en chans att engagera anställda i sitt arbete och att de på så sätt hjälper att skapa 

en gemenskap.  
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Den brist som forskningen avser på interna kommunikationen via sociala medier understryker 

behovet om att studera området vidare (Men & Hung-Baesecke, 2015). Det visades i en 

studie av Men (2014) att organisationer inte har integrerat sociala medier i den grad ännu och 

bör fortfarande ses som en ny kommunikationskanal. Men (2014) kunde trots det  fastställa 

en positiv reaktion på medarbetarnas engagemang genom att organisationer använde sig av 

sociala medier.  

2.4.1 Intern kommunikationsmodell 

Welch och Jackson (2007) anser att aspekter av kommunikation består av deltagare och 

riktningen samt innehållet av informationen. För organisationer är en tvåvägskommunikation 

ett ideal där chefer och medarbetare kan diskutera strategi tillsammans, dock är det 

orealistiskt att den interna kommunikationen utförs ansikte mot ansikte på det här sättet i alla 

lägen (Welch & Jackson, 2007). Författarna menar att traditionellt sett anses inte media som 

det lämpliga sättet att föra intern kommunikation på men genom att ifrågasätta det här har 

uppfattningen förändrats. Vidare menar Welch och Jackson (2007) att medarbetare är en av 

de intressenter som organisationen måste ta hänsyn till och det är viktigt att tillgodose deras 

behov. Författarna anser att genom den interna kommunikationen går det att se till de 

anställdas roller och förändringar i deras roll mer effektivt, om det inte utförs enligt det 

traditionella sättet.  

 

Om den interna kommunikationen i organisationen ska lyckas påpekar Welch och Jackson 

(2007) fyra viktiga målsättningar som måste tas hänsyn till; 

- Organisationen bör främja interna relationer som kännetecknar medarbetarnas 

engagemang 

- Bidra med en positiv känsla av tillhörighet hos de anställda 

- Utveckla sin medvetenhet om förändringar 

- Förståelse för hur organisationen påverkas av att den interna kommunikationen 

utvecklas 

 

Det här motsvarar de fyra pilarna i matrisen nedan. 
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Figur 2. Intern kommunikationsmatris från Welch och Jackson (2007) s.186 

 

De fyra pilarna, i Welch och Jackson (2007) matris, visar från mittpunkten organisationens 

budskap om vilka mål som representerar den interna kommunikationen. Welch och Jackson 

(2007) beskriver att den streckade mindre cirkeln står för alla de anställda som finns i 

organisationen. Vidare menar författarna att den utgår även från den interna miljön och är det 

som påverkar och skapar ett dynamiskt klimat för kommunikationen inom organisationen. 

Welch och Jackson (2007) menar att det speglar framför allt organisationsstruktur och andra 

processer, men även organisationskultur, attityder och intern kommunikation. Den större 

streckade cirkeln menar Welch och Jackson (2007) står för den externa miljön. Författarna 

menar att den externa miljön är externa påverkningsfaktorer på makronivå såsom politik, 

ekonomi och sociala aspekter, men även mikronivå exempelvis kunder, konkurrenter och 

leverantörer.  

 

Welch och Jackson (2007) beskriver ett problem som oftast uppstår i organisationer och det 

är att övervägande del av kommunikation är enkelriktad från ledningen till alla anställda. Den 

interna kommunikationsmatrisen av Welch och Jackson (2007) visar att en 

envägskommunikation från ledningen till medarbetarna inte går att undvika samt är i vissa 

fall nödvändig och lämplig om det stämmer överens med vilken typ av meddelande som ska 
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framföras. Welch och Jackson (2007) menar istället att om organisationer skulle ha en en 

balanserad och likställd maktbalans skulle ledningen lättare förstå vad de anställda vill veta 

och resultera i en kommunikation där maktbalansen mellan sändare och mottagare är jämlik 

och likvärdig, det här indikeras av de fyra dubbel pilarna i Welch och Jackson (2007) matris. 

Det är betydelsefullt att se över personalens inställningar till val av kanal för att tillgodose 

den interna kommunikationen på bästa möjliga sätt (Welch & Jackson, 2007).  

 

Vidare diskuterar Welch och Jackson (2007) kontrollerad och okontrollerad media som ett 

sätt att tänka på vid kommunikation. Welch och Jackson (2007) menar att ledningen kan 

förmedla viktiga interna meddelanden till alla anställda som använder kontrollerande media, 

som interna nyhetsbrev, där ledningen kan styra innehållet av meddelandet. Författarna 

menar istället att den okontrollerade är när budskapet filtreras där ledningens påverkan samt 

kontrollen över innehållet i meddelandet inte går att förändra på samma sätt jämfört med den 

kontrollerade. Welch och Jackson (2007) poängterar den här typen av meddelanden som är 

främst den som inte ska få tolkas på fel sätt och kan leda till en förvrängd bild av 

organisationen.  

 

Welch och Jackson (2007) vill påvisa att den här matrisen kan bidra till utvärdering av den 

interna kommunikationen och till nytta när nya kommunikationsstrategier planeras. De anser 

att chefer kan ha användning för konceptet när de ska kommunicera med alla anställda genom 

att de får hjälp att fokusera på målen. 

2.5 Sammanfattning av teoretiska referensramen  

Uppsatsen utgångspunkt är definitionen av begreppet kommunikation.  För att visa uppsatsen 

förhållningssätt av grundbegreppet. Kommunikation kan vara en process där utbyte av 

information som sker mellan parter (Holm, 2006), eller den klassiska kommunikationsteorin 

av Shannon och Weaver och deras linjära modell av kommunikationsprocessen (Fiske, 2000). 

Att det finns olika kategorier av kommunikation enligt Linjuan (2014): verbal-, icke verbal-, 

skriftlig- och visuell kommunikation, kommer lägga en grund för att förstå sociala medier 

kategori och användningsområde.  

 

Intern kommunikation beskrivs av Kovács och Borza (2012) som utbyte av information 
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mellan organisationsmedlemmar. Förståelse om intern kommunikation och att processer kan 

effektiviseras för att förbättras och nå framgång förtydligas av Ruck och Welch (2012). Med 

ny teknik på marknaden finns flera kommunikationskanaler tillgängliga för att förbättra den 

interna kommunikationen. Bennett et al. (2010) menar att sociala medier kan effektivisera 

kommunikationen. Marques (2010) menar dock på att information som sker via sociala 

medier är oftast kort och koncist, och hur den interna kommunikationen ska ske beror på 

informationens innehåll och karaktär. White et al. (2010) menar därför att den personliga 

kommunikationen inte kan ersättas helt av internetbaserad kommunikation. Teorierna kring 

intern kommunikation kommer att användas för att definiera begreppet och få en förståelse av 

intern kommunikation. För att sedan addera sociala medier som en möjlig 

kommunikationskanal.  

 

Fournier och Avery (2011) beskriver att sociala medier hjälper till att länka samman 

människor medan McFarland och Ployhart (2015) beskriver att sociala medier är möjligt att 

introducera i organisationer då det är ett vanligt sätt att kommunicera på privat. Fördelar med 

sociala medier som förmedlas av McFarland och Ployhart (2015) där det kan hjälpa att skapa 

en gemenskap, eller den positiva reaktionen på medarbetarnas engagemang enligt Men 

(2014). Användningen av teorierna är för att i analysen få en förståelse för hur och varför 

organisationer använder sociala medier utifrån en jämförelse mellan teorierna och empirin. 

Vilket utgår ifrån den interna kommunikationsmatrisen av Welch och Jackson (2007) som 

utvecklas nedan i 2.5.1 ramverk.  

2.5.1 Ramverk  

Genom att utgå ifrån Welch och Jacksons (2007) matris för intern kommunikation och 

adderar sociala medier som kommunikationskanal utvecklar vi matrisen för att skapa oss ett 

ramverk att utgå ifrån.  
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Figur 3. Egen matris utifrån Welch och Jacksons (2007) matris för intern kommunikation 

 

Matrisen blir en grund för att analysera hur och varför organisationer använder sociala medier 

som intern kommunikation. Ramverket utgår följaktligen från de fyra aspekterna av matrisen 

att kommunicera budskap men att de kommuniceras via sociala medier, för att uppnå: 

Commitment (Engagemang), Awareness (Medvetenhet) och Belonging (Samhörighet), 

Understanding (Förståelse). Tabellen nedan presenterar och tydliggör ramverket med sociala 

medier adderat som en intern kommunikationskanal.  

 

Tabell 1. Egen tabell utifrån Welch och Jacksons (2007) matris  

Intern kommunikation via sociala medier 

 Engagemang Medvetenhet Samhörighet Förståelse 

Hur?     

Varför?     
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3. Metod  

3.1 Kvalitativ ansats 

Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats då båda våra frågeställningar är utformade för att 

passa en kvalitativ undersökning. Enligt Bryman och Bell (2015) är hur och varför frågor 

typiska exempel på beskrivande frågor som oftast besvaras utifrån en kvalitativ 

undersökningsmetod. I vår empiriinsamling är det deltagarnas uppfattning och perspektiv 

som var utgångspunkten som även kvalitativa undersökningar tenderar att tillämpa som 

utgångspunkt enligt Bryman och Bell (2015). En kvalitativ ansats ansåg vi skulle hjälpa oss 

uppnå syftet med uppsatsen. Utifrån det ansåg vi att det var betydelsefullt att utforma 

intervjuer efter riktlinjer för en kvalitativ undersökning. Fördelen med kvalitativa intervjuer 

är att de tenderar att ha fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2015), som hjälpte att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Med hänsyn till valda teorier och insamlad data kunde en 

förståelse skapas för hur och varför organisationer använder social medier för intern 

kommunikation.  

3.1.1 Induktiv ansats  

En kvalitativ undersökning kan vara induktivt eller deduktivt influerad, men brukar ofta ha en 

induktiv ansats (Bryman & Bell, 2015). Uppsatsens utgångspunkt var att undersöka 

organisationers interna kommunikation och utifrån det dra slutsatser kring den insamlade 

informationen av respondenternas erfarenheter. Empirin fastställde vilka teorier som har 

tagits upp i den teoretiska referensramen, med andra ord har teorin formats till viss del av 

empirin. Att arbeta med en text på det här sättet, att låta teorin växa fram och delvis formas 

av empirin är exempel på en induktiv ansats enligt Bryman och Bell (2015). Dock bör det 

nämnas att den teoretiska referensramen var till grund för intervjuguiden som uppsatsens 

empiriinsamling utgick från. Enligt Bryman och Bell (2015) är det exempel på en deduktiv 

forskningsmetod. Därmed har vi också till viss del inspirerats av en deduktiv ansats i 

utformningen av intervjuguiden. 

3.1.2 Ett hermeneutiskt synsätt  

En vanlig forskningsmetod inom kvalitativa undersökningar är hermeneutik som kan anses 

vara en teori och metod för tolkningsarbete (Jakobsson, 2011). Vi valde att tillämpa ett 

hermeneutiskt synsätt, då den i sin helhet handlar om att tolka, förstå och förmedla (Fejes & 
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Thornberg, 2009) samt beskrivs som läran om förståelse (Ödman, 2016). Det var nödvändigt 

för att uppnå en förståelse för området, då resultatet av studier med en hermeneutisk ansats 

tenderar att generera nya kunskaper och öka förståelsen av det som undersöks. Centralt är det 

möten mellan individer som bygger på individens förförståelse för något, vilket genererar nya 

förståelser vid tolkning och analys av datan (Jakobsson, 2011).  

3.1.3 Workplace by Facebook och Facebook 

Workplace by Facebook är en kommunikationskanal där funktionerna påminner om de på 

Facebook. Det går att skriva inlägg, skriva kommentarer och gilla inlägg samt bilder, lägga 

upp bilder, videos och filer, skicka meddelanden och chatta, ringa vanliga röstsamtal eller 

videosamtal, sända live video, skapa grupper och göra evenemang. Workplace erbjuder fler 

organisationsanpassade funktioner eller verktyg, så kallad dashboard för att se hur 

kommunikationen fungerar och kunna stämma av. Workplace by Facebook är inte integrerat 

med Facebook i den bemärkelsen utan användarna har olika profiler för respektive kanal och 

de är inte sammankopplade med varandra (Facebook, 2017).  

 

Workplace by Facebook och Facebook är snarlika kommunikationskanaler, bortsett från att 

Workplace by Facebook har fler organisationsanpassade funktioner. På Facebook får de 

anställda använda sina egna privata profiler jämfört med Workplace by Facebook där det 

skapas en egen arbetsprofil. I studien kommer därför de två olika kommunikationskanalerna 

att studeras tillsammans och jämförbart, för att många funktioner är detsamma och systemen 

är byggda på liknande sätt.  

3.2 Datainsamling  

Genom att utföra intervjuer samlas primärdata in, med hjälp av den teoretiska referensramen 

som grund för intervjuguiden, som använts för att analysera intern kommunikation via sociala 

medier. Vetenskapliga artiklar är hämtade från olika databaser, ScienceDirect, WorldCat 

Local och Emeraldinsight, med eftersträvan av att endast använda artiklar som är nyare än 

2010 för att försöka fånga ämnet i en nutida kontext. Det målet uppfylldes inte då vi valde att 

ha med äldre artiklar för att stärka vårt problemområde och problemdiskussion. Sökorden vi 

har använt oss av är följande; kommunikation, communication, intern kommunikation, 

internal communication, formell- och informell kommunikation, kommunikationskanal, 
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sociala medier, social media, intern kommunikation via sociala medier och intern 

kommunikationsmodell.   

3.2.1 Intervjuer  

För att få en fyllig och mer detaljerad data har studien utgått ifrån kvalitativa intervjuer. 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade för att åstadkomma en delvis strukturerad 

intervjuguide som utgångspunkt för intervjun men samtidigt lämna möjligheten för öppenhet 

och spontanitet, i syfte att komma till grunden av deltagarnas perspektiv och åsikter 

(Alvehus, 2014). Genom att ha utfört intervjuerna på det här sättet har mer detaljerade svar 

som hjälpt till att uppnå syftet och besvarat studiens forskningsfrågor. Efter att intervjuerna 

hade utförts transkriberades innehållet för att ha som underlag för empirin och analysen.  

3.2.1.2 Intervjuer och telefonintervjuer  

Intervjuer kan utföras på olika sätt enligt Bryman och Bell (2015) där den vanliga 

intervjusituationen är när intervjuaren och respondenten möts direkt, ansikte mot ansikte, och 

utför intervjun. Vi har valt att kombinera traditionellt direkta intervjuer och telefonintervjuer. 

Telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2015) när intervjuaren istället för ansikte mot 

ansikte ställer frågorna till respondenten via telefon.  

3.2.1.3 Upplägg intervju och intervjufrågor  

Studien har utfört sex intervjuer, där tre respondenter ställde upp på direkta intervjuer, medan 

de andra tre intervjuerna utfördes över telefon. De tre telefonintervjuerna följdes upp med en 

uppföljningsintervju per respondent. Att utföra uppföljningsintervjuer på de tre 

telefonintervjuerna beslutades för att reda ut tveksamheter samt säkerställa kvaliteten av den 

insamlade informationen. Telefonintervjuer utfördes på grund av att intervjupersonerna inte 

hade möjligheten att träffas för en personlig intervju samt den begränsade möjlighet för 

författarna att resa längre sträckor. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och det som har varit strukturerat var teman som ansågs 

vara viktiga att utreda för problemområdet, som följaktligen var viktiga att ta upp under 

intervjuerna. Medan frågorna var öppna och fria för deltagaren att svara och berätta vad 

denne har upplevt. Det ansågs vara fördelaktigt och dra fördelar av vad en kvalitativ 
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undersökning kan åstadkomma, då djupa och detaljerade svar efterfrågades för att utreda och 

besvara syfte. De förbestämda områdena och temana som intervjuerna centrerade runt gav 

samma utgångspunkt för samtliga intervjuer, med undantag för de olika följdfrågorna som 

ställdes och inte var förutbestämda.  

 

Intervjuer har utförts på olika organisationer inom olika branscher för att uppnå en större 

variation av respondenter, då antalet respondenter var fåtaliga. De direkta intervjuerna har 

varit omkring 45 minuter till en timme per tillfälle. Medan telefonintervjuerna varade 

omkring 25 till 30 minuter per tillfälle. Uppföljningsintervjuerna var kortare, omkring 10 till 

15 minuter per tillfälle. Under intervjutillfällena var en utsedd till att leda intervjun, medan 

den andra parten satt med och antecknade samt ställde följdfrågor till respondenten vid 

behov. Valet av att utse en till att leda intervjun var för att skapa en lugnare miljö för 

respondenten där det inte skulle bli en rörig miljö av att hoppa mellan oss som leder 

intervjun, speciellt vid telefonintervjuerna. Intervjuguiden finns under bilaga 3. 

3.2.1.4 Etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2015) är etiska aspekter viktigt att beakta. Respondenterna var 

därför i enlighet med Bryman och Bell (2015) medvetna om att det var frivilligt att delta i 

studien samt att respondenterna kunde hoppa av när och om de ville. Vidare menar Bryman 

och Bell (2015) att respondenterna ska ha kännedom om vad studien har som område att 

undersöka och att de ska vara informerade om att intervjuerna är anonyma och att deras svar 

kommer hanteras med konfidentialitet. Innan eller i samband med intervjuerna meddelades 

därför de etiska aspekterna enligt ovan till respondenterna. Intervjuerna spelades in, men det 

gjordes endast efter ett godkännande från respondenten. Inspelningarna användes vid 

transkriberingen i syfte att inte gå miste om information.  

3.2.2 Urvalsprocess  

En kvalitativ undersökning har som ovan nämnt ofta ett fokus på att få en så bred och 

noggrann beskrivning av problemet som ska undersökas, och tenderar att inte sträva efter att 

dra allmänna slutsatser så kallad statistisk generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2015). Vid 

kvalitativa intervjuer brukar det vara vanligt att eftersträva en så kallad kunskapsmättnad. Det 

vill säga att respondenter intervjuas tills dess att det inte uppstår nya teman och att det blir en 
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form av mättnad.  

På grund av att det inte är statistisk generaliserbarhet som eftersträvas, utan kunskapsmättnad 

är det ofta svårt att bestämma ett precist antal intervjuer, istället är det en process som görs 

fortlöpande under arbetsgången. Intervjuer genererar förhållandevis stor mängd data att koda 

och tolka. Vilket tenderar att resultera i ett fåtaligt urval av respondenter för att insamlad data 

ska vara rimlig och möjlig att bearbeta (Dalen, 2015). Följaktligen genomfördes ett fåtaligt 

urval av sex intervjuer totalt, där ytterligare tre uppföljningsintervjuer utfördes för att undvika 

misstolkning av den insamlade informationen från telefonintervjuerna.  

 

På grund av undersökningens småskalighet har ett bekvämlighetsurval tillämpats som grund 

för urvalsprocessen av organisationen. Bekvämlighetsurval är urval som forskaren gör utifrån 

vad som är passande och är enkelt, nära till hands (Denscombe, 2016). Det här resulterat i att 

vi valt organisation utifrån vad som är rimligt avstånd från Skövde och Göteborg, med 

hänseende på tid och pengar för resväg. Bekvämlighetsurvalet har vi använt oss av för att 

spara tid mellan intervjuerna. Med hänseende till avstånd och resväg har vi valt att utföra 

några av intervjuerna via telefon istället för möten. Utöver bekvämlighetsurvalet har vi 

använt oss av lämplighetskriterier. Lämplighetskriteriet som vi har använt oss av är att 

organisationen ska använda sig av sociala medierna Facebook eller Workplace by Facebook 

för all eller delar av sin interna kommunikation. Det har vi gjort för att respondenterna ska ha 

en uppfattning om intern kommunikation via sociala medier.  

 

För att besluta om valet av respondenter inom vald organisation har ytterligare 

urvalsprocesser använts. Urvalet har gjorts utifrån att välja respondenter som troligtvis har 

mycket att berätta om problemet som ska belysas och därmed ger störst värde till 

undersökningen. Denna urvalsprocess kallas för ett ändamålsenligt urval (Denscombe, 2016). 

Utöver ändamålsenligt urval har vi försökt förhålla oss till en urvalsprocess som brukar kallas 

för maximal variation. Det betyder att urvalet av respondenter görs strategiskt och utifrån att 

de ska vara olika varandra för att få en större bredd och djup i den insamlade empirin och 

fenomenet (Dalen, 2015).  Ett urval att studera kommunikationsansvarigas uppfattningar, om 

användningen av sociala medier för intern kommunikation inom olika branscher, har utförs 

för att förhålla sig till de två sistnämnda urvalsprocesserna och därmed få respondenter som 

är olika varandra samt få respondenter som troligen har kunskap och kan berätta mycket om 
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uppsatsens undersökningsområde. För att förhoppningsvis kunna uppfylla uppsatsen syfte av 

att få en förståelse för problemområdet.  

3.2.3 Organisationsbeskrivning 

Vi valde att använda oss av organisationer som agerar inom olika branscher för att 

förhoppningsvis åstadkomma en större variation av respondenter, som har olika 

förutsättningar och uppfattningar om ämnet som uppsatsen studerat. Krav för 

organisationerna var att de använde Facebook eller Workplace by Facebook för intern 

kommunikation. Samtliga valda organisationer använder sig därför av sociala medier för hela 

eller delar av sin interna kommunikation. Nedan följer en kort beskrivning av 

organisationerna och hur de använder Facebook/Workplace by Facebook: 

Organisation A agerar inom livsmedels- och servicebutik i Göteborgsområdet med cirka 120 

anställda. Butiken erbjuder fler tjänster än att enbart handla mat, såsom post, spel och 

kemtvätt. I butiken erbjuds också många manuella diskar och eget bageri. På grund av 

öppettiderna och de olika avdelningarna arbetare medarbetare olika pass och tider på dygnet. 

De använder sig huvudsakligen av en kommunikationskanal för bemanning och intern 

kommunikation, och kompletterar med Facebook. 

Organisation B är en ideell förening för studenter i Göteborgsområdet som har ungefär 100 

medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1984 och anordnar föreläsningskvällar, workshops 

och resor på en professionell nivå. Ämnat att öka interaktionen mellan studenter på olika 

nivåer och forskare inom området. Föreningen använder huvudsakligen Facebook för att 

sköta all form av intern kommunikation, men kompletterade med andra 

kommunikationskanaler såsom e-postmeddelande. 

Organisation C agerar inom livsmedelsframställningsbranschen på flera platser i Sverige och 

har omkring 60 anställda. De arbetar med ekologiska produkter där deras grödor kommer från 

jordbruk som inte har bekämpningsmedel eller konstgödsel och deras produktion satsar på en 

naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 

150 produkter och säljs i de flesta mataffärer, för restauranger finns det även ett särskilt 

sortiment av större förpackningar som säljs via grossister. De använder Workplace by 

Facebook för delar av sin interna kommunikation som ett stöd till andra 

kommunikationslösningar, såsom e-postmeddelande eller telefonsamtal. 
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Organisation D erbjuder tjänster inom digital marknadsföring med säten i Stockholm och har 

uppemot 10 anställda i dagsläget. Deras tjänster är främst ett sätt att förbättra företags närvaro 

på internet bland annat genom att utveckla deras webbsida så att den passar både företag och 

deras kunder. Utöver det här erbjuder de hel- och halvdagsutbildningar inom digital 

marknadsföring. För delar av deras egna interna kommunikation använder de Workplace by 

Facebook för att komplettera andra kommunikationslösningar, såsom e-postmeddelande eller 

telefonsamtal. 

Organisation E är en ideell förening som arbetar med humanitära insatser på flera platser i 

Sverige och världen över, men har cirka 230 anställda i Sverige. Den dagliga verksamheten 

drivs i Stockholm samt har sitt huvudkontor där. De arbetar med humanitära insatser består 

hela organisationen av olika lokalföreningar, distrikt samt regionkontor i hela Sverige men 

även viss samarbete finns internationellt. För att kommunicera internt använder de 

huvudsakligen Workplace by Facebook, men kompletterar vid behov med e-postmeddelande 

eller telefonsamtal eller andra kommunikationslösningar.  

Sammanfattningsvis använde samtliga organisationer Facebook eller Workplace by Facebook 

för intern kommunikation men kompletterade med e-postmeddelande, telefonsamtal eller 

andra kommunikationslösningar. Tabell 2 återger en sammanfattande bild av 

organisationsbeskrivningen.    
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Tabell 2. Överblick organisationer  
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3.2.4 Genomförda intervjuer och respondenter 

Upplägget av intervjuerna såg ut enligt följande tabell. På grund av att intervjuerna var 

anonyma fick respondenterna tilldelat ett nummer. Numret vid varje respondent användes vid 

referering till respektive intervju i empirikapitlet.  

Tabell 3. Upplägg av genomförda intervjuer och respondenter 
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3.3 Dataanalys  

Bryman och Bell (2015) diskuterar att i kvantitativa undersökningar är begrepp som 

reliabilitet, validitet och överförbarhet centrala vid dataanalys. Vid kvalitativa 

undersökningar används istället andra begrepp som trovärdighet och äkthet, då den empiriska 

datan är av en annan karaktär (Bryman & Bell, 2015). Författarna menar att vid kvalitativa 

undersökningar är det oftast få respondenter och grundar sig i kvalitativ data. I försök att 

uppnå trovärdighet och äkthet beaktades följande åtgärder. För att uppnå trovärdighet vid 

tolkningen av materialet som samlades in från intervjuer och undvika feltolkningar utgick 

författarna från att om det uppstod osäkerhet eller tvivel kring respondenternas svar 

återkopplade författarna med berörda respondenter. Vid samförfattarskap kan även olika 

tolkningar av intervjuerna uppstå. För att säkerställa och minimera risken för feltolkningar 

sinsemellan diskuterades det insamlade materialet efter varje intervju. För att uppnå och öka 

uppsatsens trovärdighet har även författarna försökt att särskilja genom referering vad som är 

citat och har sagt av respondenterna, hänvisa till teoretiska källor och urskilja egna tankar och 

reflektioner. Om undersökningen ger en tillräckligt rättvisande bild kan diskuteras men har 

försökts att uppnå genom ett urval av respondenter på olika företag i olika branscher. För att 

åstadkomma en mer rättvisande bild hade exempelvis medarbetare kunnat intervjuats, men 

den möjligheten var inte tillgänglig på utvalda organisationer (mer om det under rubrik 3.4.1 

begränsning).  

 

Ett sätt att analysera data på är genom tolkning av empirin för att skapa en helhet (Fejes & 

Thornberg, 2009), vilket passade studien då den ämnade använda ett hermeneutiskt synsätt 

för att skapa en förståelse. Det handlar här om att förstå vad respondenten menar och genom 

att organisera all data för att se om det som samlats in räckt till och fångat de väsentliga 

delarna för studien (Fejes & Thornberg, 2009). I uppsatsen har ovan syn av Fejes och 

Thornberg (2009) influerat tolkningsarbetet, genom att vara en utgångspunkt vid insamling 

och organiseringen av data. Respondenternas svar har därför dokumenterats och organiserats 

utifrån intervjuguiden (se bilaga 3) som behandlade de olika områden som tagits upp i den 

teoretiska referensramen. Utgångspunkten för tolkningsarbetet var en innehållsanalys, som 

Fejes och Thornberg (2009) menar är att meningsbärande enheter tas fram för att sedan 

kategorisera dem. Vid tolkningsarbetet har de fyra pilarna från Welch och Jacksons interna 

kommunikationsmatris (2007) “engagemang, medvetenhet, samhörighet och förståelse” varit 
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grunden för kategoriseringen. Eftersom de fyra punkterna representerar de områden som var i 

fokus inom ramverket som intervjuerna utgått ifrån. Transkriberingarna har således studerats 

för att skapa en förståelse av det insamlade materialet och tagit ut relevant information för 

studiens ändamål. Innehållet har i vidare steg studerats för att ta ut meningsbärande enheter 

som har kunnat delas in i kategorierna engagemang, medvetenhet, samhörighet och/eller 

förståelse.  

 

Fejes och Thornberg (2009) påpekar att i de kvalitativa studierna är forskaren den primära 

källan och det innebär att forskaren måste se upp för att vara otydlig. Det krävs att forskaren 

är en god kommunikatör både i sina samtal med respondenter men även göra sig begriplig vid 

skrift. Fejes och Thornberg (2009) menar att rapporter riskerar att säga mer om forskaren 

själv än om området som behandlas och det är därför viktigt att vara medveten om de 

perspektivval som görs samt granska arbetet under hela forskningsprocessen. Av den 

anledningen har en objektivitet försökt att tillämpas av uppsatsens författare genom hela 

arbetsgången samt ett kritiskt tänkande för att distansera sig från informationen och 

materialet. Utöver det har författarna vid tveksamheter kontaktat respondenterna för att 

säkerställa tolkningen av respondenternas svar.  

3.4 Metodkritik och kvalitet  

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) beskriver hur kvalitativ metod är betydligt 

mer tidskrävande jämfört med kvantitativ metod. Dessutom nämns det av Christensen et al. 

(2016) och Bryman och Bell (2015) hur kvalitativa metoder tenderar att vara småskaliga och 

därför inte kan generaliseras på en hel population. Dessa negativa aspekter har beaktats vid 

valet av kvalitativa intervjuer genom att jämföra fördelar mot nackdelar med vad metodvalen 

hade inneburit. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer som öppenheten och 

spontaniteten och chansen för fylliga svar har ansetts väga upp för nackdelarna som 

Christensen et al. (2016) belyst ovan. Metodvalet ansågs vara mest lämplig för att kunna 

besvara uppsatsens syfte av att skapa en förståelse för problemområdet samt besvara 

uppsatsens hur- och varför frågeställningar.  

 

Vid intervjuer, som med alla metoder, kan det uppstå olika sorters felkällor som bör beaktas. 

Det kan vara allt från att de formulerade frågorna är oklara eller att respondenten missförstod 
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frågan eller helt enkelt mindes fel (Denscombe, 2016). För att minimera risken av att frågorna 

var oklara har vid intervjuerna temaområden använts, vilket drar fördelar av den 

semistrukturerade strukturen där frågorna är öppna och möjligheten att ställa följdfrågor 

fanns för att minimera att den intervjuade missförstått frågan.  

 

Hos intervjuaren kan det också finnas risk för felkällor. Det kan vara att intervjuaren 

uppfattar svaren felaktigt eller att självaste tolkningen och bearbetningen av informationen 

görs på ett felaktigt sätt (Denscombe, 2016). För att säkerställa att respondentens svar 

registreras korrekt ställdes även följdfrågor om något varit oklart. Vid bearbetningen av 

informationen finns det en risk för feltolkning, då det är två stycken som tolkar 

informationen. I uppsatsen har därför båda författarna gått igenom svaren från respondenterna 

innan tolkningsarbetet påbörjats, för att minimera denna risk. Följaktligen övergången från 

ord till text vid transkriberingen gör att en stor risk fanns för att information försvinn eller att 

det tolkades felaktigt. Vi var medvetna om det vid transkriberingen och att det är vår tolkning 

av informationen som presenteras.  

Intervjuerna i uppsatsen utfördes både genom direkta intervjuer men även telefonintervjuer. 

Fördelar med telefonintervjuer kontra vanliga personliga intervjuer enligt Bryman och Bell 

(2015) är att det är tidseffektivt och betydligt billigare med tanke på resväg, även att det finns 

faktorer som intervjuerna besitter till exempel kön, klass, ålder och så vidare som kan komma 

att påverka respondentens svar. Vidare nämner Bryman och Bell (2015) även nackdelar med 

telefonintervjuer. En av dem är att telefonintervjuer inte kan var särskilt långa, cirka 20-25 

minuter, jämfört med direkta intervjuer som kan vara längre. Det går inte att beakta 

kroppsspråk via telefonintervjuer som kan medföra kommunikationssvårigheter och det har 

därför ansetts som viktigt att beakta åtgärder för att minimera misstolkningar. Eftersom 

begränsning vid urvalet av respondenter samt vid beaktning av resväg beslutades det att 

genomföra tre telefonintervjuer trots nackdelarna. På grund av nackdelar som 

telefonintervjuerna betraktas ha följdes därför telefonintervjuerna upp med ett nytt samtal för 

att minimera misstolkningar från båda parterna.  

3.4.1 Begränsning  

Studiens ursprungsplan var att studera uppfattningar om användningen av sociala medier för 

intern kommunikation hos både kommunikationsansvariga och medarbetare. Att studera både 
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ansvariga och medarbetare ansåg vi skulle skapa en förståelse för användningen av sociala 

medier för intern kommunikation där uppfattningar från olika nivåer i organisationen hade 

blivit belysta. En begränsning som uppstod under arbetsgången var att Workplace by 

Facebook är en relativt ny kommunikationskanal och det var svårt att hitta organisationer i 

Sverige som för det första hade anammat systemet och för det andra var villiga att ställa upp 

på intervjuer. Det begränsade antalet och urvalet av organisationer och respondenter. 

Tillfrågade organisationer erbjöd endast möjlighet för intervju med 

kommunikationsansvariga, med framförallt tidsbrist som motivering. Det medförde att 

författarna fick avgränsa studien till att endast omfatta kommunikationsansvariga och därmed 

exkludera ett medarbetarperspektiv. Studien är trots det relevant och erbjuder läsare ett 

tillfälle att skapa sig en förståelse för ämnet sociala medier för intern kommunikation, men 

endast ur ett organisationsperspektiv då det var kommunikationsansvarigas uppfattningar som 

studien samlat in genom intervjuer.  

 

Organisationerna som undersöktes använde Workplace by Facebook eller Facebook men till 

följd av att dessa kommunikationskanaler är relativt nya hade ingen av organisationerna gjort 

någon genomgången uppföljning hur den interna kommunikationen påverkats vid 

implementeringen av Workplace by Facebook eller Facebook. Därmed fanns det inget 

underlag som författarna kunde ta del av för att kontrollera kommunikationsansvarigas svar, 

men då det är respondenternas uppfattningar som var det centrala i rapporten ansågs det inte 

vara till hinder för att uppnå rapportens syfte.  
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4. Empiri  

4.1 Intern kommunikation  

Att intern kommunikation är av vikt för organisationer framgick av flertalet intervjuer med 

kommunikationsansvariga och deras uppfattning av sociala medier för intern kommunikation.  

 

“Intern kommunikation är kommunikation mellan medarbetare, som inte rör någon annan utanför 

organisationen. Utan intern kommunikation vore vi nog ingenting. Det är ju liksom grunden för 

verksamheten. Mest handlar det om information, ibland delar vi roliga händelser med varandra. “ 

(Respondent 4)  

 

“Intern kommunikation är kommunikation som sker internt, mellan medarbetare och chefer. [...] 

Kommunikationen är ett verktyg för att förenkla vår vardag och utan kommunikation hade inte ett 

företag funkat. Då det är ett sätt att bygga upp en grupp förmedla budskap/information till 

medarbetarna så att de kan utföra sitt jobb.” (Respondent 1)  

 

Även respondent 2, 3, 5 och 6 beskrev intern kommunikation som kommunikation mellan 

medarbetare och andra medlemmar inom organisationen. Där information delas med varandra 

för att klara av att utföra arbetsuppgifter. Respondent 5 påpekade dock att det kan finnas en 

risk av att en mentalitet finns som är att kommunikationen ska utgå från vad som är enklast 

för en själv. Det beskrevs enligt följande citat:  
 

“Vad jag behöver av intern kommunikation är verktyg som är lätthanterliga och har bra överblick. 
Men om alla tänker vad som är lättast för mig, kommer inte kommunikationen att fungerar. Vi måste 

förändra denna syn till vad som är lättast för alla. För att sträva efter vad är bäst för organisationen i 
stort.” (Respondent 5)  

4.2 Engagemang  

Engagemang uppfattas av respondenterna som inlevelse eller medkänsla där ett aktivt intresse 

finns för åtagandet eller uppdraget. I det här fallet medarbetarnas arbetsuppgifter.  
 

“Genom att information finns tillgänglig har medarbetarna chans att ta del av informationen eller 
budskapet, där om det förmedlas på ett sätt som tilltalar medarbetarna så kan de skapa engagemang 

att ta del av informationen. Informationen i fråga är viktigt för att medarbetarna ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.” (Respondent 1) 
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Att hitta sätt för att engagera och få mer engagerade medarbetare är något som är viktigt för 

samtliga organisationer. För att få medarbetare och kollegor att bli mer engagerade kan 

tyckas vara en svår uppgift. De som deltagit i studien påpekade att det är av vikt att skapa ett 

forum eller ett ställe där det går att kommunicera på och där de kommunicerade åsikterna 

beaktas och blir hörda.   

 

“Genom att visa på att allas åsikter blir hörda och att de kan påverka skapar engagemang och därför 

är det viktigt att hitta ett forum de kan kommunicera på som Facebook.” (Respondent 1) 
  

Genom att använda sig av Facebook eller Workplace by Facebook skapas då ett forum som 

tillåter medarbetare eller kollegor att diskutera sina åsikter eller förmedla till exempel 

klagomål eller förbättringsmöjligheter, eller tips och idéer på ett sätt som möjliggör att de blir 

hörda.  

 

 “Vi använder oss av Facebook som har en mer öppen karaktär då det kan anses eller uppfattas som 

mindre strikt och formellt. Vilket gör det till ett bra ställe att förmedla åsikter eller kanske diskutera 

någon händelse eller andra frågor.[...] Att många redan är vana vid systemet underlättar också, då 

många är bekanta med funktionerna.” (Respondent 2) 

 

Facebook och Workplace by Facebook kan möjligtvis bidra till en öppen och mer personlig 

plats för medarbetare eller kollegor att kontakta varandra eller sprida information. Det är en 

fördel för organisationen då medarbetare tenderar vanligtvis att vilja vara informerade och 

underrättad av saker som berör arbetet och arbetsplatsen. Det är dock viktigt att 

informationen är lättillgänglig för annars är det svårare att ta till sig av informationen.  

 

“Oftast vill människor vara informerade om saker som berör dem och genom att göra informationen 

tillgänglig för alla får medarbetare chansen till att ta del av den. [...] Varför Facebook är bra är för 

att det uppfyller en mer personlig och ett öppet sätt att kommunicera på.” (Respondent 1) 
 

Att det finns en tendens till att många är bekanta med och känner igen systemet uppfattas av 

respondenterna för att medarbetare och organisationsmedlemmar av använder sig av sociala 

medier för privat bruk.  
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“I vår förening är det flesta mellan 20-35 år och det är därför Facebook fungerar bra hos oss, för att 

vi i denna generation är vana vid det. De flesta är även inne på Facebook oftare än till exempel mejl 

och det blir därför det naturliga valet för oss.” (Respondent 3) 

 

“Idag är Facebook så stort och layouten på Facebook är därför bekant för många, och trevlig, vilket 

kan leda till en viss trivsel för att det finns en vana av att befinna sig på den plattformen.” 

(Respondent 2) 

 

Det uppfattas som att det är lättanvänt för att många redan använder sig av systemet privat. 

Att ha kännedom om systemet och funktionerna uppfattas gör det snabbt och lätt att sprida 

information till och mellan medarbetarna eller andra inom organisationen. Det möjliggör att 

kanalen kan används för att komma i kontakt med andra, både för att sprida information men 

även för att hjälpa varandra.  

 

“Genom att många redan befinner sig på Facebook finns det redan en vana eller kanske kan säga 

kunskap hos dessa om hur kanalen fungerar även att navigera sig på kanalen går smidigare [...]  Det 

används för att medlemmar ska komma i kontakt med varandra, genom kontakten ökar engagemang.” 

(Respondent 3) 

 

“Det fungerar snabbt att sprida information på Workplace by Facebook och det går att skapa 

grupper där medarbetare i organisationen kan fråga andra om hjälp, exempelvis hur gör ni med det 

här? Vi gör så här etcetera” (Respondent 6) 

 

Det ger möjligheten till olika former av diskussionsgrupper för att få hjälp eller stöd från 

kollegor, som hjälper till att skapa engagemang. Det gör att medarbetare och kollegor 

kommer i kontakt med varandra, kanske till och med andra som man inte tidigare har pratat 

med.  

 

“Diskussionsgrupper gör att fler kan vara med och gör det även lättare att starta dessa 

grupper. Världen krymper helt enkelt. Vilket gör att engagemanget ökar då det går att få 

kontakt med medarbetare som man inte kände till förut. Det åstadkoms genom möjlighet att 

gå med i olika grupper på Workplace by Facebook.” (Respondent 6) 
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Facebook och Workplace by Facebook kan därför användas som en kanal för 

kommunikationsansvariga kan förmedla och dela information till medarbetare för att öka 

engagemanget.  

 

“För att man kan dela information och låta andra i organisationen ta del av det och blir därför mer 

engagerade och informerade.” (Respondent 6) 

 

Det framgår att det inte enbart behöver vara eller fungerar för att sprida information, tips och 

idéer. Utan kommunikationskanalen kan användas till annat och för olika ändamål på grund 

av olika verktyg. Exempelvis kan det vara för att berätta om hur det ligger till med en 

arbetsuppgift, arbete över avdelningarna eller om det behövs hjälp för att klara av 

arbetsuppgiften. Det är ett sätt att kommunicera med varandra på och hjälper till att skapa 

engagemang i och mellan avdelningarna.  

 

“Inom företaget kan vi beställa jobb av varandra mellan avdelningarna om det skulle behövas för att 

klara av att utföra en arbetsuppgift och dela med sig av var alla befinner sig i arbetsprocessen.” 

(Respondent 4) 

 

Respondent 5 beskriver också att det går att förmedla statusen av arbetsprocessen, vart alla 

befinner sig i arbetsuppgifterna men även att när sker på nätet blir det ingen fördröjning utan 

informationen kan delas direkt och ta del av direkt.  

 

“Det är fantastisk med alla verktygen som finns på Workplace by Facebook, det gör att alla kan bidra 

och komma med input. Information kan spridas snabbt och allt hamnar i rätt händer - när ena parten 

är klar med sin arbetsuppgift, informeras nästa medarbetare i steget att hon eller han kan börja och 

fortsätta med arbetet. Det förkortar ledtiden och genererar en övergripande bild av vilken status alla 

ligger på.” (Respondent 5) 

 

På grund av att Facebook och Workplace by Facebook är enkel och smidig kan det användas 

inom organisationen på olika sätt. Det kan utöver ovan nämnt vara när det är en organisation 

som arbetar på olika platser och tider av dygnet. Där risken är hög för att medarbetare annars 

inte träffas eller kan har möjligheten att diskutera saker. Workplace by Facebook tillåter en 
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diskussion att ligga kvar och tas upp av andra vid ett annat tillfälle. Följaktligen kan andra 

medarbetare ta del av informationen och framföra sin mening i ett senare skede, när de 

befinner sig på arbetsplatsen.   

 

“Vi använder Workplace by Facebook för att det är enkelt och smidigt speciellt då vi arbetar på flera 

olika platser och olika tid på dygnet. Det kan nämligen vara så att under natten påbörjas en 

diskussion av nattpersonalen som sedan kan fortsätta under dagen av medarbetare som arbetar 

dagtid istället, på så vis kan det engagera alla i diskussionen som vill vara delaktiga och bidra till 

diskussionen” (Respondent 4) 

 

Att engagera många är ett sätt att få ut information och på så sätt effektivisera processen av 

att sprida informationen som annars hade tagit längre tid. Det är därför en bidragande faktor 

till varför organisationer anser att det är viktigt och vill engagera medarbetare och kollegor.  

 

“Det spelar väldigt stor roll eftersom om alla finns med och samarbetar leder det till ökat 

engagemang och samarbete där vi kan backa upp varandra. Det blir därför en process mellan alla 

inblandade där alla kan se hur andra arbetar och ökar då engagemanget eftersom när ena parten är 

klar kan den andra ta över och fortsätta arbetet vilket också blir effektivt.” (Respondent 5) 

4.3 Medvetenhet  

Intern kommunikation är av stor betydelse för tillfrågade respondenter och de anser att via 

Facebook eller Workplace by Facebook kan de nå ut till samtliga medarbetare som är aktiva 

på kommunikationskanalen med information både snabbt och enkelt samt till de som behöver 

ta del av informationen.  

 

“Vi har tillämpat mindre virtuella grupper, där varje avdelning har sin egen grupp och även nya 

projekt brukar bilda en egen ny grupp. På så sätt slipper alla störas av kommunikation som inte berör 

en. Utan får specifikt notifikationer på händelser som faktiskt berör en eller är något som är viktigt 

att vara medveten om.” (Respondent 4) 
 

När respondenterna använder sig av Facebook eller Workplace by Facebook kan de göra alla 

aktiva medarbetare medvetna av tillgänglig information på olika sätt som exempelvis genom 

att skriva direkt meddelanden till berörd part, skriva i en chatt eller grupp och så vidare. Alla 
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respondenter var övertygade om att medvetenheten hos medarbetarna blev större när de flesta 

är uppkopplade till kommunikationskanalerna samt blir inbjudna till att delta på. 

 

“Vi använder oss av Facebook för att det är ett lätt sätt att nå ut till samtliga medarbetare inom 

organisationen, det går framförallt snabbt. Facebook blir som en typ av anslagstavla för personalen, 

där alla blir inbjudna till gruppen och chatten och kan ta del av informationen som publiceras där. 

Genom att ta del av informationen skapas en medvetenhet om att informationen finns men även vart 

de kan hitta den.” (Respondent 1) 
  

Medvetenheten kopplades ofta ihop med begreppet information, då det var så respondenterna 

kunde skapa medvetenhet. Om det var om olika event, engagemang, möten eller andra former 

av detaljer som behövdes förmedlas till medarbetarna.  

 

“För att sprida information och göra medlemmarna medvetna om uppkommande event eller träffar 

meddelas det på Facebook så att medlemmarna får detaljer om eventet eller liknande.” (Respondent 

3)  

 

Via Facebook och Workplace by Facebook går det enligt respondenterna att skapa större 

medvetenhet kring informationen eftersom det är lättare att hitta information genom 

informationsfält som finns på kommunikationskanalerna eller andra sökfunktioner. 

Tillgängligheten och användarvänligheten som kommunikationskanalerna Facebook och 

Workplace by Facebook besitter kan därför fånga fler arbetskollegor på en och samma kanal 

för att underlätta arbete och kommunikation mellan parterna 

 

“En viktig aspekt med kommunikationskanaler är att det måste finnas ett verktyg med sökfunktion för 

att enkelt och smidigt hitta informationen som söks. Även olika nyckelord ska vara lätta att hitta. 

Exempelvis kan jag söka efter ett ord och så får jag upp allt med det ordet direkt. Det är jätteviktigt 

för mig att hitta annars då det finns så mycket publicerat.” (Respondent 5) 

 

“Det går att skapa grupper med olika teman som alla kan gå med i och diskutera utifrån temat eller 

så kanske det är ett problem som kan diskuteras med andra kollegor. Men alla som arbetar inom 

organisationen finns tillgängliga på Workplace by Facebook, alla är liksom samlade där, så det är 

lätt att hitta kollegor för att diskutera en fråga eller få hjälp.“ (Respondent 6) 
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Till största del används Facebook och Workplace by Facebook eftersom alla i organisationen 

kan lägga ut information samt är ett enkelt att arbeta i. Det menar respondenterna beror på 

den vana som finns på Facebook på grund av privat bruk. De anser att det blir lättillgängligt 

för alla ifall de är medvetna om hur själva systemet fungerar och att medvetenheten av 

funktionerna kan göra att fler använder sig av det och kanske vågar ta steget och fråga om 

något de inte förstår i arbetet eller dylikt.  

 

“Hos oss hoppas och tror jag att alla är medvetna om att de kan skriva i chatten om det är något man 

inte förstår. Jag tror även att det är en större chans att folk faktiskt tar steget och ställer en fråga om 

något är oklart när man redan är medveten om funktioner och hur man använder kanalen. Det är ju 

en fördel med Facebook då många redan är aktiva där privat och har då förkunskap hur det 

fungerar.” (Respondent 2) 

 

Alla är välkomna att göra inlägg och kommentera, dock menar respondenterna att de måste 

vara medvetna om till vem man skriver och att vara tydlig för att minimera missförstånd samt 

undvika att informationen försvinner i flödet. Vad som kan påverka medvetenheten är att 

kommunikationen kan störas av ett meddelande som inte passar sig för just den 

kommunikationskanal som valts att kommunicera på. Det här bör därför leda till att alla 

måste se över meddelandet för att vara tydlig och anpassa det efter kanal samt till vem som är 

mottagaren. 

 

“Det kan dock hända att inte alla ser informationen på Workplace by Facebook då det lätt försvinner 

i flödet. Därför är det viktigt att vara medveten om vilka diskussioner som bör tas på Workplace by 

Facebook och vad som lämpar sig för mejl eller annan kommunikationskanal.” (Respondent 4) 

 

För de flesta fungerar det att kommunicera via Facebook eller Workplace by Facebook då det 

kanalerna har en fri och öppen karaktär samt att de flesta är bekanta med det sedan tidigare. 

Samtidigt finns det viss information som lämpar sig bättre på andra kanaler och därför är det 

av stor vikt att vara medveten om vad som lämpar sig på sociala medier och inte.  

 

“Dokument och tunga grejer passar inte på Workplace by Facebook utan det passar mer för 

lättsamma och korta grejer. Långa dokument eller rapporter bör kanske skickas via mejl eller lämnas 
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över i pappersform. Medan enkla diskussioner eller andra lättsamma grejer platsar sig bättre på 

Workplace by Facebook. Men det viktigaste att tänka på att skydda och vara medveten om att inte 

sprida känslig information.”  (Respondent 6) 

4.4 Samhörighet 

Enligt respondenterna är kommunikationen grunden för att medarbetarna ska känna 

samhörighet eller delaktighet och att använda sociala medier gör det enkelt att bjuda in till 

diskussioner samt prata med varandra inom organisationen. Om alla får vara med och bolla 

idéer kan det skapas en samhörighet automatiskt. Här betonar respondenterna vikten av att 

kommunikationen fungerar från alla håll både från medarbetarnas perspektiv samt 

ledningens. 

 

“Facebook bidrar till dialog och diskussioner, alltså ett till ställe att prata mer med varandra. Det 

kan leda till ett umgänge på jobbet och att det därmed blir roligare på jobbet. Vilket kan bidra till en 

samhörighet.” (Respondent 1) 

 

“Workplace by Facebook är jätteviktigt för oss då vi alla inter träffas dagligen då vi arbetar olika 

tider på dygnet och på geografiskt spridda platser. Annars hade det varit lätt att glömma bort de 

medarbetare man aldrig träffar.” (Respondent 4) 

 

Organisationerna har implementerat Facebook och Workplace by Facebook då de anser att 

det känns mer välkomnande och skapar en inbjudande känsla att kommunicera på. Nya 

kollegor välkomnas på Facebook och Workplace by Facebook och det finns möjlighet att 

kommentera och berömma sina medarbetare för arbetsprestationer som publiceras på 

kommunikationskanalerna och kan leda till att alla får känna sig som en del av 

organisationen.  

 

“På Facebook kan man enkelt sprida information, det är en mötesplats där vi kan samlas när vi inte 

gör det i verkligheten. Genom de olika funktionerna som chatt, samtal eller direktmeddelande kan 

man som medlem fråga andra medlemmar om de vill följa med på föreningsaktiviteter eller liknande 

vilket skapar en gemenskap.“ (Respondent 3) 

 

“Vi använder Workplace by Facebook sprida information men det används även för att skapa en 

gemenskap då gratulationer publiceras här om någon fyller år eller för att välkomna nya 
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medarbetare till arbetsplatsen.” (Respondent 4) 

 

Samhörigheten inom organisationen uttrycks bestå främst av att koppla samman medarbetare. 

Det tycks underlättas med hjälp av Facebook och Workplace by Facebook där det går att 

skapa grupper, diskussionsgrupper samt öppna upp möjligheten till att komma i kontakt med 

anställda som de inte kände till sedan tidigare.  

 

 “Kollegor i Sverige kan komma i kontakt med kollegor i ett annat land för att se hur de har löst en 

viss uppgift eller hur de resonerar  i ett visst område. Att komma i kontakt med andra kollegor gör att 

världen krymper och att en samhörighet kan växa fram,” (Respondent 6) 

 

Vad Facebook och Workplace by Facebook kan erbjuda är många möjligheter för att enkelt 

få kontakt med medarbetare exempelvis kan kollegor lägga upp bilder eller dylikt från olika 

resor eller event som de gjort och bidrar till en gemenskap för de medarbetare som inte 

kunnat delta.  

 

 “Genom sociala medier är det även effektivt att nå ut till varandra, vare sig det är för att dela ett 

minne från en jobbrelaterad resa eller om det behövs mer personal till en mässa eller liknande event. 

Det kan hjälpa till att skapa samhörighet då det bjuds in till dialog om resan eller att kollegor hjälper 

och ställer upp för varandra inför något event.” (Respondent 1) 

4.5 Förståelse 

Att få förståelse för hur valet av kommunikationskanal och hur organisationen kan påverkas 

och utvecklas av vilken kommunikationskanal som tillämpas är en viktig del vid beslut om 

vilken kan som ska användas. Det kan vara en lösning med Facebook eller Workplace by 

Facebook då det är relativt vanligt att kommunicera på internet och specifikt olika sociala 

medier. Respondenterna menar att de som använder sig av Facebook och Workplace by 

Facebook förstår varför det används, för det är den tiden och en del av vardagen att 

kommunicera på sociala medier. Många är positivt inställda till det och har förståelsen för 

just den typen av kommunikationskanal eftersom det är enkelt och smidigt, men att det är 

viktigt att framföra den synen till medarbetarna också.  
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“Genom att öka förståelsen för Facebook och hur det kan påverka och utveckla jobbet och då 

beskriva vad som ska göras, deras mål och syfte blir det ett sätt att nå ut till medarbetarna och få dem 

att förstå varför vi använder oss av sociala medier från första början.“ (Respondent 2) 
 

Det är viktigt att förstå hur viktigt det är med en kommunikation som sker år båda hållen 

mellan medarbetare och ledningen på ett tydligt sätt. Kollegor inom olika nivåer har olika 

kunskaper och för att få en bättre förståelse är det viktigt med kommunikation som sker åt 

båda hållen så kallad tvåvägskommunikation. Att det finns en fungerande 

tvåvägskommunikation är därför en aspekt som bör beaktas.  

 

“Kommunikation mellan medarbetare och chefer är jätteviktigt. Att det går åt båda hållen, både från 

chefer till medarbetare och vice versa. Det är medarbetarna på golvet som har mest kunskap om det 

dagliga arbetet, och det är därför viktigt från ett ledningsperspektiv att tvåvägskommunikationen 

fungerar och att ledningen faktiskt har en förståelse för hur viktigt det är.” (Respondent 1) 

 

Medlemmarna i organisationen får en bättre förståelse när mindre grupper skapas och på så 

sätt slipper störas av kommunikation som inte berör en. Då grupperna är mindre kan 

budskapen föras fram tydligare och innehållet kan föras fram på rätt sätt utan att försvinna i 

flödet. Workplace by Facebook eller Facebook kan till exempel användas för att slippa stora 

gruppmejl och istället skriva i en grupp men även för att kunna dela bilder, länkar och filmer 

med varandra.  

 

“Viktigt att ha förståelse för hur man väljer att kommunicera och om vad man kommunicerar på 

vilken kanal. Det är väsentligt att se om det lämpar sig att använda sig av Facebook eller om det är 

bättre att skriva ett e-postmeddelande.” (Respondent 2) 

 

Att använda sig av sociala medier för kommunikation menar respondenterna i ovan rubriker 

är främst för att det är ett smidigt sätt att kommunicera på men att det beror på hur 

informationen förmedlas och presenteras. För organisationer är det viktiga aspekter att beakta 

och ha förståelse för tydlighet vid kommunikationen, men att valet att använda sociala medier 

framför en annan kommunikationskanal tycks inte resultera i större eller mindre chans för 

missförstånd.   
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 “Jag tror inte att det går att undgå risken för missförstånd genom att använda Workplace by 

Facebook framför en annan kommunikationskanal, eller överhuvudtaget vilken kommunikationskanal 

man väljer. Utan missförstånd kan och kommer alltid att uppstå. Det viktigaste är att den som vill 

förmedla ett budskap göra det tydligt för att undvika missförstånd, men valet av kanal är inte 

avgörande.“ (Respondent 6) 

 

Det är lätt att förstå informationen som finns på Facebook och Workplace by Facebook då det 

är snabbt och enkelt sätt att kommunicera på. De flesta som använder sig av Facebook och 

Workplace by Facebook förstår också den här typen av kommunikationsverktyg eftersom de 

tidigare använt sig av Facebook, det är alltså en hög igenkänningsfaktor och fungerar väl för 

diskussion. Förståelsen behöver involvera hela organisationen och inte endast fåtal personer 

och det gäller att få en helhetssyn. Där det är viktigt att gå från en syn av vad som är enklast 

för mig och istället ha förståelse för och beakta vad som är bäst och enklast för hela 

organisationen.  

 

“[...] Vi måste förändra denna syn till vad som är lättast för alla. För att sträva efter vad är bäst för 
organisationen i stort.” (Respondent 5)  

 

4.6 Sammanfattning empiri 

Empirin sammanfattas av tabellen nedan.  
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Tabell 4. Empiri sammanfattning 
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5. Resultat och analys 

5.1 Engagemang 

Att engagera medarbetare är inte alltid det enklaste, men samtliga organisationer anser att det 

är en fördel om medarbetarna är engagerade. Med Facebook och Workplace by Facebook kan 

organisationer engagera medarbetare och arbetet effektiviseras. Något som McFarland och 

Ployhart (2015) beskriver, då sociala medier kan användas för intern kommunikation för att 

mer rationellt engagera medarbetare.  

 

Enligt våra resultat hjälper Facebook och Workplace by Facebook till att skapa en mötesplats 

eller ett så kallat forum för medarbetare och kollegor att komma i kontakt med varandra. Det 

blir en plats där åsikter, tips och idéer kan uttryckas samt kan leda till att ens röst upplevs bli 

beaktad och hörd. Det kan tyckas vara viktigt för att få engagerade medarbetare, att deras röst 

blir hörda och att de är delaktiga i organisationen. Enligt Kilgour et al. (2015) kan sociala 

medier användas för att skapa ett forum för personer att komma i kontakt- och kommunicera 

med varandra. Vilket Facebook och Workplace by Facebook gör enligt respondenterna, då 

det blir en form av mötesplats för medarbetare att kommunicera på. Det i sin tur gjorde att 

medarbetarna kunde uppleva sin röst hörd, samt att de kunde ta del av information för att bli 

mer delaktiga i organisationen som även Men (2014) fastställde. Dock är det här resultatet 

baserat på kommunikationsansvarigas uppfattningar och i studien har inte några medarbetare 

intervjuats. Därför är det svårt att fastställa om verkligheten ser ut så som respondenterna 

upplever det utan att beakta medarbetarnas uppfattningar också. Vidare går det inte att svara 

för medarbetarna och om de har lika uppfattning, men det går relativt säkert att påvisa hur 

samtliga kommunikationsansvariga har lika uppfattningar om att Facebook och Workplace by 

Facebook hjälper till att skapa en mötesplats som leder till mer engagerade medarbetare.  

 

Facebook och Workplace by Facebook blir ett öppet forum där åsikter kan förmedlas, enligt 

respondenterna, på grund av sin layout och hur kanalerna är uppbyggda på ett enkelt och 

smidigt sätt. Linjuan (2015) anser att sociala medier är utformade för att vara mer personliga 

och bjuder in till dialog och en bättre tvåvägskommunikation, som därav kan förklara 

anledningen till att respondenterna uppfattade kanalerna som positiva.  McFarland och 

Ployhart (2015) diskuterar hur sociala medier redan används utanför arbetsplatsen och att det 
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är ett populärt sätt att kommunicera på. Respondenterna hävdade att många medarbetare 

redan är användare av Facebook och Workplace by Facebook, och gör att de redan är bekanta 

med systemet och på så sätt kan de vara mer positivt inställda gentemot det. Det skulle på 

samma sätt kunna gå att hävda att de användare som inte är positivt inställda till Facebook 

och Workplace by Facebook sen tidigare, inte kommer att bli mer bekväma med att behöva 

använda denna kommunikationskanal på arbetsplatsen.  

 

I och med att Facebook och Workplace by Facebook är internetbaserade är de snabba och 

enkla sätt att sprida information på och gör det snabbt att sprida information till många. 

Medarbetarna kan enligt respondenterna ta del av informationen, även om de befinner sig på 

annan geografisk plats eller arbetare olika skift på dygnet. Informationen finns lättillgänglig 

och hjälper till att skapa engagemang hos medarbetarna då de tenderar att vilja vara 

informerade om saker som berör deras arbetsliv. Förutsättningen för att kommunikationen 

ska fungera via sociala medier berördes av respondenterna som att medarbetarna måste ta 

eget ansvar, genom att ta del av informationen som delas där. Genom att sociala medier 

information och kanske eventuella diskussioner ligga kvar finns möjligheten för 

medarbetarna att ta del av informationen vid ett senare tillfälle. Robertson och Kee (2017) 

berör det här då anställda som inte arbetar heltid eller de som spenderar mindre tid på 

arbetsplatsen kan använda sociala medier som ett sätt att känna tillhörighet och ta del av 

nödvändig information. Om organisationen kan få ut information snabbare och har 

engagerade medarbetare som tar sitt ansvar och tar reda på informationen går det snabbare 

och mer effektivt att kommunicera. Där de nya funktionerna som sociala medier möjliggör, 

menar Treem och Leonardi (2012), kan förbättra processer då man kan kommunicera på ett 

enklare sätt. Det kan finnas en risk om medarbetare som är inaktiva för länge missar viktig 

information, därav är det egna ansvaret som ligger hos varje medarbetare att ta reda på 

information för att inte gå miste om viktig information.  

5.2 Medvetenhet 

Sociala medier är idag ett enkelt forum att arbeta i då de flesta redan är uppkopplade på 

Facebook även utanför organisationen, menar respondenterna, och kan bli till en fördel om 

den ska föras in i organisationen. Enligt våra resultat menar de kommunikationsansvariga att 

användarna är medvetna om hur själva systemet fungerar, där McFarland och Ployhart (2015) 
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påpekar finns det en fördel när systemet ska implementeras in i organisationen. Då denna 

uppsats inte har studerat medarbetarna går det inte att fastställa om det haft en fördel vid 

implementeringen då vi endast kan gå på de kommunikationsansvariga och deras 

uppfattningar. Trots det här går det att anse att informationsspridningen blir effektivare att nå 

ut till flera eftersom de fångar fler arbetskollegor på en och samma kanal, som även Argentini 

(1996) menade med att organisationen bör vara effektiv i sin kommunikation eftersom den är 

kopplad till medarbetarna. Respondenterna menade att det är därför som sociala medier 

fungerar väl på grund av den lätta vägen till informationsspridning samt att systemet som 

många är bekanta med.  

 

För att en kommunikation ska utföras på lämpligt sätt via sociala medier är det 

kommunikation som är lättsam samt innehåller korta budskap. Av den insamlade empirin 

visade sig organisationerna redan vara medvetna om att den inte får störas samt att kanalen 

bör utformas efter meddelandet som även diskuteras av Marques (2010). Marques (2010) 

påpekar ett ansvar måste finnas från både sändaren och mottagaren för den information som 

ska framföras och det här var något som organisationerna var väl medvetna om. Det går även 

hand i hand med att Marques (2010) ansåg sociala medier som lämpar sig bäst för 

information som är kort och koncist vilket även var det användningsområdet som 

organisationerna använde sig utav.  

 

Facebook och Workplace by Facebook hade sina begränsningar enligt respondenterna då de 

var medvetna om de negativa effekterna som kunde uppstå om de inte var medvetna om hur 

de kommunicerade på kanalerna. Även Men och Hung-Baesecke (2015) belyser den brist 

som fanns inom forskningsområdet och kan komma att påverka kommunikationen negativt. 

Trots det ansåg respondenterna att det fanns positiva sidor på grund av de 

kommunikationsverktyg som Facebook och Workplace by Facebook erbjöd. Chou och Edge 

(2011) påpekade den skillnad över vad som publiceras på sociala medier och vad som var 

verklighet, där respondenterna pratade om vikten av att vara medveten om hur och vad som 

publiceras på grund av den tillgänglighet som sociala medier erbjuder. Problemet som 

fortfarande kan uppstå är att det blir svårt att vara medveten om hur kommunikationen utförs 

på sociala medier eftersom den är tillgänglig för alla. Även om sociala medier blir en del av 

den interna kommunikationen anser White et al. (2010) att det är genom att variera de olika 
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interna kanalerna som kommer få medarbetarna tillfredsställda. Då organisationerna 

varierade sina kommunikationskanaler och Facebook och Workplace by Facebook endast var 

ett komplement till deras kommunikation kan de negativa effekterna på så vis minskas.  

 

Då sociala medier är ett nytt kommunikationsverktyg (Men, 2014), kan det vara anledningen 

till att organisationer inte har integrerat sociala medier som ett internt 

kommunikationsverktyg. Det kan också vara på grund av att den inte fungerar för alla 

organisationer eftersom det fortfarande finns negativa sidor om inte alla inom organisationen 

är medvetna om hur den ska användas. Att vara medveten om hur kommunikationen sker 

internt via sociala medier är något som är svårt att kontrollera som även våra respondenter 

påpekade och kan vara anledningen till att de tog upp eget ansvar hos medarbetarna.  

5.3 Samhörighet 

Idealet för en organisation är en tvåvägskommunikation (Welch & Jackson, 2007) då 

medarbetarna är en del av de intressenter som organisationen bör ta hänsyn till. Anledningen 

till att de organisationer vi intervjuat implementerat sociala medier är för att underlätta 

kommunikationen för medarbetarna och att de ska känna samhörighet med hela 

organisationen, genom att få all information lättare och komma i kontakt med varandra. Det 

framgick att kommunikationen genom sociala medier kan användas för att diskutera och 

framföra sin mening. Alla får vara med och bolla idéer antydde respondenterna, vilket har 

hjälpt att skapa samhörighet och deltagande, även om respondenterna antydde att viss 

information kunde försvinna i flödet. Då information kan försvinna finns det en risk att 

medarbetarna missar information som sannolikt påverkar kommunikationen beroende på vad 

för information det är som försvinner, och kan vara av den anledningen respondenterna 

påpekade att all information inte kan tas via sociala medier.   

 

Enligt våra resultat så skapas samhörighet via sociala medier genom funktioner som att bilda 

grupper och diskussionsgrupper, vilket öppnar möjligheten för att komma i kontakt med 

andra som organisationsmedlemmarna möjligtvis inte kände till tidigare. Även att ge tips och 

idéer eller till och med beröm till varandra. Avstånden spelar inte lika stor roll längre, utan 

världen krymper, och kontakt med kollegor på andra platser möjliggörs mer effektivt. Det här 

i sin tur bidrar till att skapa gemenskap och samhörighet i organisationen. Fournier och Avery 



    
 

44 (61) 

(2011) påpekar just att sociala mediers framväxt har människans behov att känna sig 

accepterad, passa in och att tillhöra fått större utrymme och chans till att bli uppfyllda. 

Sociala medier skapar därför ett sätt för organisationerna att länka samman människor.  

 

Genom att använda sig av Facebook och Workplace by Facebook för den interna 

kommunikationen, finns en möjlighet att ta kontakt med kollegor samt medarbetare och 

därmed är det lättare att involvera alla inom organisationen. Fournier och Avery (2011) 

menar också att det kräver mindre ansträngning att nå ut till andra med sociala medier, och 

därför är enklare och smidigare att ta kontakt och stärka relationer. Även om medarbetarna 

väljer att kommunicera via sociala medier, för att känna en samhörighet, kan det leda till 

motsatt effekt då det inte är säkert att alla vill kommunicera via sociala medier. Chou och 

Edge (2011) menar att de som använder sociala medier tenderar att visa upp mer positiva 

sidor för andra, och det kan leda till att en viss samhörighet inom organisationen försvinner 

om inte alla inom organisationen vågar kommunicera via sociala medier.  

5.4 Förståelse 

Om kommunikationen ska utnyttjas på rätt sätt via en kommunikationskanal som Facebook 

eller Workplace by Facebook måste kunskapen om kanalen förbättras. Användningen av 

Facebook och Workplace by Facebook sker idag naturligt eftersom vanan av systemet sker 

automatiskt från vår vardag. Organisationerna förutsätter att alla är vana vid systemet, men 

det är inte säkert att alla vet hur det fungerar samt använder sig av det privat och på så sätt 

kan påverka de organisationsmedlemmar negativt. Linjuan (2015) beskriver sociala 

mediernas egenskaper som mer personliga, och enligt respondenterna så anser de att systemet 

fungerar väl då många är positivt inställda till vad den erbjuder och ser möjligheterna i 

dagens teknik. Enligt våra resultat fanns en möjlighet till att skapa grupper, på Facebook och 

Workplace by Facebook, som gjorde att kommunikationen kan preciseras mot just de 

medarbetare som behöver ta del av den informationen. Det här förutsätter att medarbetarna 

antas få den information som de behöver, och blir svårt att konstatera då den här studien 

endast ser på kommunikationsansvariga och deras uppfattning.  

 

Organisationerna visade en förståelse för att välja kanal efter sitt budskap och ämne, precis 

som Welch (2015) menar är det en avgörande faktor för valet av kanal. Genom att 
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kommunicera via Facebook eller Workplace by Facebook, öppnar det upp fler möjligheter till 

att framföra sitt budskap på då det består av olika egenskaper. Linjuan (2015) pratar om de 

digitala och internetbaserade kommunikationskanaler, e-post och intranät, som möjliggör en 

snabb och effektiv kommunikation mellan olika parter. Det leder till att organisationerna så 

väl måste lära sig att förstå sociala medier men även skapa det som är bäst för just dem, som 

kan antas ta tid eftersom de alla är nya med den här typen av kommunikationskanaler.  

5.5 Reflektioner över resultatet  

Resultaten är enbart utifrån kommunikationsansvarigas uppfattningar där medarbetare inte 

har studerats. Utifrån den aspekten går det inte att påvisa eller hävda att vårt resultat stämmer 

överens med verkligheten. Då uppsatsens syfte var att enbart studera 

kommunikationsansvariga anses ändå uppsatsen uppfylla syftet där förståelse för 

organisationers användning av sociala medier för intern kommunikation åstadkommits. För 

att få en helhetsförståelse för användningen av sociala medier för intern kommunikation 

måste onekligen ett medarbetarperspektiv undersökas, även för att säkerställa datan som har 

samlats in i den här studien av kommunikationsansvarigas uppfattningar i förhållande till 

medarbetarnas uppfattningar.  
 
Uppsatsen avgränsning var att studera de två sociala media kanalerna Facebook och 

Workplace by Facebook, och därmed går endast våra svar att härleda till dessa två 

kommunikationskanalerna. Dock bör det i teorin vara så att andra kommunikationskanaler 

som erhåller liknande funktioner också borde uppnå liknande eller samma resultat som vid 

implementeringen av Facebook eller Workplace by Facebook. Det som skiljer dessa två 

kanalerna från andra är nog att om individen redan är aktiv på Facebook sedan tidigare och då 

redan är medveten och har en förståelse för hur funktionerna fungerar är fördelaktigt jämfört 

med en helt ny kommunikationskanal som individen i fråga kanske aldrig har sett eller provat 

tidigare.  

5.6 Sammanfattning 

I studien framkommer det hur och varför representanterna uppfattar att organisationen 

använder sociala medier för intern kommunikation. Utifrån Welch och Jackson (2007) intern 

kommunikationsmatris skapades ett ramverk vars grundbegrepp engagemang, medvetenhet, 

samhörighet och förståelse har använts för att skapa teman för informationsinsamlingen. 
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Sammanfattningsvis kan vi applicera svaren från respondenterna i matrisens fyra 

målsättningar eller grundbegrepp enligt ovan, men sammanfattas här.  

 

Engagemang  

Via Facebook och Workplace by Facebook, menar respondenterna, skapas engagemang 

genom att det blir som en mötesplats för alla medarbetare inom organisationen där åsikter, 

tips och idéer kan uttryckas. Dock är det svårt att fastställa om verkligheten ser ut så som 

respondenterna upplever utan att beakta medarbetarnas uppfattningar men de menar att ens 

röst upplevs bli beaktad och hörd. De ansåg även att många medarbetare redan är användare 

och bekanta med Facebook och Workplace by Facebook som leder till att de är mer positivt 

inställda mot kanalerna, vilket i sin tur endast speglar de som är kommunikationsansvariga 

och inte medarbetarnas perspektiv.  I och med att Facebook och Workplace by Facebook är 

internetbaserade är de ett enkelt och snabbt sätt att sprida information på och framförallt nå ut 

till många. Respondenterna menar att medarbetarna kan ta del av informationen även om de 

befinner sig på en annan geografisk plats eller arbetar olika skift på dygnet, och det är när 

informationen är lättillgänglig som engagemang skapas. Förutsättningen för att 

kommunikationen ska fungera via sociala medier berördes av respondenterna som att 

medarbetarna måste ta eget ansvar, genom att ta del av informationen som delas där.  
  

Medvetenhet 

Då informationsspridningen blir effektivare genom att organisationen når ut till flera eftersom 

de fångar fler arbetskollegor på en och samma kanal går det göra fler medvetna om vad som 

sker internt. Respondenterna menar att det är därför som sociala medier fungerar väl på grund 

av den lätta vägen till informationsspridning samt att många är bekanta med systemet. För att 

kommunikationen skulle utföras på lämpligt sätt via sociala medier påpekar respondenterna 

att alla inom organisationen bör vara medvetna om att hur budskap ska framföras, det vill 

säga kommunikation som är lättsam och innehåller korta budskap. Det här eftersom 

Facebook och Workplace by Facebook har sina begränsningar eftersom det är svårt att vara 

medveten om hur kommunikationen utförs på sociala medier eftersom den är tillgänglig för 

alla. Trots det ansåg respondenterna att det fanns positiva sidor på grund av de 

kommunikationsverktyg som Facebook och Workplace by Facebook erbjöd. Genom att 

organisationerna varierade sina kommunikationskanaler och såg Facebook och Workplace by 
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Facebook som ett komplement till deras kommunikation, ansågs de negativa effekterna 

minskas. Att vara medveten om hur kommunikationen sker internt via sociala medier är svårt 

att kontrollera vilket kan vara anledningen till att respondenterna tog upp eget ansvar hos 

medarbetarna som viktigt.  
  

Samhörighet 

Organisationerna använder sociala medier för att skapa en samhörighet genom att 

kommunikationen underlättas, då alla inom organisationen får all information lättare och kan 

komma i kontakt med varandra. Då alla får en chans till att framföra sin mening skapas en 

samhörighet och deltagande, även om respondenterna antydde att viss information kunde 

försvinna i flödet. Respondenterna påpekade därav att all information inte kan tas via sociala 

medier då det finns en risk att medarbetarna missar information som sannolikt påverkar 

kommunikationen. Trots det här erbjuder Facebook och Workplace by Facebook en möjlighet 

till att ta kontakt med kollegor samt medarbetare och därmed lättare att involvera alla inom 

organisationerna. De som väljer att kommunicera via kanalerna, Facebook och Workplace by 

Facebook, finns det möjligtvis de som inte vill kommunicera via dem och kan påverka 

samhörigheten. Enligt respondenterna själva ansåg de att använda sociala medier för den 

interna kommunikationen bidragit med mer samhörighet för alla inom organisationen.  
  

Förståelse  

Om kommunikationen ska utnyttjas på rätt sätt via en kommunikationskanal som Facebook 

eller Workplace by Facebook måste kunskapen om kanalen förbättras. Enligt respondenterna 

förutsätter de att alla är vana vid de två kanalerna, men det är inte säkert att det gäller alla 

inom organisationen. Facebook och Workplace by Facebook erbjuder olika funktioner som 

gör att kommunikationen kan preciseras mot just de medarbetare som behöver ta del av den 

informationen. Det här förutsätter att de finns en förståelse för hur kanalerna ska användas 

samt att kunna välja rätt kanal efter sitt budskap och ämne. Organisationerna måste så väl lära 

sig att förstå sociala medier men även skapa det som är bäst för just dem, som kan antas ta tid 

eftersom de alla är nya med den här typen av kommunikationskanaler.  
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6. Slutsats  

6.1 Resultat och slutsatser 

Uppsatsens syfte var att få förståelse för organisationers användning av sociala medier för 

intern kommunikation. Genom att studera kommunikationsansvarigas uppfattning om 

användningen av sociala medier för intern kommunikation. Uppsatsen ämnade att utifrån 

följande frågeställningar uppnå syftet: 

- Hur används sociala medier för intern kommunikation inom organisationer? 

- Varför använder organisationer sociala medier för intern kommunikation?  

En förståelse för organisationers användning av sociala medier för intern kommunikation 

upplevs har åstadkommits utifrån att studera respondenternas uppfattningar och beskrivningar 

av hur och varför organisationerna använder sociala medier för intern kommunikation. 

Samtliga organisationer använder kompletterande system i form av samtal, e-postmeddelande 

eller liknande. Därför kan det vara svårt att påstå att sociala medier, eller i det här fallet 

Facebook eller Workplace by Facebook, kan vara den enda kommunikationskanalen för 

intern kommunikation utan mer ses som en kompletterande kommunikationskanal.   

 

Medan avgränsningen för att endast studera Facebook och Workplace by Facebook resulterar 

i att det inte går att säkerställa att andra kommunikationskanaler som besitter liknande eller 

samma egenskaper också skulle uppnå samma eller likadant resultat, utan det är något som 

måste prövas för att säkerställa. Teoretiskt borde andra kommunikationskanaler som erhåller 

liknande egenskaper och förhållanden erhålla fördelarna men även nackdelarna som kan 

uppstå vid implementering av Facebook eller Workplace by Facebook för intern 

kommunikation.  

 

Resultatet som är presenterat utgår från kommunikationsansvarigas uppfattningar och 

utesluter ett medarbetarperspektiv, i enlighet med uppsatsens syfte men det utesluter 

medarbetarnas uppfattningar vilket kan påverka möjligheten till en helhetsförståelse. 

Forskningsfrågorna anses ha besvarats då en förståelse för hur och varför organisationer 

använder sociala medier för intern kommunikation kan härledas till studiens resultat. 

Resultatet visar att sociala medier kan hjälpa organisationens medlemmar att komma i 

kontakt med varandra och kommunicera genom att skapa ett öppet och personligt forum.  På 



    
 

49 (61) 

kommunikationskanalen går det att göra grupper, skicka direktmeddelanden, chatta eller på 

annat sätt dela och kommunicera åsikter, tips och idéer mellan varandra. Det kan bidra till att 

en gemenskap och samhörighet bland medarbetarna inom organisationen kan skapas. Sociala 

medier, i det här fallet Facebook och Workplace by Facebook, upplevs som ett bekant system 

då många redan använder det privat. Med andra ord kan det vara enklare att implementera än 

ett helt nytt system för det finns en chans att många redan är bekanta med systemet och 

funktionerna. Utöver det är kommunikationskanalerna också internetbaserade som 

tillsammans tillåter ett snabbt, smidigt och personligt sätt att förmedla information internt 

mellan varandra och effektiviserar arbetsprocesser. Samtidigt som det finns aspekter att 

beakta som att all kommunikation inte passar på sociala medier, som privat och känslig 

information. Det är därför viktigt att vara medveten och ha förståelse för budskapets innehåll 

och karaktär för att avgöra vilken kanal som är bäst för specifikt det budskapet eller 

informationen. Följaktligen kan det behövas kompletterande kommunikationskanaler för att 

få en väl fungerande intern kommunikation där informationen och budskapet får avgöra valet 

av kommunikationskanal. Det är inte heller säkert att i alla organisationer det är medarbetare 

som är vana vid sociala medier, därför bör det undersökas för den organisationen som 

funderar att implementera det för att säkerställa att de kan dra fördelarna med ett bekant 

system. Det finns positiva och negativa aspekter att beakta vid användning av sociala medier 

för intern kommunikation, men det kan erbjuda en kompletterande kommunikationskanal till 

redan befintliga kommunikationslösningar.  

6.2 Vidare forskning 

Uppsatsen har berört ämnet intern kommunikation via sociala medier, men för att få mer 

generella teorier och överförbara kunskaper krävs det vidare forskning inom ämnet. En 

undersökning med en kvantitativ metod för att åstadkomma överförbara resultat hade varit 

fördelaktigt, men även att utföra ytterligare kvalitativa undersökningar för att få djupare 

insikt i ämnet och möjligtvis undersöka andra sociala media kommunikationskanaler för att 

se ifall det blir liknande resultat. Andra aspekter som kan undersökas är om eller hur 

resultatet varierar mellan olika länder och kulturer. Ytterligare studier kan studera Workplace 

by Facebook, som är en relativt ny kommunikationskanal, där det är mer etablerat än i 

Sverige för att få fler respondenter.  
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Andra intressanta aspekter kan vara att göra både kvalitativ och kvantitativ undersökning av 

ämnet med ett medarbetarperspektiv istället för ett organisationsperspektiv. En fundering som 

uppstod under empiriinsamlingen var att flertalet respondenter påpekade att många är vana 

vid systemet och det är den “generationen” som huvudsakligen kommunicerar på sociala 

medier. För att verifiera det antagandena hade det varit fördelaktigt att undersöka frågan 

vidare. I syfte att se om det är den “generationen” på arbetsmarknaden som ställer sig positivt 

till användningen av sociala medier på arbetstid för att kommunicera med ledning och 

kollegor. Det krävs ytterligare studier för att få insikt i om det finns negativa aspekter som 

kan påverka medarbetarnas hälsa. Förslagsvis stress och press när de är “online” på ett annat 

sätt med sociala medier eller om implementeringen av sociala medier kan leda till 

utanförskap om användarna inte är aktiva på sociala medier och om det kan leda till att 

inaktiva går miste om information.  

6.3 Praktiska rekommendationer 

Denna studie har på grund av undersökningen av hur och varför organisationer använder 

sociala medier för intern kommunikation belyst en möjlig kommunikationskanal för 

organisationer att använda för intern kommunikation. Studien har därmed bidragit till fältet 

för intern kommunikation via sociala medier.  

Studien ger läsaren möjlighet att få en förståelse för området som studerats, men praktiska 

rekommendationer för implementering av sociala medier för intern kommunikation anses 

vara svårt att motivera när studiens omfång är sex kvalitativa intervjuer där ingen teoretisk 

överförbarhet har producerats. Istället kan en förståelse för anledningar till varför dessa sex 

organisationer använder sociala medier och hur de använder kommunikationskanalen för 

intern kommunikation. Förhoppningsvis väcker det ett intresse för andra organisationer att se 

över vad sociala medier hade kunnat bidra med för specifikt den organisationen.  

Kommunikation är ett svårdefinierat begrepp och mer problematiskt att hitta en lösning för 

att kommunicera på som tillgodoser alla individers olika behov. Sociala medier kan inte sägas 

vara lösningen som skulle erbjuda en kommunikationslösning som passar alla, men det kan 

vid användning som komplement till redan befintliga kommunikationslösning resultera i att 

organisationer kan få en större heltäckande kommunikationslösning som förhoppningsvis kan 

tillgodose fler behov och efterfrågningar på kommunikationen. Organisationer kan med andra 

ord vid implementering av sociala medier erbjuda ledningen ett annat ställe att dela 
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informationen med medarbetarna och medarbetare en annan kommunikationskanal att 

kommunicera på och både ta emot och dela information eller budskap mellan kollegor.  

Med det sagt går det inte att utesluta andra kommunikationskanaler, utifrån endast sex 

intervjuer, men förhoppningarna med denna rapport är att det ska väcka tankar och bjuda in 

till diskussion hos organisationer om vad sociala medier kan bidra med men även väcker ett 

intresse för fortsatt forskning inom ämnet för att åstadkomma överförbar kunskap och teorier 

för användningen av sociala medier för intern kommunikation.  
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8. Bilagor 

8.1 Individuell reflektion - Anton 

Hela processen av att fördjupa kunskaper inom området kommunikation har varit personligen 

lärorikt. Genom utbildningen har många viktiga beståndsdelar för att vara en butikschef 

belyst, där en av dessa är kommunikation. Under arbetets gång har enbart en större förståelse 

för vikten av en välfungerande kommunikation betonats. Å andra sidan, vad som är bra 

kommunikation verkar vara svårt att sätta fingret på. Det finns många teorier som tas upp i 

arbetet av vad kommunikation är och hur det bör går till för att få det så lyckat som möjligt, 

men det kanske viktigaste som kommer fram är att det är individuellt. Det är individuellt vad 

som anses vara en bra kommunikation, och i detta fallet kommunikationslösning, alla är vi 

olika och har olika preferenser. Följaktligen är det svårt att säga vad som är en bra 

kommunikation och vad som fungerar mindre bra.  

 

Intern kommunikation är viktigt för organisationer, men även det är en del av 

kommunikationen som bör beakta alla medarbetares och kollegors olika preferenser för 

kommunikation. För organisationer är det viktigt att effektivisera processer för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden, däribland även interna processer som kommunikation. I 

denna uppsats har vi undersökt hur och varför organisationer använder sociala medier för 

intern kommunikation. Det framkommer att det kan hjälpa till att effektivisera 

kommunikationen för att det sker på internet och det går snabbt. Även att många redan är 

bekanta med systemet gör att det är enkelt för användarna att navigera och använda systemet.  

 

Vad är det som skiljer sociala medier från tidigare kommunikationskanaler som mejl och 

andra kommunikationsplattformar som finns på marknaden för intern kommunikation? Svaret 

på det är kanske inte att funktionerna i största allmänhet är olika utan att det är layouten och 

att det är ett system som användarna redan är bekanta med från sin fritid. Vilket gör att 

introduktionen kan bli något enklare och det helt enkelt blir lätt att använda. Sedan finns det 

funktioner som att ringa och skapa temporära diskussionsgrupper eller mätinstrument som 

kan vara fördelaktigt för organisationen för att sköta den interna kommunikationen på ett 

effektivt sätt. Det låter som sociala medier är det mest optimala och varför använder då inte 

alla det? I uppsatsen framgår det mest positiva aspekter av implementering av sociala medier, 
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men de negativa aspekterna har inte belysts i någon större utsträckning. Det kan därför vara 

bra att undersöka vilka negativa konsekvenser som kan uppkomma vid användningen av 

sociala medier, som stress och press när medarbetarna kanske blir ”online” och tillgängliga 

hela tiden på ett nytt sätt. Kanske blir det svårt att stänga av när de kommer hem efter 

arbetspasset. Därför bara utifrån uppsatsen går det inte att dra några slutsatser kring om 

sociala medier är det bästa alternativet för sociala medier. Inte minst för de negativa 

aspekterna inte är undersökta eller att de är fortfarande individuella behov att beakta för 

vilken kommunikationskanal som passar vem.  

 

Vidare har kunskaper kring metodarbete utvecklats. För att välja en lämplig metod har många 

olika metod alternativ studerats och valts mellan för att komma fram till en kvalitativ metod 

med en induktiv ansats. Det har gjort att metodkunskaper har byggts på och gjort att förmåga 

för att kritisera metoden har förbättrats. Genom skrivprocessen har färdigheter i akademiskt 

skrivande utvecklats, där mer korrekt källhänvisning och förståelse för hur referenser ska 

redovisas har uppnåtts.  

 

Att hålla och utföra intervjuer har även det varit mycket lärorikt och påvisar återigen hur 

viktig kommunikationen är för att ett budskap eller en fråga etcetera ska förmedlas på ett sätt 

som motparten förstår. Även hur viktigt det är med återkoppling för att säkerställa att 

informationen har uppfattats på rätt sätt. Vilket i uppsatsen är märkbart av stor betydelse för 

kommunikation generellt.  

 

Samförfattarskapet har fungerat bra, och arbetet har fördelats jämnt mellan oss. Vi har skrivit 

från två olika orter vilket har gjort att kommunikationen mellan oss främst har varit via 

sociala medier samt ett Google drive dokument som vi har skrivit i från vardera ort. 

Skrivprocessen har fungerat bra sinsemellan då vi inte har delat upp något utan den andra har 

tagit över där den andra slutade och så har arbetsprocessen sett ut. Vi har träffats på 

studieorten i samband med föreläsningar, då vi suttit och diskuterat och problematiserat olika 

moment och delar av uppsatsen. Att har arbetat med uppsatsen och stora delar av 

kommunikationen har skett via sociala medier kan man säga att vi har levt i vårt arbetet. Vi 

har alltså sett hur kommunikation via sociala medier kan gå till, då vi upplevt det själva.  
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8.2 Individuell reflektion - Maida 

Personligen har ämnet alltid varit av intresse för mig eftersom kommunikation är den delen 

som jag tycker kan förändra och påverka människor till största del. Det ligger till stor 

grund när goda relationer ska skapas och utvecklas det vill säga genom att kommunicera 

med varandra och skapa en förståelse. Att vi sedan inför sociala medier som idag har blivit 

en del av det vardagliga sättet att bibehålla våra kontakter gör det mer intressant att lära sig 

mer om. I mitt fall hade jag inte stor insikt i hur organisationer använde eller om de 

använde sociala medier för sin interna kommunikation och på så vis gjorde det mer lärorikt 

att studera vidare på.  

Mina förkunskaper inom organisationers användning av sociala medier var tillräckligt stora 

för att kunna sätta sig in i området. Det som gjorde mest skillnad var att de förkunskaperna 

till största del handlade om att organisationer använde sociala medier främst för extern 

kommunikation som vid marknadsföring. Det gjorde att när vi skulle ta kontakt med 

organisationer antog jag att det skulle vara fler som ställde upp eftersom ämnet ändå är 

relevant, men visade sig vara svårare att hitta företag som använde det för internt bruk. I 

samband med det här fann vi mer och mer forskning som också betonade det här och på så 

sätt förstod jag att ämnet vi ville studera fortfarande är i en växande process. 

Konsekvenserna blev att vi fick försöka förenkla syftet genom att få en inblick i 

organisationernas interna arbete med sin kommunikation och då främst se hur och varför de 

hade valt sociala medier.  

Metoden har därför valts ut för att vi ska kunna förstå och fördjupa våra kunskaper inom 

området på bästa sätt och i det här fallet var den kvalitativa inriktningen den som passade 

vårt arbete. Framför allt när vi har ett ämne som inte är studerat i den mån och används av 

många organisationer blev det viktigare för oss att tolka och förstå samt förmedla det vi har 

fått fram. Genom att använda oss av intervjuer kände jag att vi fick en god kontakt med 

våra respondenter samt att vi kunde följa upp en del av dem som en del i processen, som 

också passar sig bra då organisationerna själva befinner sig i en process med sitt arbete av 

sociala medier för den interna kommunikationen.  

Det märks att ens färdigheter under arbetets gång förbättras då det hela tiden förändras och 

nya kunskaper skapar men inte minst sagt att förståelsen för ämnet förbättras mer desto 
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mer tid som vi lägger ner. För varje kapitel som vi skrev skapades en ny förståelse för vad 

just det här kapitlet skulle handla om och vad som här skulle framföras. Under tiden blev 

det även lättare att se om vi hade nått ut med de budskap vi ville genom att hela tiden 

granska och kritisera det som skrevs och ledde till att vi även kunde utveckla våra 

färdigheter i hur en vetenskaplig rapport ska skrivas. Att hela tiden se hur vi skriver och om 

vi är tydliga med vad vi menar och vill få fram samt under olika handledningstillfällen fick 

olika frågor att arbeta med som vi kunde ställa till oss själva gjorde att arbetet hela tiden 

utvecklas, och inte minst sagt vi som författare.  

Min förståelse för hur en vetenskaplig rapport har därmed blivit större genom att förstå 

syftet med alla delar och att ha den röda tråden där det ena kapitlet ska öka förståelsen för 

nästa. Det är också viktigt att alla delar i sig ska vara av betydelse för arbetet och att det 

ska bidra med något för just vår uppsats. Att ha haft den kontakten med våra respondenter 

och förbättrat kunskaperna via våra vetenskapliga artiklar gör att min förståelse för ämnet 

har ökat genom att samla vetenskapligt och empiriskt material för att sedan i slutändan 

skapa en egen förståelse för vad det är just vi har kommit fram till.  

Arbetsfördelningen mellan författarna har under hela processen fungerat väldigt bra då 

båda har gett lika mycket av sin tid för att skriva och engagera sig. Då vi befinner oss i 

olika orter blir också vår kommunikation mellan varandra lika viktig för att vi ska föra 

arbetet framåt och att vi arbetar mot samma mål. Under de tillfällen som vi befunnit oss i 

skolan har vi alltid fört olika diskussioner och tittat över vart är vi nu och vart bör vi vara 

framöver som har lett till att vi senare vet vilken del vi behöver arbeta vidare på. Sociala 

medier har därför också spelat stor roll för vår kommunikation då vi alltid har kunnat 

kontakta varandra när vi inte kunnat ses och för oss har det fungerat effektivt och en 

intressant faktor eftersom vi även skriver om ämnet. 

Den främsta lärdomen jag tar med mig är att organisationer kan om de vill, och om de 

lämpar sig för deras organisation, implementera sociala medier för sin interna 

kommunikation. Vad de bör tänka på är att det inte bara är att införa den utan bör på något 

sätt ses över innan och skapa en förståelse för den men framför allt se till vad det är sociala 

medier ska bidra med och vilken roll den ska spela i organisationen. Jag tror att 

kommunikationen kan förbättras och bli mer effektiv om de använder sociala medier på rätt 

sätt och endast då kan de utveckla sin kommunikation ytterligare. 
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8.3 Intervjuguide – temaförslag 

Hur och varför kommunicerar organisationen via sociala medier för att skapa: 

Engagemang 

- På vilket sätt skapas goda relationer i organisationen för att skapa engagemang? 

- Hur får man alla inom organisationen att bli engagerade i att använda sociala medier 

som underlag för kommunikationen? 

Medvetenhet 

- På vilket sätt är organisationsmedlemmarna medvetna om hur de kommunicerar via 

sociala medier? 

- Hur medvetna och insatta är de om budskapet som de försöker få fram är korrekt?  

Samhörighet  

- Hur påverkas gemenskapen och samhörigheten genom att kommunicera via sociala 

medier? 

- Är det meningen att sociala medier ska skapa en samhörighet? 

Förståelse 

- Har alla samma förståelse för hur och varför kommunikationen sker via sociala 

medier? 

- Hur ska ett budskap framföras? 

- Finns det risk för att fel information kommuniceras på fel sätt? 

 
Begrepp att ha i åtanke 
Trivsel 
Människans behov 
Effektiviseringsåtgärder 
Formell- och informell kommunikation 
En process - Mellan människor - Innehåll 
Olika sätt att kommunicera på - verbal, icke verbal, skriftlig och visuell 
Riktning och innehåll av budskap 
Hur man ska framföra ett budskap 


