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Abstract
Många projekt misslyckas årligen, en av de främsta orsakerna är bristande kommunikation och 
informationsutbyte. Idag sitter dessutom många projektdeltagare inom ett företag utspridda på olika 
kontor, vilket ställer ytterligare krav på den interna kommunikationen. Traditionella intranät har länge
används inom de flesta företag. Syftet för dessa är bland annat att koppla anställda till viktig 
information inom företaget. Dessa intranät är dock sällan öppna för flervägskommunikation och 
samarbete. De statiska intranäten har i och med utvecklingen av funktioner från Web 2.0 senare 
ersatts med sociala intranät vars syfte bland annat är att främja flervägskommunikation samt att  
förbättra interaktion och samarbete inom en organisation. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur sociala intranät kan främja den interna 
projektkommunikationen inom en organisation samt att belysa eventuella risker som dessa sociala 
intranät medför.

För studien har intervjuer genomförts med projektledare inom tre IT-företag som alla använder någon 
form av socialt intranät för den interna projektkommunikationen. Insamlad data har sedan analyserats 
och vägts mot insamlad teori för att besvara studiens syfte samt undersökningsfrågor.

Efter studien har en rad fördelar med användning av sociala intranät för den interna 
projektkommunikationen identifieras. Dessa är bland annat snabbare och utökad kommunikation, 
sökbarhet, relationsfrämjande och förbättrad informationsdelning. Eventuella risker kan bland annat 
vara ryktesspridning och offentliggörande av konfidentiell information. Intervjuade företag ser dock 
minimalt med risker för den interna användningen av sociala intranät i dessa avseenden.

Nyckelord: Intern kommunikation, projektkommunikation, Intranät, Webb 2.0, Enterprise 2.0, 
sociala intranät.
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1. Inledning

1.1 Problemområde

The Standish Group (2014) är ett oberoende, internationellt rådgivningsbolag som inriktat sig på 
misslyckanden och förbättringsmöjligheter inom IT-projekt. De presenterade i sin senaste rapport att 
cirka 31.1 % av 175.000 startade IT-projekt i USA misslyckats under ett år, och att hela 52.7% av 
projekten i slutändan gått över estimerad budget med 189%. 

En av de främsta orsakerna till att ett projekt misslyckas är bristande kommunikation och 
informationsutbyte (Sandström 2015). Vare sig ett projekt sker i en större eller mindre grupp så är 
god kommunikation nyckeln till framgång då projektets drift hänger på att leverera rätt information 
till specifik projektdeltagare inom rätt tid. Om detta misslyckas kan det hindra projektdeltagarna från 
att färdigställa specifika uppgifter inom utsatt tid viket i sin tur kan leda till fördröjningar i projektet i 
helhet (Chen et al. 2013). Det är också av stor vikt att alla projektdeltagare arbetar mot ett 
gemensamma mål för att undvika att projektet tidigt leds i fel riktning (The Standish Group 2013).

Chen et al. (2013) menar att smidig kommunikation är den viktigaste faktorn för att kunna 
upprätthålla normal organisatorisk drift under ett projekts livscykel. En svårighet är dock att välja rätt 
medium för att maximera kvaliteten på kommunikationen. Många företag sitter dessutom utspridda i 
olika städer och länder vilket enligt Guffey och Loewy (2008) ställer högre krav på 
kommunikationen. Traditionella mejltjänster kan innebära en fördröjning i svarstid och leder sällan 
till öppna interaktiva diskussioner där flera personer kan interagera samtidigt (Guffey och Loewy 
2008). När projektdeltagare arbetar utspridda är det också av större vikt att hitta en alternativ ko-
operativ miljö för effektivt samarbete som kan inkludera alla inblandade på ett snabbt och enkelt sätt 
(Guffey och Loewy, 2008). En tydlig och klar kommunikationsplattform leder till snabbare beslut 
vilket är en framgångsfaktor för ett lyckat projekt. (The Standish Group 2013).

Den ständiga utveckling av nya kommunikationskanaler leder till enklare samarbete i större projekt, 
även över hierarkiska, kulturella och geografiska gränser (McAfee 2009). I dagläget finns en mängd 
olika alternativ för kommunikation och samarbete via virtuella kanaler såsom wikis (blogg för 
multianvändning), videokonferenser, direktmeddelanden mfl (Andriole 2010). Dessa digitala 
kommunikationskanaler möjliggör att anställda på ett företag effektivt kan arbeta i gemensamma 
projekt utan att behöva sitta på samma arbetsplats. De kan interagera snabbt och enkelt för att  dela 
information, bolla idéer, hjälpas åt att lösa problem, utveckla produkter samt för att färdigställa 
projekt (Guffey & Loewy 2008).

The Standish Group (2013) menar att en av de största svagheterna i ett projektteam är att skapa och 
underhålla en plattform för klar och tydlig kommunikation. De flesta företag använder någon form av
intranät för att koppla de anställda till viktig information inom organisationen (Cook 2008).  I och 
med utvecklingen av webb 2.0 har nya mer sociala plattformar och funktioner kompletterat dessa 
traditionella intranät och gjort dem till mer sociala plattformar med stöd för flervägskommunikation 
(Cook 2008). Dock har inte mycket forskning gjort på hur dessa sociala intranät kan främja intern 
projektkommunikation, därför är det intressant att undersöka hur organisationer i dagsläget använder 
sociala intranät för detta avseende.
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1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur IT-företag använder sociala intranät för att främja den 
interna projektkommunikationen i organisationen. Jag ämnar också att undersöka vilka risker som kan
medföras vid användning av dessa sociala intranät inom organisationen.

1.3 Undersökningsfrågor

-Hur kan sociala intranät främja den interna projektkommunikationen inom en organisation?

-Vilka risker ställs organisationen inför i användning av sociala intranät?

1.4 Avgränsningar

För denna studie har jag valt att avgränsa mig till att enbart intervju IT-företag, detta för att försäkra 
mig om att utvalda företag använder någon form av socialt intranät för den interna 
projektkommunikationen. De respondenter som valts ut från varje IT-företag är projektledare och har 
alla någon form av ansvar för den interna kommunikationen inom projekt. 

1.5 Målgrupp

Denna rapport riktar sig främst till företag som använder eller har intresse för att införa någon form av
socialt intranät för intern projektkommunikation inom organisationen. Den är även riktad till de 
personer eller andra studenter som av egenintresse önskar att fördjupa sig inom området.
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2. Litteraturgenomgång
I detta kapitel görs en begreppsinventering för att  definiera och förklara centrala begrepp viktiga för 
att besvara de frågeställningar som tagits fram. Fokus ligger på att undersöka hur intern 
projektkommunikation kan stödjas via sociala intranät därför förklaras först olika typer av 
kommunikation för att ge förståelse för viktiga aspekter samt utmaningar för dessa olika typer. 
Därefter förklaras Web 2.0, Enterprise 2.0 samt sociala intranät för att ge en förståelse för hur dessa 
kan användas som kommunikationskanal för den interna projektkommunikationen inom 
organisationen. En analysmodell med fyra utvalda områden, interaktion mellan projektdeltagare, 
association mellan projektdeltagare, lärande i projekt samt risker , har efter litteraturgenomgång 
upprättats och utgör grunden för studiens huvudfokus. 

Syftet med litteraturstudier är enligt Denscombe (2010) att hitta ett teoretiskt underlag för den studie 
som ska bedrivas. Litteraturstudie innebär också att kontrollera så att inte liknande frågeställningar 
som man själv kommit fram till redan finns besvarade. Om det är så att frågorna inte finns besvarade 
kan det ändå vara värdefullt att studera vad andra publicerat inom samma område för att eventuellt 
bygga vidare på dessa studier och för att dra kunskap och lärdom av dessa (Goldkuhl 2011). 
Litteraturstudier ger också svar på om det finns tillräckligt med information publicerad inom det 
område som avses behandlas och bör resultera i tillräckligt med kunskap inom specifikt område för 
att kunna bestämma vilken form av undersökning  som sedan ska genomföras (Goldkuhl 2011). Efter 
genomförda litteraturstudier och ökad kunskap inom området kan det vara nödvändigt att gå tillbaka 
och revidera de frågeställningar som tidigare tagits fram (Goldkuhl 2011).  Denscombe (2010) menar 
dock att litteraturstudier i många fall är preliminära och ofta utökas under arbetets gång.

Litteratur och artiklar relevanta för den här studie har hittats tillgängliga via Karlstads 
universitetsbibliotek, refWorks, Emerald Insight samt via Google Schoolar. De sökord som i 
huvudsak använts för att göra utsökningar i dessa databaser var Social intranets, Enterprise 2.0. Web 
2,0, project communication, interaction, association samt collaboration. Utöver detta har även 
rekommenderad kurslitteratur använts för att få fördjupad kunskap i allmänt uppsatsskrivande samt 
metoder för datainsamling.

2.2 Kommunikation

Kommunikation innebär en överföring av information och meningen av denna, eller uttryck av idéer 
och känslor från en individ eller grupp till en annan (Comstock 2015). Sändaren av informationen har 
en ide som han/hon önskar förmedla och kommunikationen är först lyckad då mottagaren förstår 
denna ide (Guffey & Loewy 2008). Viktigt för lyckad kommunikation är alltså att både sändare och 
mottagare uppfattar informationen på samma sätt, att orden har samma betydelse. Forskning har till 
exempel visat att ord såsom antagligen, alltid, aldrig, vanligtvis, ofta, snart och på direkten ofta kan 
leda till missförstånd då dessa ord kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar (Guffey & 
Loewy 2008).

Viktigt för god kommunikation är också att ha god språkförmåga då bristande grammatik, stavning, 
uttal och ordförråd kan leda till missförstånd i både skriven och oral kommunikation (Comstock 
2015). Yttre distraktion kan också ha en negativ inverkan vare sig det gäller skriftlig eller muntlig 
kommunikation. Starka känslor såsom rädsla, sorg och glädje, fysiska eller psykiska hinder kan ha 
stor inverkan på hur vi förmedlar information samt hur vi tolkar mottagen information (Guffey & 
Loewy 2008). Comstock (2015) menar också att sammanhanget i vilket kommunikationen uttrycks 
påverkar hur kommunikationen tolkas. Yttre påverkan såsom oväsen eller annan distraktion kan störa 
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och ha negativ inverkan på muntlig kommunikation medan stavfel och dålig meningsuppbyggnad kan
leda till missförstånd i skriven kommunikation (Guffey & Loewy 2008). 

Ett annat hinder att ha i åtanke när det kommer till kommunikation är våra personliga referensramar. 
Vår unika referensram formas bland annat av tidigare erfarenheter, upplevelser, förväntningar, kultur 
samt vår personlighet. Dessa element har en inverkan på hur vi tolkar vår omvärld samt hur vi tolkar 
kommunikation i olika situationer. Alla vi människor har olika referensramar vilket innebär att vi inte 
alltid tolkar saker på samma sätt (Guffey & Loewy 2008).

2.2.1 Skriftlig och muntlig kommunikation

Skriven kommunikation i alla dess former, vare sig det rör sig om e-mail, textmeddelanden, 
blogginlägg eller brev är en till viss del en opersonlig form av kommunikation då kommunikatörerna 
inte kan se eller höra varandra och komma med direkt feedback (Guffey & Loewy 2008). Skriven 
kommunikation har dock fördelar i att informationen kan lagras permanent och viktig information kan
läsas flera gånger, speciellt viktigt om det till exempel rör sig om instruktioner. Denna lagring innebär
dock att det är viktigt att formulera sig på ett bra sätt och vara försiktig i hur man uttrycker sig till 
skillnad vid muntlig kommunikation där ord ofta glöms bort efter ett tag (Guffey & Loewy 2008).

Enligt Yale (2014) är starkt muntlig kommunikationsförmåga av avgörande betydelse för framgång i 
arbetslivet. Skicklighet i muntlig kommunikation är en viktig faktor då det hjälper till att stärka 
relationer och är viktigt för att bland annat kunna bidra med idéer och förslag under möten samt för 
att hålla professionella presentationer under ett projekt (Comstock 2015). 

Fördelar vid muntlig kommunikation är att det minimerar missförstånd då kommunikatörerna direkt 
kan ställa frågor om något är oklart. Vid face-to-face kommunikation fångas även ansiktsuttryck 
vilket kan stärka kommunikationen ytterligare (Guffey & Loewy 2008). Comstock (2015) menar 
också att gester och ögonkontakt stärker kommunikationsupplevelsen och fångar i högre grad 
åhörarnas uppmärksamhet. 

Nackdelar vid muntlig kommunikation är att kommunikationen sällan lagras och kan därför i vissa 
fall anses som bortkastad tid om det som sägs glöms bort. Oral kommunikation via telefon eller 
fysiskt möte kan också innebära avbrott i någon av kommunikatörernas arbete medan skriven 
kommunikation finns lagrad för senare läsning om mottagaren är upptagen med annat i stunden 
(Guffey & Loewy 2008).

2.2.2 Intern och extern kommunikation

Kommunikation kan delas in i intern och extern kommunikation. Intern kommunikation inom en 
organisation innebär en form av informationsbyte mellan anställda inom företaget (Guffey & Loewy 
2008). Intern kommunikation är viktig för att bygga relationer och förtroende med de anställda inom 
företaget. God intern kommunikation kan leda till ökat engagemang hos de anställda (Mishra et al. 
2014). Några av uppgifterna vid intern kommunikation kan till exempel vara att informera, samarbeta,
utveckla nya idéer och produkter, koordinera arbetsuppgifter, utvärdera och ge feedback till anställda  
(Guffey & Loewy 2008). Extern kommunikation innebär istället någon form av informationsutbyte 
utanför en verksamhet eller ett nätverk. Det kan till exempel gälla kundservice, svara på frågor 
gällande produkt, service eller marknadsföring (Guffey & Loewy 2008).

2.2.3 Projektkommunikation

Projektkommunikation innebär ett utbyte av specifik information viktig för projektet. Den är 

4



uppbyggd av kommunikationsprocesser som bildar länkar mellan människor och den information som
behövs för att framgångsrikt driva ett projektet framåt (Caltrans 2007).  Dow & Taylor (2008) menar 
att många projektdeltagare tar god kommunikation för givet och börjar arbeta med ett projekt utan att 
först lägga upp en plan för hur de ska kommunicera med övriga projektdeltagare och andra 
intressenter. Detta kan få förödande konsekvenser för projektresultatet då god kommunikation är 
oerhört viktigt för att under projektets gång frekvent stämma av läget, vilka problem som uppstått, hur
dessa ska elimineras och hur projektet ska drivas framåt (Caltrans 2007). Effektiv kommunikation 
mellan projektdeltagare och övriga intressenter är också viktigt för att kunna bedriva arbetet i rätt 
riktning och mot gemensamt uppsatta mål (The Standish Group 2013). Viktigt inom 
projektkommunikationen är även att projektledaren kan kommunicera syftet med projektet och hur 
det påverkar verksamheten i helhet, dels för att motivera de inblandade (Campbell 2009). 

Kommunikationsplanering är viktigt för att bedriva ett projekt dock är det en stor utmaning att 
upprätta en kommunikationsplan om hela eller delar av projektteamet sitter utspridda på olika kontor 
och då hela eller delar av kommunikationen måste ske virtuellt, genom internetplattformar, 
videokonferenser eller e-post (Chen et al. 2013).

Projektkommunikation kan enligt Dow & Taylor (2008) delas in i tre komponenter: kommunicera 
projektinformation i tid, generera rätt nivå av information till kunder/intressenter samt samla, 
distribuera och lagra projektinformation.

Enligt Robbins och Mary (2003) kan kommunikationskvaliteten påverkas av följande faktorer:

• Omständlig faktor som inkluderar fysiska, samhälleliga , historiska samt mentala och 
kulturella förhållanden.

• Skillnad mellan deltagare som innefattar  fysiologiska, psykiska och kulturella skillnader samt
skillnad i sociala erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt kön.  

• Meddelande, dess mening kodning och avkodning. 

• Kanal i vilket meddelandet transporteras

• Störning vilket innebär extern påverkan och störningar, samt språkliga svårigheter. 

• Feedback vilket innebär mottagarens förståelse och återkoppling av innebörden i 
meddelandet.

Enligt Tavcar et al. (2005) är regelbunden och effektiv kommunikation nödvändigt för att ett projekt 
ska kunna drivas virtuellt. Det ställer högre krav på planering för att få med samtliga projektdeltagare 
oavsett vart de befinner sig. Virtuell kommunikation innefattar också fler av de faktorer som Robbins 
och Mary (2003) menar kan påverka kommunikationskvaliteten jämfört med kommunikation face-to-
face. Risken för bristande kommunikationskvalitet är därför större vid virtuell kommunikation 
(Robbins & Mary 2003). Tavcar et al. (2005) menar också att utvecklingsteam lokaliserade på samma 
plats har fler möjligheter att föra informell kommunikation och informationsutbyte vilket ökar 
arbetseffektiviteten. I virtuell kommunikation menar Tavcar et al. (2005) att det är viktigt att 
teammedlemmar ges tid att lära känna varandra då detta kan förbättra kommunikation och öka graden
av effektivitet.

2.3 Intranät 

Intranät används idag inom de flesta företag och kan ses som en intern plattform med tilldelad 
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åtkomst endast till de personer inom organisationen (Bark & Heide 2002), som ett internet avgränsat 
för organisationens användare (Heide 2015). Enligt Radick (2011) används traditionella intranät för 
att koppla anställda till information inom företaget och de är sällan öppna för flervägskommunikation 
och samarbete (Cook 2008). I de statiska traditionella intranäten har oftast ett fåtal personer ansvar 
över att posta information samt att hålla denna uppdaterad (Zonca 2013).

Bark och Heide (2002) beskriver intranätens utveckling inom organisationer i olika faser. I första 
fasen fungerade intranäten likt en elektronisk anslagstavla där ledningen presenterar viktig 
information inom organisationen, till exempel information om budget, resehandlingar och 
personalinformation. De fungerar som en informationskanal i syfte att upplysa de anställda med viktig
information regelbundet (Bark och Heide 2002). I andra fasen beskriver Bark och Heide (2002) att 
intranätet övergår från att vara ett statiskt informationsstöd till ett processtöd för både individ och 
organisation. Anställda inom organisationen samverkar genom  tvärfunktionell kommunikation via 
intranätets diskussionsforum och kan på så sätt utbyta idéer och erfarenheter med varandra (Bark & 
Heide 2002). 

2.4 Web 2.0 - Enterprise 2.0 – Sociala intranät

Som nämnt tidigare kan intranät användas som en gemensam plattform för viktig information inom en
organisation. Senare har sociala funktioner introducerats i de traditionella intranäten för att bland 
annat främja flervägskommunikation och samarbete  inom organisationen, detta kom att kallas 
Enterprise 2.0 och grundar sig i tekniker från Web 2.0 (McAfee 2009).

Termen Web 2.0 introducerades av O´reilly (2005) och refererar till interaktiva teknologier som bland
annat främjar mänsklig interaktion och samarbete. Enligt Kolbitsch & Maurer (2006) bidrar Web 2.0-
teknologier till ett mer interaktivt nät jämfört med det föregående mer statiska internet.
Enterprise 2.0 introducerades av Andrew McAfee, professor på Harward Business school. Med syftet 
att beskriva hur sociala tekniker inom web 2.0, som till exempel wikis, bloggar, direktmeddelanden 
och sociala nätverk (Andriole 2010) kan appliceras och användas inom en organisations intranät för 
att främja kommunikation och samarbete (Cook 2008).

Enterprise 2.0 har öppnat nya kommunikationsvägar och har haft en stor inverkan på hur företag 
samarbetar och kommunicerar (Askool et al. 2012). Andriole (2010) menar att tekniker inom web 2.0 
kan hjälpa till att förbättra samarbete och kommunikation inom de flesta företag. Den tidigare 
nedåtgående kommunikationen har med hjälp av dessa sociala intranät omvandlas till en interaktiv 
flervägskommunikation (Cook 2008). Ansvaret över innehållet på intranätet fördelas istället på en 
större grupp användare där alla kollektivt ansvarar för vad som publiceras (Zonca 2013).
Dessa sociala verktyg underlättar även möjligheten att knyta nya kontakter, de kopplar ihop 
människor med människor istället för människor till information som i de traditionella intranäten 
(Zonca 2013). De möjliggör även kommunikation och samarbete med kollegor oberoende av 
geografiska, funktionella och hierarkiska gränser (Cook 2008).

De sociala intranäten kan enligt Zonca (2013) också effektivisera arbete och kommunikation mellan 
de inblandade då all information finns samlad inom samma plattform. En analys gjord med ett 
hundratal företag visade nyligen att sociala intranät kan öka produktiviteten hos de anställda med 
15%, reducera mailbelastningen med 21% och reducera möten med 16% (Zonca 2013). Enligt Bark 
och Heide (2002) kan de sociala intranäten fungera som ett komplement till traditionella möten då 
stor del utav kommunikationen sker virtuellt.
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Enligt Cook (2008) kan sociala medier inom webb 2.0 klassificeras i fyra olika kategorier: 
”Communication”, ”Cooperation”, ”Collaboration” samt ”Connection”, modellen kallas för 4C. 
Communication innefattar kommunikationsplattformar som möjliggör kommunikation mellan 
människor, antingen via röst, text, video eller en kombination av dessa, till exempel: 
diskussionsforum, bloggar och chatt. Cooperation tillåter personer att dela information och data 
mellan varandra, till exempel via medier för bild och videodelning samt sociala bokmärken. 
Collaboration möjliggör indirekt och direkt samarbete mellan flera personer, till exempel via wikis. 
Connection står för kopplingen i det sociala nätverkandet och innebär att knyta kontakter, till exempel
via taggning och sociala nätverk. 

2.5 Sociala intranät för intern projektkommunikation

Sociala intranät kan fungera som ett stöd inom ett projekt genom att bland annat underlätta 
projektkommunikation, samarbete, datainsamling och dokumentlagring (Sandström 2015). 
Projektkommunikationen kan utökas och snabbas på genom direktmeddelanden och en virtuell 
kunskapsdelning kan ske mellan medarbetarna via de sociala intranäten (Balcanovic 2015).

God kommunikation ligger till grund för ett lyckat projekt, bristande kommunikation  kan leda till 
missförstånd mellan de inblandade vilket i sin tur kan leda till förseningar i projektet i helhet (The 
Standish Group 2013). Hoegl & Gemuenden (2001) menar att kommunikation har en betydande roll i 
om ett projekt kommer att lyckas eller inte. Alla personer inblandade i projektet måste ha förståelse 
för hur viktig kommunikationen är och hur det påverkar projektet i sin helhet. 

Viktigt att ta hänsyn till då sociala intranät införs i den dagliga projektkommunikationen är den 
virtuella distansen. Virtuell distans inträffar enligt Sobel och Reilly (2009) när medlemmar i ett 
projektteam i huvudsak kommunicerar genom elektronisk media. Virtuell distans kan delas in i tre 
huvudkomponenter: fysiskt avstånd (Physical distance),  operativt avstånd (operational distance ) och 
affinitetsavstånd (Affinity distance). Med fysiskt avstånd menas skillnader i rymd, tid och omgivning,
operativt avstånd  innefattar istället bristen av delad insikt i vanliga problem som kan uppstå från dag 
till dag. Affinitetsavstånd innafattar det emotionella avståndet som uppstår mellan virtuella 
projektmedlemmar som inte har någon relation med varandra (Sobel & Reilly 2009)

2.5.1 Interaktion mellan projektdeltagare

Sociala intranät kan föra oss samman och utgöra en plattform för interaktion och samarbete (Askool 
et al. 2012). Sociala medier inom intranäten gör det möjligt att interagera och samarbeta med personer
inom samma intresseområde och underlättar kommunikation över hierarkiska, funktionella och 
geografiska gränser, då användare till exempel befinner sig på olika kontor, i olika städer eller länder 
(McAfee 2009). Sobel och Reilly (2009)  menar dock att projektmedlemmar som sitter långt ifrån 
varandra tenderar att interagera mindre. För att projektmedlemmarna ska interagera och samarbeta 
effektivt kräver det att samtliga delar samma vision och mission av projektet, viktigt är även att de ser
hur deras arbetsinsats påverkar projektet i sin helhet. Hoegl & Gemuenden (2001)  menar att brist på 
samarbete inom ett projekt ofta leder till dubbla insatser och att projektresultatet hänger på förmågan 
att kommunicera och fördela ansvar för aktiviteterna inom projektet.  För att minska risken för virtuell
distans inom interaktion och samarbete mellan projektmedlemmarna är det därför av stor vikt att 
projektledaren väljer rätt teknologi för rätt typ av meddelande. 

Om ett projektteam till största del sitter på samma arbetsplats, men några projektmedlemmar sitter 
distribuerad på en annan arbetsplats menar Sobel och Reilly (2009) att kommunikation besvaras 
snabbare mellan de som sitter närmare varandra än de som befinner sig på ett längre fysiskt avstånd.

7



2.5.2 Association mellan projektdeltagare

I och med de sociala aspekterna inom webb 2.0 kan sociala nätverk öppnas och nya 
kommunikationsvägar skapas inom organisationen, vilket kan ge tillgång till en större pool av 
människor med olika erfarenheter och kunskap (Cook 2008). Det gör det lättare att ta hjälp av 
personer inom organisationen som möjligtvis har tidigare erfarenhet inom specifikt problem.

Sobel och Reilly (2009) menar dock att främsta källan till virtuellt avstånd är bristen på personliga 
och sociala relationer mellan medarbetare. De menar att relationsavståndet eskalerar när 
teammedlemmar har liten eller ingen delad historia, vänner eller bekanta. Sociala beteenden, delad 
erfarenhet och ömsesidigt beroende är avgörande aspekter för att hålla ihop ett projektteam (Sobel & 
Reilly 2009) För att minska relationsavståndet är det viktigt att i interaktionen inkludera tid för 
socialisering så att projektmedlemmarna kan skapa naturliga kopplingar till varandra (Sobel & Reilly 
2009).

Relationsavstånd uppstår enligt Sobel och Reilly (2009) vid brist av dagliga konversationer med sina 
medarbetare. Det kan alltså drabba projektteam med enbart virtuell kontakt, men även team som sitter
stationerade på samma arbetsplats om de inte kommunicerar tillräckligt mycket utöver den virtuella 
kommunikationen.

2.5.3 Lärande i projekt

Det traditionella intranätet i kombination med de sociala medier från webb 2.0 möjliggör till en 
virtuell kunskapsbevaring där information ständigt kan lagras och hållas uppdaterad (McAfee 2009). 
Detta utgör en viktig kunskapskälla där både nya och erfarna projektdeltagare snabbt kan hämta viktig
information (McAfee 2009). Det gör det också lättare för projektdeltagare att göra utsökningar inom 
intranätet för att snabbt kunna hitta precis vad de letar efter (Tuten 2010). 

En annan fördel med virtuell kunskapsbevaring är att idéer, insikter och erfarenheter kan delas mellan
projektdeltagare från olika kontor så att inte vanliga misstag upprepas, och för att undvika att 
uppfinna hjulet på nytt. De möjliggör även samarbete i att identifiera och lösa problem vilket i sin tur 
också kan öka graden av innovation (McAfee 2009). 

2.5.4 Risker

Vid införande av sociala intranät i den dagliga kommunikationen på en arbetsplats är det viktigt att 
balansera potentiella risker. Enligt Cairo (2014) kan dessa risker placeras i tre kategorier: juridiska 
risker,  ryktes- och operativa risker. Några exempel kan vara negativ publicitet, ryktesspridning, 
kränkande kommentarer mellan medarbetare, offentliggörande av konfidentiell information och 
onlinebedrägerier som kan leda till datastöld. Trott (2014) menar att en av de större farorna i att 
använda sociala medier inom organisationen är att projektdeltagarna lätt kan glömma hur allmän 
plattformen är, diskussioner kan lätt komma att kännas privata i skrivande stund medan de i själva 
verket även är tillgängliga för flera andra.

Sociala funktioner inom sociala intranät är i allmänhet enkla att använda och skapar förutsättningar 
för målmedveten eller oavsiktliga utsläpp av information som kan vara skadligt för personer eller en 
organisation i helhet (Jennings et al. 2014). På grund av detta är det viktigt att inom en organisation 
fundera kring åtkomstfördelning samt att aktivt arbeta för att upprätthålla en policy över 
användningen av de sociala medier inom organisationen (Trott 2014). Policyn sätter gränser kring 
vilket innehåll som kan delas eller inte delas inom de sociala intranäten (Cairo 2014). Om nya 
medlemmar tillsätts är det viktigt att de förutom upplärning även går igenom denna policy för att veta 
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vilka riktlinjer som ska följas för den virtuella projektkommunikationen inom organisationen. 

2.6 Analysmodell 

För denna undersökning ligger fokus på hur sociala intranät, traditionella intranät med de sociala 
medier från web 2.0, kan främja den interna projektkommunikationen inom en organisation. De fyra 
centrala fokusområden som nämnts under kapitel 2.5 har tillsammans med övrig insamlad teori 
upprättats i en analysmodell (se Figur 1: Analysmodell). Syftet är att ge en översiktlig bild över de 
områden studien fokuserar kring för att besvara utvalda frågeställningar. Analysmodellen visar vilka 
aspekter inom respektive område som berörts under intervjuer med utvalda företag. Analysen har 
sedan strukturerats utefter dessa fyra områden och vägts mot den teori som tagits fram för respektive 
område, övrig insamlad teori har också vävts in och behandlats under analysen.

Interaktion innefattar enligt Cook (2008) både ”Communication” och ”Collaboration”. 
Communication innebär att projektdeltagare kan kommunicera och interagera med varandra antingen 
via text, video, ljud eller en kombination av dessa (Cook 2008). Collaboration innebär direkt eller 
indirekt samarbete mellan projektdeltagare via till exempel wikis (Cook 2008). Association kan 
appliceras under ”Connection” som enligt Cook (2008) innefattar teknologier som möjliggör koppling
mellan anställda, detta genom till exempel taggning och sociala nätverk. Lärande i projekt appliceras 
inom ”Cooperation” vilket innefattar teknologier som tillåter deltagare att  bidra och hjälpa varandra 
på ett informellt sätt. Det kan vara att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Teknologier för detta 
kan till exempel vara mediadelningsverktyg och sociala bokmärken (Cook 2008). Utöver de fyra 
områden som Cook (2008) beskriver i 4C-modellen fokuserar även denna studie kring risker. Då 
främst risker för den interna projektkommunikationen vad bland annat gäller negativ publicitet, 
ryktesspridning och kränkande kommentarer mellan medarbetare osv. 

9



Figur 1: Analysmodell över valda analysområden. Källa: Sara Elfstedt
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3. Metod

3.1 Metodansats: Fallstudier

Som nämnt tidigare är syftet för denna studie att undersöka hur sociala intranät kan främja den interna
projektkommunikationen inom en verksamhet samt att undersöka vilka risker dessa kan medföra. 
Därför har fallstudier med tre IT-företag legat som grund för studien. Fallstudier används för att utföra
undersökningar på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan bland annat innefatta en individ, med detta
menas en typ av individ, en specifik situation eller en organisation (Patel & Davidsson 2003). Patel 
och Davidsson (2003) menar också att fallstudier ger så täckande information om ett fall som möjligt.
Detta då man utgår från ett helhetsperspektiv, vilket är nödvändigt för att bland annat studera 
processer eller förändringar i en verksamhet. 

Bengtson et al. (1998) menar att intervjuer är en  lämplig datainsamlingsmetod för att få information 
om hur en respondenten tolkar sin omgivning samt dennes tankar och erfarenheter inom ett specifikt 
område. En kvalitativ datainsamling har därför genomförts i form av  intervjuer för att ge en djupare 
förståelse och kunskap för hur utvalda företag använder sig av sociala intranät för den dagliga 
projektkommunikationen

Vid en större undersökning där stora mängder data ska samlas in kan enkätundersökning vara att 
föredra (Denscombe 2010 ; Patel & Davidsson 2003). För denna undersökning ligger fokus på en 
projektledares syn över hur sociala intranät kan främja den interna projektkommunikationen samt 
vilka risker användningen av dessa kan medföra för respektive företag, därför har intervjuer valts 
framför enkätundersökningar. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det också lättare att fånga upp 
feltolkningar vid intervju framför enkätundersökning vilket också motiverat valet av 
datainsamlingsmetod.

3.1.1 Intervju

Intervju är enligt Denscombe (2010) att föredra då forskaren söker insikt i respondentens åsikt, 
känslor och upplevelser. Vid utformande av intervjuunderlag är det viktigt att vara inläst på de 
kunskapsbehov som  bearbetats under kunskapsanalysen för att kunna detaljera intervjufrågor utefter 
dessa behov (Goldkuhl 2011). Patel och Davidsson (2003) menar också att det är av stor vikt att vara 
förberedd med tillräckligt mycket kunskap inom det område som avses behandlas under intervjun. 
Detta för att kunna lyfta relevanta frågor som förhoppningsvis kommer att generera användbar 
information inom området. Därför gjordes en kunskapsanalys i form av litteraturstudier innan val av 
datainsamlingsmetod och utformning av  intervjuunderlag. Detta för att först och främst 
säkerhetsställa att vald datainsamlingsmetod kan täcka in det informationsbehov som behövs för att 
kunna besvara de frågeställningar som tagits fram samt för att ha tillräckligt med information för att 
kunna utforma och formulera frågor som kan bidra till relevant datainsamling.

Analysmodellen samt bakomliggande teori ligger som grund för det intervjuunderlag som tagits fram 
för studien. Analysmodellen berör områdena interaktion mellan projektdeltagare, association mellan 
projektdeltagare,  lärande i projekt samt risker (se Figur 1: Analysmodell). Ett antal frågor har lyfts 
upp inom specifikt område (se Bilaga 1). Intervjuunderlaget har innan utförande granskats av en 
utomstående person insatt inom ämnet för att säkerställa att underlaget håller hög kvalitet. En 
pilotintervju har också gjorts med en person inom samma målgrupp som de utvalda respondenterna, 
detta för att fastställa att frågorna är relevanta för det område som avses undersökas, att de är 
formulerade på ett sätt som gör de lätta att förstå. En annan fördel med att utföra en pilotintervju är 
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också att intervjuaren får öva på att utföra en intervju innan skarpt läge, det gör det också möjligt att 
testa den utrustning som ska användas under intervjuerna såsom inspelningsutrustning (Denscombe 
2010).

Intervjuerna var semi-strukturerade, som enligt Denscombe (2010) innebär att ett intervjuunderlag 
med fördefinierade frågor tagits fram, men detta är en mer flexibel form av intervju jämfört med 
strukturerad intervju. Ordningen på hur frågor ställs kan komma att ändras och följdfrågor kan ställas 
beroende på vad respondenten svarar, vilket kan ge en rikare beskrivning av områden jämfört med 
helt strukturerade intervjuer. 

Som stöd under intervjuerna har en ljudinspelningsutrustning använts för att ha möjlighet att gå 
tillbaka och återskapa varje intervju  för att sedan analysera informationen. Data har sedan utefter de 
olika områden i analysmodellen transkriberas samt analyseras och jämförts med teori för att besvara 
de undersökningsfrågor som tagits fram. Vid transkribering har insamlad data markerats i olika färger 
utefter de fyra områden som tagits fram under kunskapsanalysen (se Figur 1: Analysmodell) detta för 
att lättare strukturera upp sammanfattning av empiri och analysen utefter dessa områden.

3.1.2 Val av företag

Ambitionen för denna studie var att välja ut IT- företag som använder någon form av socialt intranät 
för den interna projektkommunikationen. Detta är väsentligt för att kunna besvara de frågeställningar 
som tagits fram. Vid val av respondenter för intervju är det viktigt att välja ut personer som kan bidra 
till relevant kunskap för undersökningen så att insamlad empiri sedan kan användas för att besvara de 
frågeställningar som tagits fram (Bengtsson et al. 1998). Vid en första kontakt med dessa IT-företag 
hade därför två frågor utformats för att snabbt få svar på om specifikt företag var aktuell för vidare 
intervju. Dessa frågor var följande: 

• Brukar ni arbeta i projekt/projektarbetsform?

• Använder ni någon form av socialt intranät för den interna projektkommunikationen idag?

Om företaget svarade ja på dessa två frågor var de aktuella för vidare intervju. Inom varje företag var 
ambitionen att intervjua en projektledare som på något sätt ansvarar för den interna 
projektkommunikationen. Detta för att få en så djupgående bild över området som möjligt.

Från början kontaktades sju IT-företag för intervju via mail, av de som svarade uppfyllde samtliga de 
två inledande frågorna nämnda ovan och valdes därför ut för vidare intervju. Dessa företag var Ztory, 
Ninetech och Elvenite.

3.2 Validitet och reliabilitet

För att säkerställa validitet för denna studie har endast information aktuell för att besvara studiens 
syfte samlats in och bearbetats. Intervjuunderlaget har baserats på insamlad teori samt testats på en 
person inom samma målgrupp som avses undersökas. Detta för att försäkra att frågorna var lätta att 
tyda samt relevanta för specifikt område. För att säkerställa hög reliabilitet har ljudinspelning gjorts 
under intervjuerna. Detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen för att inte missa 
viktig information. Vid ljudinspelning kan dock intervjupersonerna enligt Denscombe (2010) känna 
sig hämmade vilket är viktigt att ha i åtanke vid analysering av insamlad data. Denscombe (2010) 
menar dock också att de flesta deltagare slappnar av efter en kort stund. Under mina intervjuer 
informerades samtliga intervjudeltagare om ljudinspelningen, det var ingen av dem som tycket att 
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detta var några konstigheter alls. Intervjuerna inleddes även med att samtala allmänt för att 
respondenterna förhoppningsvis skulle känna sig trygga och tänka bort det faktum att de spelades in.  

En annan aspekt att ha i åtanke vid vald datainsamlingsmetod är intervjuareffekten som enligt 
Denscombe (2010) innebär att respondenten försöker uppfylla de upplevda förväntningar hos 
forskaren vilket kan sänka reliabiliteten. För att minska risken för intervjuareffekten har jag försökt 
hålla mig neutral gentemot respondenterna  i syfte att få dem att känna sig bekväma. Intervjun har 
också inletts med enkla frågor såsom presentation av roll samt beskrivning av företag,  detta för att 
lätta upp stämningen och för att respondenterna ska känna sig trygga.

3.3 Forskningsetik

God forskning är viktigt för att driva utveckling, av både enskilda individer och samhället i sin helhet,
framåt (Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådet har upprättat fyra huvudkrav som bör följas i 
samtliga forskningssammanhang, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidensialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren alltid måste informera om syftet för sin forskning för de som
berörs eller är inblandade i den. Det innebär att forskaren innan en undersökning måste informera de 
utvalda undersökningsdeltagarna om deras uppgift i deltagandet, att det är frivilligt att delta och att de
har rätt att avbryta deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 

För denna studie har inget skriftligt medgivande upprättats då insamling av data inte är av känslig 
karaktär. Däremot har syftet för undersökningen klart och tydligt informerats för samtliga 
respondenter innan intervjuer påbörjats. Vidare har de också informerats om hur deras bidrag kommer
användas och uppfylla värde för studien.

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagare själva har kontroll och bestämmer över sin 
medverkan i en undersökning. De ska själva få möjlighet att bestämma på vilka villkor de deltar och
om respondenten väljer att avbryta sin medverkan ska detta inte medföra negativa konsekvenser för 
deltagaren (Vetenskapsrådet 2002). 

För att uppfylla samtyckeskravet har respondenterna innan intervjuerna informerats om att deras 
medverkan är frivillig och att de när som helst under intervjun har rätt att avbryta sin medverkan. Om 
respondenten väljer att avbryta kommer redan insamlad data att kasseras och inte användas i studien.

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter på de som deltar i underökningen ska 
behandlas och förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet 2002). 

Respondenterna har innan intervjuerna informerats om att deras personliga namn kommer att ersättas 
med ett fiktivt namn, dock kommer företagets namn nämnas samt en kort beskrivning av respektive 
respondents roll presenteras. Respondenterna har också informerats om att en ljudinspelning kommer 
att ske. Som nämnt tidigare är insamlad data inte av känslig karaktär som på något sätt skulle kunna 
skada respondenterna om den kom i fel händer, men för att uppfylla konfidentialitetskravet så 
kommer inte respondenternas personliga namn nämnas i varken ljudinspelning eller transkribering.

Det fjärde kravet är Nyttjandekravet som innebär att insamlad information om enskilda personer inte 
får användas i andra ändamål utanför forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 
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Respondenterna har informerats om att insamlad data inte kommer att användas i annat ändamål än 
för denna studie.

3.4 Källkritik

Vid val av litteratur är det enligt Denscombe (2010) viktigt att källan levererar potentiellt värde det 
syfte som tagits fram för studien. Vid kunskapsanalysen var avsikten att försöka hitta så nya källor 
som möjligt inom valt ämnesområde, detta för att aktuellt område är under ständig utveckling. 
Samtliga utvalda källor har bidragit med relevant kunskap och värde för att besvara studiens syfte. En
fördel vid litteraturinsamling är enligt Patel och Davidsson (2003) att försöka välja vetenskapliga 
källor vilket försökts eftersträvats för denna studie. 
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av insamlad empiri från de tre intervjuer som gjorts 
med företagen Ztory, Ninetech och Elvenite. Empirin presenteras inom de fyra områden, interaktion 
mellan projektdeltagare, association mellan projektdeltagare, lärande i projekt samt risker.  som 
presenterats i analysmodellen (se Figur 1: Analysmodell). En presentation av företag samt respektive 
respondent inleder varje underkapitel.

4.1 Ztory

Intervjun med Ztory ägde rum på Ztorys kontor i Karlstad den 27:e april 2015. Intervjuad respondent 
för Ztory kommer i studien att presenteras som ”person A”.

Person A har rollen CTO (chief technology officer) och ansvarar bland annat över att leda 
utvecklingsprojekt och de kommunikationsplattformar som används för den interna 
projektkommunikationen inom företaget.

Ztory är en tjänst som erbjuder obegränsad läsning av tidningar och barnböcker digitalt via surfplatta, 
dator eller mobil för en fast månadsavgift likt Spotify och Netflix. De har idag 23 anställda med 
kontor i Karlstad, Stockholm och Barcelona.

4.1.1 Socialt intranät

Den interna projektkommunikationen inom Ztory sker huvudsakligen via plattformen Slack#, som är 
en form av socialt intranät där medlemmar kan kommunicera och dela information mellan varandra. I 
tillägg till Slack#  används även verktyget Dapulse för planering och hantering av projektuppgifter. 
Tidigare användes Hipchat, ett socialt intranät likt Slack#, men byttes ut då Slack# bland annat erbjöd
större integrationsmöjligheter till verktyg såsom Google drive, Dropbox, Dapulse och Github. 

4.1.2 Interaktion mellan projektdeltagare

Inom Ztory föredrar de anställda att kommunicera virtuellt framför traditionella tjänster såsom 
telefon. Person A menar att ett telefonsamtal kan avbryta och störa mottagarens arbete, vilket virtuell 
kommunikation via plattformen Slack# inte gör i samma utsträckning. Då kan mottagaren eller 
mottagarna välja att läsa och svara på meddelandet när de har tid. Person A tillägger även att denna 
virtuella kommunikationskanal även leder till att att fler frågor blir ställda. Projektdeltagarna kan 
lägga upp en fråga direkt i specifik kanal istället för att planera in att ställa frågan senare, vilket kan 
leda till att den glöms bort menar person A.

En annan fördel med att koncentrera största delen av kommunikationen på en och samma virtuella 
plattform är att alla konversationer lagras menar person A. Om det är något man missat eller glömt 
bort kan man därför gå in och söka fram specifik konversation. Person A tycker även att  traditionella 
mail lätt kan bli överväldigande för korta frågor som kräver snabba svar, i många fall kan de även 
leda till stora korrespondenser. Slack# är i detta fall att föredra då det snabbt och enkelt går att chatta 
med projektdeltagare. Ztory har ett relativt öppet kontorslandskap på alla tre kontor därför används 
ofta Slack# internt mellan kollegorna på samma kontor, detta för att inte störa andra kollegor menar 
person A. 

För att uppfylla alla krav på kommunikation och samarbete använder de inom Ztory en uppsättning av
verktyg, så som Github för koddelning, Asana för hantering och planering av projekt och Google docs
för samarbete i dokument. Alla dessa verktyg är integrerbara med Slack#. Person A lyfter fördelar 
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med denna sammansättning verktyg då de möjliggör enkelt utbyte av idéer och samarbete mellan 
samtliga projektdeltagare oavsett vart de befinner sig. I tillägg till skriftlig kommunikation menar 
person A att det är viktigt att emellanåt ha videomöte eller träffas då tonaliteten i skriftlig 
kommunikation ibland kan vara svår att tolka. Person A menar att de sociala intranäten är ett oerhört 
kraftfullt verktyg för internkommunikation, men tror inte att det kan ersätta fysiska möten helt.

4.1.3 Association mellan projektdeltagare

På Ztory arbetar de aktivt med att bibehålla en stark teamkänsla, Person A menar att sammansvetsade 
projektdeltagare med känsla av tillhörighet i gruppen arbetar mer effektivt för att uppnå projektmålet. 
Därför brukar de regelbundet samlas för att umgås och har täta avstämningar genom de virtuella 
kommunikationskanalerna så att alla är uppdaterade om vad som händer i projektet. Alla personer är 
olika därför menar person A att det är viktigt att se till att använda medier som tillfredsställer 
samtligas behov. Vissa personer föredrar skriftlig konversation framför muntlig och tvärt om, därför 
tror person A att det är svårt att enbart välja ett av dessa kommunikationssätt för den interna 
kommunikationen. En kombination av skriftlig kommunikation virtuellt, videokonferenser, telefon 
samt fysiska möten tror person A är den bästa kombinationen för att fånga upp samtliga 
projektdeltagare så att ingen känner sig utanför. För att minska det virtuella avståndet brukar de även 
hälsa på varandra på de olika kontoren och arbeta tillsammans.

När nya personer anställs på Ztory är de viktigt att de snabbt kommer in i företagskulturen och känner
sig som en del utav teamet. I detta avseende ser person A en stor fördel i Slack# då nya personer i 
flera fall gör sin röst hörd virtuellt snarare än vid fysiska gruppmöten i början. I Slack# kan 
projektdeltagarna också skapa kanaler för ej jobbrelaterade konversationer, vilket person A menar är 
viktigt för att lära känna varandra och skapa en samhörighet i gruppen. Privata konversationer kan 
också skapas med en eller flera andra projektdeltagare för frågor eller samtal som inte bör fånga allas 
uppmärksamhet. Person A upplever också att projektdeltagarna bollar idéer och tar hjälp av varandra 
via det sociala intranätet. Då det är kopplat till olika samarbetsverktyg är det lätt att länka in 
dokument eller samarbetsverktyg för utveckling osv., det blir på så sätt väldigt effektivt och smidigt 
menar person A.

4.1.4 Lärande i projekt

Person A berättar att en fördel med det sociala intranät som används i Ztory att all information kring 
ett projekt lagras på ett och samma ställe vilket gör det lättare att hitta specifik information samt för 
nya projektdeltagare att sätta sig in i projektet. En specifik projektkanal kan skapas och aktuella 
medlemmar bjuds in, alla dokument, viktig information och riktlinjer kring projektet presenteras här. 
Person A menar att ett virtuellt kunskapsutbyte är att föredra framför fysiskt då all kommunikation 
och information lagras till skillnad från om detta skulle ske muntligt. Muntlig information kan lättare 
glömmas bort och fysiska dokument kan komma bort berättar person A. 

”Dessa virtuella kanaler gör det enklare att spara ”best practises” som man kan återanvända i nya 
projekt”. Person A menar även att en virtuell kunskapsbevaring leder till att man lättare kan komma åt
specifik kunskap för återanvändning och delning mellan projektmedlemmar. Slack# tillåter även 
integrationsmöjligheter med Google drive och  samarbetsverktyg för kodning såsom Github m.fl.  
Dessa integrationer möjliggör samarbete och utbyte av idéer på ett snabbt och enkelt sätt. En annan 
fördel som person A lyfter är att det via dessa medier även på ett enkelt sätt går att arbeta tillsammans 
över geografiska gränser genom att till exempel bjuda in deltagare i gemensamma dokument eller 
dela kod med varandra.
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4.1.5 Risker

Person A ser inga större risker i det sociala intranätet som används inom Ztory vad gäller utomstående
behörighet. Det känns såpass säkra och stabila, så intrång är inget de känner sig oroliga för menar 
person A. Slack# används enbart för den interna kommunikationen, här bjuds därför aldrig 
utomstående intressenter in. Därför ser person A inte någon större risk i att olämplig information 
skulle råka spridas vidare. För privat information som endast ska nå ut till delar av det interna teamet 
skapas åtkomstfördelade kanaler där endast inbjudna kan ta del av information samt kommentera och 
interagera berättar person A. 

”Det går inte att hindra någon från att få ett totalt utbrott, men det händer inte eftersom det som 
skrivs lagras i plattformen, på så sätt är det ganska självsanerande”. Trots att Ztorys 
kommunikationsplattform är såpass öppen har de aldrig stött på problem i att olämpligt innehåll eller 
känslig information delats här berättar person A. Öppenheten i kombination med att information som 
skrivs lagras tror person A bidrar till att användarna är eftertänksamma innan de publicerar 
information. Om olämpligt innehåll där emot skulle publiceras kan dock ledningen gå in och plocka 
bort dessa inlägg. En användarpolicy har även upprättats för att undvika problem av detta slag. 
Policyn innehåller information om vad som får publiceras och vad som bör undvikas, policyn hålls 
uppdaterad och gås igenom med nyanställda på företaget. När en ny kommunikationskanal skapas i 
det sociala intranätet skrivs alltid en kort beskrivning om vad kanalen handlar om och vad som ska 
publiceras här berättar person A. Eftersom Slack# även används för att socialisera och för ej 
jobbrelaterade kanaler kan det vara svårt att styra över vad som publiceras i dessa kanaler, de är mer 
fria berättar person A. Ofta kan även inlägg i dessa kanaler fånga mångas uppmärksamhet även under 
arbetstid, vilket kan ta fokus från arbetet. Dokument och information som publiceras i dessa kanaler 
granskas inte innan publicering, dock tas de bort om de är av olämplig karaktär säger person A.

4.2 Ninetech

Intervjun med Nintech ägde rum på deras kontor i Karlstad den 30:e april 2015. Intervjuad respondent
för Ninetech kommer i studien att presenteras som ”person B”.

Person B är i botten utvecklare, men har idag rollen som projektledare, testledare, 
affärsområdesansvarig samt som konsultchef med ansvar över 31 konsulter. Person B arbetar bland 
annat med webbutveckling för specifik systemutveckling samt med samarbetsverktyg såsom intranät 
och projektverktyg.

Ninetech är ett IT-företag med inriktning mot intern- och extern webb, drift och affärssystem. 
Ninetech startades år 1993 och är idag 120 anställda med kontor i Karlstad, Stockholm, Örebro och 
Göteborg. 

4.2.1 Socialt intranät

I dagsläget används ett intranät som ligger i SharePoint. Här sköts all statisk information såsom 
personalhandböcker, information om hur resor ska hanteras i projekt och raminformation. Ledningen 
kommunicerar alltid via detta intranät. I intranätet finns portar in till projektverktyg och projektsajter i
Office 365 som används internt, men som också kan delas ut mot kund. Beroende på kundens 
önskemål används ibland även Jira, som också är ett projektplaneringsverktyg. För videomöten, chatt 
och samtal används ofta Lync, som är en virtuell mötesplats. Utanpå dessa verktyg används även det 
sociala nätverket Yammer  för det riktigt sociala ”chitt chattet” berättar person B.
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4.2.2 Interaktion mellan projektdeltagare

På Ninetech används ett uppsättning verktyg för att täcka in alla aspekter vad gäller kommunikation 
och samarbete inom projektet. Alla dessa verktyg nås lätt via ingångsportar i det sociala intranätet. 
Person B anser att dessa virtuella verktyg ligger nära till hands vilket gör det lätt att snabbt och enkelt 
ta en avstämning eller spontant möte med projektdeltagare oavsett om de sitter lokalt eller på annat 
kontor. Det leder till tätare avstämningar och utökad kommunikation vilket person B anser viktigt för 
att framgångsrik bedriva ett projekt. Tätare avstämningar gör att fel och brister i större utsträckning 
kan fångas upp elimineras tidigt i ett projekt. Fysiska möten är dock de bästa mötena eftersom det 
fångar in mer vad gäller kroppsspråk och det som lätt missas mellan raderna i skriven kommunikation
menar person B, dock är de virtuella kanalerna ett starkt komplement till dessa och ger alla deltagare 
samma förutsättningar att delta oavsett vart de befinner sig.

En annan fördel med dessa virtuella mötesrum och sociala funktioner är att projektdeltagare kan 
kommunicera fritt utan att störa kollegor vilket är en stor risk vid muntlig kommunikation då Nintech 
har öppna kontorslandskap där stora delar av projektteamet sitter tillsammans berättar person B. 
Dessa sociala funktioner tror person B därför leder till utökad interaktion mellan de anställda vad 
gäller projektet, men även den sociala biten som är oerhört viktigt för att knyta samman teamet och 
för att få alla att känna sig lika delaktiga oavsett vart de befinner sig.

4.2.3 Association mellan projektdeltagare

Person B menar att det sociala intranätet och de andra verktyg som används inom Ninetech möjliggör 
ett tätare samarbete vilket genererar en ökad gruppkänsla. Det är lättare att hålla samtliga 
projektdeltagare uppdaterade om projektets status genom dessa virtuella kanaler, de gör det lättare att 
nå ut till samtliga deltagare även om de sitter utspritt menar person B. Att hålla alla uppdaterade tror 
person B kan leda till ökad känsla av delaktighet i projektet vilket i slutändan gynnar projektresultatet.

Person B anser att det är viktigt att ansvarig över kommunikationen i specifikt projekt arbetar aktivt 
med att få med alla, så att alla känner sig som en del utav teamet. Det är en utmaning speciellt om 
personerna sitter utspridda på olika kontor. Personliga möten är jätteviktiga och person B föredrar att 
även blanda in fysiska möten i tillägg till den virtuella kommunikationen detta för att de anställda ska 
lära känna varandra. De anordnar aktiviteter där projektdeltagare från samtliga kontor får delta för att 
umgås och stärka sammanhållningen ytterligare. När projektdeltagare känner varandra är det lättare 
att kommunicera, ta hjälp av varandra och bolla idéer menar person B.

”Om man först har ett fysiskt möte, då tänker man inte på vad som är vad sen, videokonferens eller 
öga mot öga-möte”. Enligt person B är det oerhört viktigt att alla känner att de kan ta för sig och dela 
med sig utav tankar, idéer och information så att inte kommunikationen är uppdelad beroende på olika
hierarkier inom organisationen. 

”Vissa personer har lättare för att skriva ett par rader än att prata i telefon eller öga mot öga”. 
Person B menar att personer som annars är tillbakadragna i stor utsträckning är det i dessa virtuella 
miljöer också och kan behöva lite längre tid för att komma igång. En fördel är att de kan följa 
kommunikationen i dessa medier från håll först för att komma in i kulturen och få en känsla över vad 
som kommuniceras så att de själva sedan kan komma igång med att interagera. En nackdel i detta 
avseende är att vissa personer kan dra sig för att dela med sig och kommunicera via dessa medier då 
det som skrivs lagras och läses i många fall av en stor grupp användare menar person B. Person B 
anser ändå att dessa virtuella kommunikationskanaler är en bra inkörsport för nyanställda och kan ge 
en ökad känsla av trygghet då de får en känsla över vilka de arbetar med. Person B tror inte att den 
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virtuella kommunikationen leder till utanförskap, utan ser det snarare som ytterligare en väg in i 
gruppen och Ninetechkulturen. Olika kommunikationsmöjligheter ökar chanserna i att fånga upp och 
få med hela gruppen.

4.2.4 Lärande i projekt

På Ninetech arbetar de aktivt med att hitta bra lösningar för att virtuellt kunna samarbeta och dela 
kunskap och information inom projekt, de har till exempel skapat en blogg där utvecklarna 
gemensamt kan dela med sig av kod  som senare kan återanvändas i nya projekt. Projektledarna har 
även de ett forum där de kan dela med sig av erfarenheter, idéer, råd och stöd. Även designers har ett 
eget forum där de kan dela med sig av designfiler och samarbeta tillsammans. Person B menar att det 
är viktigt att dela upp rollspecifik information i separata kanaler då det lätt blir för stimmigt annars, 
och att istället via det sociala intranätet koppla ihop dessa kanaler. Dock menar hon att de även har 
kanaler där alla olika roller gemensamt kan diskutera om projektet och bolla idéer. Specifika 
projektkanaler kan skapas i dessa diskussionsforum som gör att all information rörande ett projekt 
finns samlat på ett ställe vilket underlättar om nya personer ska fasas in i ett projekt eller om man 
söker efter ett speciellt dokument rörande projektet menar person B. Att all information lagras är 
också en fördel inför nya projekt då viss information kanske kan återanvändas för att undvika att 
uppfinna hjulet på nytt menar person B.

4.2.5 Risker

Person B ser sällan problem med att olämpligt innehåll publiceras i det sociala intranätet, de anställda 
tänker sig för innan de publicerar information då den kan komma att läsas av många andra inom 
organisationen. På Ninetech har även en användarpolicy upprättats som innefattar vad som får och 
inte får publiceras i de olika kanalerna inom det sociala intranätet. Vid nyanställning genomförs en 
genomgång av denna policy så att samtliga är med på vad som gäller för de olika medierna som 
används. Känslig information kan också åtkomstfördelas i de olika medierna för att kontrollera att 
viss information endast delas med specifika personer. Person B ser heller inga säkerhetsrisker vad 
gäller intrång i dessa medier som används utan menar att de är såpass säkra att obehöriga inte ska 
kunna ta sig in i dessa.

4.3 Elvenite

Intervjun med Elvenite ägde rum på deras kontor i Karlstad den 6:e maj 2015. Intervjuad respondent 
för Elvenite kommer i studien att presenteras som ”person C”.

Person C har rollen projektledare, kommunikationsstrateg samt grafisk designer. Några av 
arbetsuppgifterna är att leda utvalda projekt, sköta alla kommunikationskanaler på det sociala 
intranätet och att presentera detta intranät för potentiella kunder. Förutom detta tar person C även 
fram presentationsmaterial, digitalt material samt tryckmaterial inom företaget.

Elvenite är ett växande IT-företag med 27 stycken anställda i dagsläget. De har sitt huvudkontor i 
Karlstad, men har även kontor i Stockholm och Bergen. De har ofta konsulter ute hos kunder och 
arbetar bland annat inom områden såsom ERP, Social enterprise, business intelligence samt food and 
beverage. Och jobbar med affärssystemet M3 och Clickview.

4.3.2 Socialt intranät

All intern kommunikation sker via plattformen Podio. I tillägg används även Skype och mail. Podio 
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har ett informationsflöde där användare kan kommentera och gilla inlägg och aktiviteter. Det är likt de
traditionella sociala medierna såsom Facebook och Instagram och är lätt att lära sig menar person C.

”Podio är kort och enkelt Facebook för företag” (Person C). 

4.3.3 Interaktion mellan projektdeltagare

Elvenite använder som nämnt tidigare det sociala intranätet Podio vilket enligt person C är väldigt 
smidigt och enkelt att använda. Podio finns även som app så att konsulter ute hos kund kan 
kommunicera med projektdeltagare på kontoret. intranätet möjliggör rak, snabb och enkel 
kommunikation med samtliga projektdeltagare oavsett om de befinner sig på resande fot eller på 
annat kontor menar person C. I Podio kan samtliga projektdeltagare göra inlägg, lägga upp uppgifter 
som de andra sedan kan gilla eller kommentera, allt samlas i ett flöde. I och med Podios enkelhet tror
person C tror att frågor i större utsträckning blir ställda, eftersom Podio ligger öppet på datorn anser 
person C det lättare att lägga upp en fråga eller skapa en konversation med någon direkt i Podio 
istället för att fysiskt gå och fråga en kollega. Person C anser det även mer effektivt än att fråga en 
kollega öga mot öga då detta ofta kan leda till annat prat också, och man kan lätt bli stående en längre 
stund. Person C menar att dessa möten kan också störa kollegor då de sitter i ett öppet 
kontorslandskap.

En annan fördel som person C nämner är att alla konversationer lagras vid virtuell kommunikation 
vilket möjliggör att i efterhand gå in och söka upp specifik konversation om något är oklart eller om 
något missats, det är en stor fördel med virtuellt informationsutbyte.

Person C ser inte att specifika roller inom Elvenite kommunicerar mer än andra utan tror snarare att 
det handlar om generation. Då Podio är väldigt likt de traditionella sociala medierna så som Facebook
och Instagram, tror person C att en yngre generation använder Podio på ett annat sätt, att de 
kommunicerar på rutin medan en äldre generation istället får påminna sig om att gå in och läsa i 
informationsflödet och kommentera samt skapa inlägg i Podio.

Person C menar att enkelheten och transparensen som Podio står för gör det lättare för samtliga 
projektdeltagare att delta och hålla sig uppdaterade om vad som sker kring ett projekt oavsett vart de 
befinner sig. Detta bidrar enligt person C därför till god interaktion över de geografiska gränserna.

4.3.4 Association mellan projektdeltagare

Person C anser att det sociala intranätet är en bra kommunikationskanal som nyanställd, och upplever 
att det är lättare för nya personer att ställa frågor och ta hjälp virtuellt istället för att fysiskt behöva 
ställa frågor i ett öppet kontorslandskap. Person C menar också att det går snabbare att känna av 
företagskulturen genom att i förväg kunna följa det som kommuniceras via Podio, på så sätt får de nya
också en insikt hur och vad som kommuniceras i de olika kanalerna. 

Person C anser att det är oerhört viktigt att fånga upp samtliga projektdeltagare så att alla känner sig 
lika delaktiga i projektet och i sammanhållningen. Podio är väldigt transparent vilket de värdesätter då
de har många konsulter ute hos kunder. Konsulterna bygger upp en relation med kunderna som även 
övriga projektmedlemmar kan få insikt i genom denna transparens, på så sätt kan alla medlemmar i 
projektet känna sig delaktiga. Transparansen gör det också lättare för projektdeltagare att samarbeta 
och ta hjälp av varandra genom Podio menar person C. Nya kanaler eller uppgifter kan läggas upp för
specifikt problem och gemensamt lösas av flera projektdeltagare trots att de sitter på annat kontor. 
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”Podio är för oss som den traditionella kaffemaskinen där man möts för att prata med kollegor under
kafferasten”. Person C lyfter att de sociala aspekterna via Podio även ger utrymme för att socialisera 
och skapa sammanhållning i gruppen. Det kan också vara lättare att berömma en grupp eller enskilda 
projektdeltagare via Podio snarare än att ta det öga mot öga, vilket i sin tur stärker laget berättar 
person C. Podio ger en större insikt i arbetet och gör det lättare att kommunicera och hålla kontakt 
med flera personer inom företaget samtidigt. Vid sjukskrivning eller längre ledighet kan man ändå 
från håll vara delaktig och kommunicera med kollegor på företaget, vilket person C anser är en fördel 
med virtuell kommunikation via sociala intranät.

4.3.5 Lärande i projekt

I podio kan specifika projektkanaler skapas dit projektdeltagare kan bjudas in, här kan filer och 
dokument laddas upp. Det är även kopplat till Google drive där gemensamma dokument kan skapas 
för att sedan laddas upp i specifik projektkanal på Podio. Podio är även integrerbart med andra 
verktyg så som Prezi för att skapa presentationer, möteskanaler dit kunder kan bjudas in för att ta del i
all information som gäller specifika möten osv. Person C poängterar fördelen med att skapa 
gemensamma projektrum där all information gällande specifikt projekt finns samlad, här kan idéer 
bollas och kunskap utbytas mellan deltagarna. Utsökningar kan i efterhand göras för att gå tillbaka 
och granska information om det är något man undrar över berättar person C. 

”När vi har praktikanter här, kliver de bara in Podio, de behöver inte läras upp utan fattar snabbt 
hur det funkar, så enkelt är det!”. Person C menar att det är viktigt att verktyget eller verktygen som 
används för den interna projektkommunikationen är så enkla som möjligt för att alla i teamet ska 
använda dem fullt ut. Verktyget Podio som används på Elvenite är enligt person C oerhört smidigt och
enkelt, det är i utseendet likt de stora sociala medierna såsom Facebook och Instagram. Detta tror 
person C bidrar till att nya projektmedlemmar snabbt sätts in i verktyget och vet hur de ska använda 
det. Person C lyfter också fördelen med att nya projektmedlemmar vi plattformen kan hitta svar på 
frågor eller ta hjälp av andra medlemmar utan att behöva gå och knacka någon på axeln. 

Vid planeringen av ett projekt kan ”task boards” skapas i Podio och delas med aktuella 
projektdeltagare, det säkerställer att samtliga projektdeltagare utgår efter samma projektplan vilket är 
oerhört viktigt menar person C. Uppgifterna i specifik ”task board” kan flyttas till ”in progress” när 
de är påbörjade och till ”done” när de är klara vilket ger en tydlig och klar översikt över hur projektet 
fortskrider. En gemensam bild över projektets uppgifter förenklar även samarbete mellan 
projektdeltagarna menar person C. 

4.3.6 Risker

Person C tror att de anställda inom organisationen tänker sig för en extra gång innan de publicerar 
information på det sociala intranätet i och med att den är såpass öppen och att informationen kan läsas
av flera andra.

”Eftersom informationen sparas i ett flöde skriver jag inte som om det vore i en chatt, man tänker sig 
för en extra gång innan man publicerar”. Dock kan kanaler i det sociala intranätet Podio 
åtkomstfördelas om viss information endast ska nå ut till vissa projektdeltagare. Person C menar 
också att detta är bra då det städar upp det privata informationsflödet så att endast relevant 
information visas, eftersom att det är omöjligt att ta in all information som dagligen publiceras. 

Person C menar att de på Elvenite i dagsläget inte har någon direkt policy över vad som  får 
kommuniceras eller inte utan de har förlitat sig på att användarna är eftertänksamma innan de 
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kommunicerar och publicerar information i det sociala intranätet. Men de funderar på att införa en 
policy och genomgång för nyanställda i och med att företaget snabbt expanderar och växer sig större. 

Person C ser heller inget hot i att utomstående möjligen kan ta sig in och få åtkomst till lagrad 
information. Person C känner sig dock osäker på säkerheten när det kommer till att lagra 
projektspecifik information på utomstående medier såsom Google drive. 
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5. Analys
I denna analys kommer insamlad empiri vägas mot den teori som tagits fram under litteraturstudierna 
för att sedan försöka besvara det syfte samt undersökningsfrågor som tagits fram för studien. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala intranät kan främja den interna 
projektkommunikationen i en organisation samt att belysa eventuella risker som användning av dessa 
sociala intranät kan medföra.

5.1 Interaktion mellan projektdeltagare

Askool et al. (2012) menar att sociala medier kan föra oss samman och utgöra en plattform för 
interaktion och samarbete. Person A, B och C är alla överens om att det sociala intranätet bidrar till en
snabbare och enklare interaktion. Person C och B menar dessutom att de sociala verktygen 
integrerade i det sociala intranätet leder till att kommunikation lättare blir av, frågor som bör ställas 
ställs i högre grad virtuellt jämfört med om projektkollegor fysiskt skulle behöva gå och fråga 
varandra. 

McAfee (2009) menar att dessa virtuella kommunikationskanaler underlättar samarbete i små och 
stora projekt även över hierarkiska, kulturella och geografiska gränser. Person B menar att de virtuella
plattformarna bidrar till att fler möten genomförs då det är lättare att snabbt ta en avstämning jämfört 
med fysiska möten där alla först måste samlas på plats, de ger alla samma förutsättningar att delta 
oavsett vart de befinner sig. Person B anser trots detta att de fysiska möten är de bästa mötena då  det 
fångar in mer vad gäller kroppsspråk och det som lätt missas mellan raderna i skriven 
kommunikation. I likhet menar även Comstock (2015) att gester och ögonkontakt stärker 
kommunikationsupplevelsen och i högre grad fångar åhörarnas uppmärksamhet. Person B menar dock
att de virtuella kanalerna är ett starkt komplement till dessa och virtuella möten fungerar bra då 
projektdeltagare känner varandra eller har träffat varandra i början av projektet för att skapa en 
relation med varandra. Guffey och Loewy (2008) menar att muntlig kommunikation kan minimera 
missförstånd  då kommunikatörerna direkt kan ställa frågor till varandra om något är oklart. Person A 
instämmer med att det är viktigt att emellanåt ha videomöte eller träffas då tonaliteten i skriftlig 
kommunikation ibland kan vara svår att tolka. Person A menar att de sociala intranäten är ett oerhört 
kraftfullt verktyg för internkommunikation, men tror inte att det kan ersätta fysiska möten helt.

Sobel och Reilly (2009)  menar att projektmedlemmar som sitter långt ifrån varandra tenderar att 
interagera mindre. För att projektmedlemmarna ska interagera och samarbeta effektivt kräver det att 
samtliga delar samma vision och mission av projektet, viktigt är även att de ser hur deras arbetsinsats 
påverkar projektet i sin helhet. Samtliga respondenter kommunicerar i stor del virtuellt trots att de 
sitter lokaliserade på samma kontor. Person B anser att de virtuella verktyg ligger nära till hands 
vilket gör det lätt att snabbt och enkelt ta en avstämning eller spontant möte med projektdeltagare 
oavsett om de sitter lokalt eller på annat kontor. Person C instämmer med att det sociala intranätet 
möjliggör rak, snabb och enkel kommunikation med samtliga projektdeltagare oavsett om de befinner
sig ute hos kund eller på annat kontor. Person A menar att de på Ztory använder en uppsättning av 
verktyg för att uppfylla alla krav på kommunikation och samarbete med samtliga projektdeltagare och
menar att dessa verktyg möjliggör utbyte av idéer och samarbete mellan projektdeltagare. Balcanivic 
(2015) menar att de sociala intranäten kan utöka och snabba på den interna projektkommunikationen, 
vilket samtliga respondenter också är överens om. Person B menar att det sociala intranätet möjliggör 
tätare avstämningar och utökad kommunikation vilket är viktigt för att framgångsrik bedriva ett 
projekt. Person B menar att tätare avstämningar gör att fel och brister i större utsträckning kan fångas 
upp elimineras tidigt i ett projekt. Person C tror också att frågor i större utsträckning blir ställda via de
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sociala intranäten eftersom de är såpass lättillgängliga, det är lätt att snabbt starta en konversation 
med flera projektdeltagare samtidigt oavsett vart de befinner sig.

Hoegl & Gemuenden (2001)  menar att brist på samarbete inom ett projekt ofta leder till dubbla 
insatser och att projektresultatet hänger på förmågan att kommunicera och fördela ansvar för 
aktiviteterna inom projektet. Samtliga respondenter är överens om att kommunikation via de sociala 
intranäten är en fördel i avseendet att all specifik projektinformation lagras på samma ställe. Med 
åtkomstfördelning till aktuella projektdeltagare är det lättare att försäkra sig om att samtliga får 
tillgång till viktig information rörande projektet. Gemensam kanal för projektet säkerställer också att 
samtliga projektdeltagare är uppdaterade med samma information. Guffey och Loewy (2008) lyfter 
även fördelar med att skriven kommunikation lagras speciellt när det till exempel rör sig om 
instruktioner eller viktig information, lagringen möjliggör att gå tillbaka och granska informationen 
igen om något är oklart.

Alla respondenter lyfter även fördelen med öppenheten i deras sociala intranät vilket gynnar 
samarbete och gemensam planering av projektet. Samtliga intervjuade företag använder en 
uppsättning av kommunikations och samarbetsverktyg för att täcka alla aspekter i kommunikation och
samarbete. Som Hoegl & Gemuenden (2011) lyfter är det viktigt att välja rätt teknologi för rätt typ av 
meddelande, något som samtliga respondenter aktivt arbetar med. Person A menar att de på Ztory ofta
föredrar virtuell kommunikation framför traditionella tjänster såsom telefonsamtal då dessa kan 
avbryta och störa mottagarens arbete, något som även Guffey och Loewy (2008) nämner. De menar 
att kommunikation via telefon eller fysiskt möte kan innebära avbrott i någon av kommunikatörernas 
arbete medan skriven kommunikation finns lagrad för senare läsning om mottagaren är upptagen med 
annat i stunden. Person A tycker även att  traditionella mail lätt kan bli överväldigande för korta 
frågor som kräver snabba svar, i många fall kan de även leda till stora korrespondenser. Slack# är i 
detta fall att föredra då det snabbt och enkelt går att chatta med projektdeltagare.

Guffey och Loewy (2008) menar att yttre påverkan såsom oväsen eller annan distraktion kan ha 
negativ inverkan på både muntlig och skriftlig kommunikation. Samtliga respondenter sitter i öppna 
kontorslandskap samt har kontor på olika ställen, därför anser de alla att virtuell kommunikation 
många gånger är att föredra. Dels för att undvika att störa andra kollegor, men också för att snabbt 
och enkelt kunna skapa konversationer med flera projektdeltagare samtidigt. Person B menar också 
att de sociala verktygen möjliggör lite skoj och bus vilket hon anser oerhört viktigt för att ”kitta” 
teamet. Detta är inte möjligt i samma utsträckning fysiskt då det kan störa de andra arbetskollegorna i 
det öppna kontorslandskapet. Person A lyfter dock en nackdel i detta sammanhang då privat ej 
jobbrelaterad kommunikation i dessa medier även tar andras uppmärksamhet och kan störa arbetet i 
och med öppenheten i dessa. 

Det är tydligt att samtliga respondenter anser att det sociala intranätet kan bidra till enklare och 
snabbare interaktion. De menar också att kommunikation oftare blir av via de sociala intranäten, 
frågor som bör ställas ställs i större utsträckning. Alla är också överens om att de sociala intranäten är 
ett värdefullt medie för kommunikation och samarbete över geografiska gränser. De menar även att de
bidrar till att lättare kunna ta snabba avstämningar med kollegor trots att de sitter på annat kontor. 
Virtuella möten och kommunikation är ett bra komplement, men person A och B menar att det är 
viktigt att inte utesluta fysiska möten helt.

 En intressant aspekt är att samtliga respondenter i stor utsträckning kommunicerar virtuellt trots att 
de befinner sig på samma arbetsplats. Samtliga är överens om att det är en fördel för att inte störa 
andra kollegor i det öppna kontorslandskapet. Att all specifik projektinformation lagras på samma 
ställe är en annan aspekt som samtliga respondenter värdesätter och menar att detta möjliggör att 
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samtliga projektdeltagare är uppdaterade med viktig information kring projektet.

5.2 Association mellan projektdeltagare

Cook (2008) menar att de sociala aspekterna inom webb 2.0 kan leda till sociala nätverk och nya 
kommunikationsvägar inom organisationen, vilket bland annat kan göra det lättare att ta hjälp av 
kollegor som möjligtvis har tidigare erfarenhet inom specifikt problem. Cook (2008) menar också att 
de sociala intranäten kan möjliggöra kommunikation oberoende av geografiska, funktionella och 
hierarkiska gränser. Samtliga respondenter är överens om att de virtuella kanalerna är ett bra 
kommunikationsalternativ för nyanställda. Zonca (2013) menar att de sociala intranäten gör det lättare
att knyta nya kontakter, att de kopplar ihop människor med människor. Alla respondenter håller med 
om att de sociala intranäten är en bra kanal för nyanställda i avseendet att ta sig in i teamet och 
kopplas ihop med övriga projektdeltagare. Person B och C menar att nya projektmedlemmar snabbare
kommer in i teamet och känner av företagskulturen genom att gå igenom de virtuella 
kommunikationskanalerna, de får på så sätt en känsla för vilka de arbetar med. Person B och C menar 
också att de personer som är blyga och mer tillbakadragna snabbare kommer in och gör sin röst hörd  
virtuellt jämfört med andra kommunikationsalternativ, de känner sig mer bekväma och kan fråga om 
hjälp virtuellt istället för att fysiskt behöva ställa frågor i ett öppet kontorslandskap. Det går enligt 
person C också snabbare att känna av företagskulturen genom att i förväg kunna följa det som 
kommuniceras via det sociala intranätet, på så sätt får de nya också en insikt hur och vad som 
kommuniceras i de olika kanalerna. Person A menar att den virtuella kommunikationskanalen även 
fångar upp de anställda som föredrar skriftlig kommunikation framför muntlig via videokonferenser 
eller vid fysiska möten. 

Gemensamt för samtliga utvalda företag är att de har projektmedlemmar utspridda på olika kontor 
vilket enligt Sobel och Reilly (2009) i brist på personliga och sociala relationer kan medföra en risk 
för  virtuellt avstånd. De menar att relationsavståndet eskalerar när teammedlemmar har liten eller 
ingen delad historia, vänner eller bekanta. Samtliga respondenter arbetar aktivt för bygga relationer 
och förtroende mellan alla projektdeltagare vilket enligt Sobel och Reilly (2009) är viktigt för att 
minska det virtuella avståndet mellan projektdeltagarna inom organisationen. Person A poängterar att 
teambuilding är viktigt för att arbetet ska flyta på bra, att det är speciellt viktigt i virtuell 
kommunikation för att kunna skapa en relation med personen på andra sidan skärmen. För att minska 
det virtuella avståndet brukar de därför hälsa på varandra på de olika kontoren och arbeta 
tillsammans. De skapar även kanaler i det sociala intranätet där de tillsammans kan samtala om 
intressen, musik eller annat som inte berör jobbet, person A anser detta viktigt för att lära känna 
varandra och för att skapa och bibehålla en sammanhållning i teamet. Person C anser att det är oerhört
viktigt att fånga upp samtliga projektdeltagare så att alla känner sig lika delaktiga i projektet och i 
sammanhållningen. Person C lyfter att de sociala aspekterna i deras sociala intranät även ger utrymme
för att socialisera och skapa sammanhållning i gruppen och menar också att det kan vara lättare att 
berömma en grupp eller enskilda projektdeltagare via det sociala intranätet snarare än att ta det öga 
mot öga, vilket i sin tur stärker laget. Person C menar också att intranätet ger en större insikt i arbetet 
och gör det lättare att kommunicera och hålla kontakt med flera personer inom företaget. Vid 
sjukskrivning eller längre ledighet kan man ändå från håll vara delaktig och kommunicera med 
kollegor på företaget. Person B anser att det är viktigt att ansvarig över kommunikationen i specifikt 
projekt arbetar aktivt med att få med alla, så att alla känner sig som en del utav teamet. Det är en 
utmaning speciellt om personerna sitter utspridda på olika kontor. Person B menar att personliga 
möten är jätteviktiga och föredrar att även blanda in fysiska möten i tillägg till den virtuella 
kommunikationen. De har även teambuildingaktiviteter inom organisationen så att alla ska lära känna 
varandra, vilket enligt person B kan underlätta kommunikationen mellan dem.
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Det är tydligt att alla tre företag anser att det sociala intranätet kan bidra till att nya 
projektmedlemmar snabbare kan sätta sig in i teamet. De kan känna av företagskultur och få en känsla
över hur kommunikation och samarbete sker i organisationen. Dock är alla överens om att fysiska 
möten är viktiga i tillägg till den virtuella kommunikationen för att få en känsla för vem man 
kommunicerar med, person B tror även att kommunikation och samarbete kan underlättas om 
projektdeltagarna känner varandra. Samtliga respondenter ger projektdeltagare tid att via de sociala 
intranäten även socialisera och lära känna varandra, vilket Rielly & Lojeski (2009) anser viktigt för 
att minska relationsavståndet. En annan aspekt som samtliga respondenter nämner är att de anser att 
det är lättare för nyanställda att via det sociala intranätet ta hjälp av kollegor istället för att fysiskt 
ställa frågor i det öppna kontorslandskapet.

5.3 Lärande i projekt

En fördel med sociala intranät enligt McAfee (2009) är att de möjliggör virtuell kunskapsbevaring där
information ständigt kan lagras och hållas uppdaterad. Tuten (2010) menar också att dessa intranät 
gör det lättare för projektdeltagare att göra utsökningar och hitta precis vad de letar efter. Person A 
håller med om att den virtuella kunskapsbevaringen är till en stor fördel. Person B och C instämmer 
och lyfter också fördelen med att alla konversationer och all projektspecifik information finns lagrat 
på ett och samma ställe, vilket enligt Zonca (2013) kan effektivisera kommunikation och samarbete 
mellan de inblandade. 

McAfee (2009) menar att de sociala intranäten kan utgöra en viktig kunskapskälla där både nya och 
erfarna projektdeltagare snabbt kan hämta viktig information. Person A och B lyfter fördelen med att 
nya projektmedlemmar med tillgång till verktyget snabbt kan gå in och hitta viktig information om 
både företaget och specifikt projekt, vilket underlättar infasning av nya medlemmar. Person C menar 
att det är viktigt att verktyget eller verktygen som används för den interna projektkommunikationen är
så enkla som möjligt för att alla i teamet ska använda dem fullt ut. Det sociala intranätet Podio som 
används på Elvenite är enligt person C oerhört smidigt och enkelt, det är i utseendet likt de stora 
sociala medierna såsom Facebook och Instagram. Detta tror person C bidrar till att nya 
projektmedlemmar snabbt sätts in i verktyget och vet hur de ska använda det. Person C lyfter också 
fördelen med att nya projektmedlemmar vi plattformen kan hitta svar på frågor eller ta hjälp av andra 
medlemmar utan att behöva gå och knacka någon på axeln.

En annan fördel med virtuell kunskapsbevaring är att idéer, insikter och erfarenheter kan delas mellan
projektdeltagare från olika kontor så att inte vanliga misstag upprepas, och för att undvika att 
uppfinna hjulet på nytt. De möjliggör även samarbete i att identifiera och lösa problem vilket i sin tur 
också kan öka graden av innovation  (McAfee 2009). 

I podio kan specifika projektkanaler skapas dit projektdeltagare kan bjudas in, här kan filer och 
dokument laddas upp. Det är även kopplat till Google drive där gemensamma dokument kan skapas 
för att sedan laddas upp i specifik projektkanal på Podio. Podio är även integrerbart med andra 
verktyg så som Prezi för att skapa presentationer, möteskanaler dit kunder kan bjudas in för att ta del i
all information som gäller specifika möten osv. Person C poängterar fördelen med att skapa 
gemensamma projektrum där all information gällande specifikt projekt finns samlad, här kan idéer 
bollas och kunskap utbytas mellan deltagarna. Utsökningar kan i efterhand göras för att gå tillbaka 
och granska information om det är något man undrar över. Samma upplägg görs i Slack# där Ztory 
skapar kanaler för specifika projekt och bjuder in aktuella projektmedlemmar. All information rörande
projektet finns samlat i denna kanal och likt Podio tillåter även Slack# integrationsmöjligheter med 
Google drive och  samarbetsverktyg för kodning såsom Github m.fl.  Dessa integrationer möjliggör 
samarbete och utbyte av idéer. Samtliga respondenter lyfter även fördelen med att kunna samarbeta i 
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dessa verktyg över de geografiska gränserna. På så sätt kan anställda lokaliserade på olika kontor 
inkluderas i gemensamma projekt vilket ger åtkomst till personer med specifika kunskaper även om 
de sitter på annat håll. På Ninetech arbetar de aktivt med att hitta bra lösningar för att virtuellt kunna 
samarbeta och dela kunskap och information inom projekt, de har till exempel skapat en blogg där 
utvecklarna gemensamt kan dela med sig av kod  som senare kan återanvändas i nya projekt. 
Projektledarna har även de ett forum där de kan dela med sig av erfarenheter, idéer, råd och stöd. 
Även designers har ett eget forum där de kan dela med sig av designfiler och samarbeta. Person B 
menar att det är viktigt att dela upp rollspecifik information i separata kanaler då det lätt blir för 
stimmigt annars, och att istället via det sociala intranätet koppla ihop dessa kanaler. Dock menar hon 
att de även har kanaler där alla olika roller gemensamt kan diskutera om projektet och bolla idéer. 

Samtliga respondenter använder olika projektkanaler i det sociala intranätet för att här samla specifik 
projektinformation och lyfter fördelar med att ha all information rörande projektet på samma ställe. 
På detta sätt är det lättare att göra utsökningar och hitta specifik information, vilket de anser vara en 
fördel med virtuellt kunskapsutbyte jämfört med fysisk. Alla respondenter ser också att nya 
projektmedlemmar snabbare sätts in i ett specifikt projekt när de innan kan gå igenom 
projektinformation och dokument rörande projektet via dessa kanaler. En intressant aspekt är att 
samtliga intervjuade företag använder en mängd olika verktyg och plattformar för kunskapsdelning 
och samarbete mellan projektdeltagarna, vilka sedan kopplas ihop via det sociala intranätet.

5.4 Risker

Användning av sociala funktioner inom organisationen medför potentiella risker. Enligt Cairo (2014) 
kan dessa risker placeras i tre kategorier: juridiska risker,  ryktes- och operativa risker. Några exempel
kan vara negativ publicitet, ryktesspridning, kränkande kommentarer mellan medarbetare, 
offentliggörande av konfidentiell information och onlinebedrägerier som kan leda till datastöld.

Person A, B och C ser sällan problem med att anställda publicerar olämplig information på de 
gemensamma plattformarna. Samtliga respondenter är överens om att allmänt ”internethyffs” gäller i 
dessa kanaler, att olämpligt innehåll helt enkelt inte publiceras här. Och de anser att användarna har 
detta i åtanke när de publicerar information på den interna kommunikationskanalen. 

Trott (2014) menar dock att att en av de större farorna i att använda sociala medier inom 
organisationen är att projektdeltagarna lätt kan glömma hur allmän plattformen är, diskussioner kan 
lätt komma att kännas privata i skrivande stund medan de i själva verket även är tillgängliga för flera 
andra. 

Person A menar att kommunikationsansvarig ansvarar för att radera vad som anses som olämpligt 
innehåll från kommunikationskanalen, detta kan till exempel vara saker som får folk att tappa fokus, 
eller något som inte rör jobbet och får folk oense. Person A, B och C tror alla att de anställda inom 
organisationen tänker sig för en extra gång innan de publicerar information på det sociala intranätet i 
och med att den är såpass öppen och att informationen kan läsas av flera andra.

Sociala medier är i allmänhet enkla att använda och skapar förutsättningar för målmedveten eller 
oavsiktliga utsläpp av information som kan vara skadligt för personer eller en organisation i helhet 
(Jennings et al. 2014). På grund av detta är det viktigt att inom en organisation fundera kring 
åtkomstfördelning samt att aktivt arbeta för att upprätthålla en policy över användningen av de sociala
medier inom organisationen (Trott 2014). Policyn sätter gränser kring vilket innehåll som kan delas 
eller inte delas på de sociala intranäten (Cairo 2014).

Samtliga respondenter använder verktyg där åtkomstfördelning är möjligt. Oftast skapas specifika 
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projektkanaler där endast teammedlemmar för specifikt projekt har tillgång. Person C menar också att
detta är bra då det städar upp det privata flödet och att endast relevant information visas, eftersom att 
det är omöjligt att ta in all information som dagligen publiceras. Person B menar att de på Ninetech 
har en upprättad användarpolicy som innefattar vad som får och inte får publiceras i de olika 
verktygen. Vid nyanställning genomförs en genomgång av denna policy. Genomgången går ut på att 
förklara vad som kommuniceras i de olika verktygen och vad som inte får publiceras i dessa kanaler. 
Även Ztory har upprättat en användarpolicy som förklarar vad som får och inte får kommuniceras i de
olika kanalerna i intranätet. En kort beskrivning om vad som får publiceras i varje kanal skrivs också 
när en ny kanal skapas. Detta för att lättare hålla ordning på informationen och se till att rätt 
information hamnar på rätt ställe. Person C menar att de på Elvenite i dagsläget inte har någon direkt 
policy över vad som  får kommuniceras eller inte utan de har förlitat sig på att användarna är 
eftertänksamma innan de kommunicerar och publicerar information i det sociala intranätet. Men de 
funderar på att införa en policy och genomgång för nyanställda i och med att företaget snabbt 
expanderar och växer sig större.

Person B menar att verktygen de använder är såpass säkra att ingen utomstående kan ta sig in och få 
åtkomst till publicerad information. Person A och C ser heller inget hot i att utomstående möjligen 
kan ta sig in och få åtkomst till lagrad information. Person C känner sig dock osäker på säkerheten när
det kommer till att lagra projektspecifik information på utomstående medier såsom Google drive. 

Samtliga respondenter ser inga större risker i användning av utvalda sociala intranät, de är överens om
att utomstående intrång inte är ett orosmoment. De har också alla möjlighet att via sina sociala 
intranät åtkomstfördela information mellan de olika projektdeltagarna, det verkar vara en självklarhet 
för samtliga intervjuade. Ingen av dem verkar däremot att ha någon form av granskning av 
information innan den publiceras inom de sociala intranäten, de är överens om att projektdeltagarna 
tänker sig för en extra gång, och själva granskar sin information innan den publiceras i dessa öppna 
kanaler som kan nås av flera andra projektdeltagare. Ztory och Elvenite är relativt lika i storlek 
medans Nintech är betydligt större, både Ztory och Nintech har upprättat en policy över vad som får 
och inte får publiceras inom dessa sociala intranät samt hur de ska användas. Elvenite ligger i 
startgroparna för att införa någon form av policy i och med att de växer sig större. Trots 
storleksskillnaden mellan intervjuade företag verkar samtliga ha ungefär samma tankesätt och 
användning av de sociala intranäten vad gäller risker.
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6. Slutsatser
Syftet för denna studie var att undersöka hur sociala intranät kan främja den interna 
projektkommunikationen inom en organisation samt belysa vilka risker användningen av dessa kan 
medföra. Undersökningsfrågor som tagits fram är följande:

-Hur kan sociala intranät främja den interna projektkommunikationen inom en organisation?

-Vilka risker ställs organisationen inför i användning av sociala intranät?

En rad fördelar med användning av sociala intranät för den interna projektkommunikationen har efter 
genomförande av studien identifieras. Dessa är bland annat snabbare och utökad kommunikation, 
sökbarhet, relationsfrämjande och informationsdelning. Eventuella risker kan bland annat vara 
ryktesspridning och offentliggörande av konfidentiell information. Intervjuade företag ser dock 
minimalt med risker för den interna användningen av sociala intranät i dessa avseenden. Nedan 
besvaras syfte och undersökningsfrågor baserat på insamlad teori och empiri.

Hur kan sociala intranät främja den interna projektkommunikationen inom en organisation?

Efter denna studie står det klart att sociala intranät kan fungera som ett bra komplement till 
traditionell projektkommunikation via telefon och mail. De är en värdefullt kanal som kan bidra till 
enklare och snabbare interaktion samt underlätta samarbete över geografiska gränser. Information 
rörande specifikt projekt kan samlas på ett och samma ställe vilket underlättar för nya 
projektmedlemmar att sätta sig in i projektet. Att samla projektspecifik information på ett för samtliga
projektdeltagare gemensamt ställe kan också leda till att samtliga projektdeltagare är uppdaterade med
samma information rörande projektet. Den virtuella informationslagringen via dessa sociala intranät 
möjliggör också att göra utsökningar för att snabbt hitta specifik information. 

De sociala intranäten utgör även en bra grund för socialisering och nätverkande, projektdeltagare 
kopplas ihop med kollegor oavsett geografiskt avstånd. De kan dela erfarenheter, utbyta idéer, 
samarbeta och lösa problem tillsammans. Det sociala intranätet är också en alternativ 
kommunikationsväg och kan underlätta för nyanställda att känna av företagskultur och få en känsla 
över hur kommunikation och samarbete sker i organisationen. De kan via dessa dessa sociala intranät 
ställa frågor, interagera och knyta an till kollegor. 

Kommunikation och socialisering via de sociala intranäten kan vara till stor fördel i öppna 
kontorslandskap för att inte störa övriga kollegor. För att undvika att virtuell distans uppstår är det 
dock viktigt att ge projektdeltagare utrymme för att socialisera och skapa en relation till varandra.

Vilka risker ställs organisationen inför i användning av sociala intranät?

Alternativa risker vid användning av sociala intranät inom organisationen kan vara  negativ publicitet,
ryktesspridning, kränkande kommentarer mellan medarbetare, offentliggörande av konfidentiell 
information och onlinebedrägerier som kan leda till datastöld. Projektdeltagare som kommunicerar 
via dessa sociala intranät kan lätt glömma hur allmän plattformen är, diskussioner kan komma att 
kännas privata i skrivande stund medan de i själva verket även är tillgängliga för flera andra. 
Åtkomstfördelning och användarpolicy är två viktiga aspekter som kan minimera dessa risker. 
Genomgång av policy och det sociala intranätet för nyanställda ger insikt i vad som får och inte får 
publiceras inom intranätet. Åtkomstfördelning av känslig information är också viktigt för att försäkra 
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sig om att obehöriga inte får direkt åtkomst till informationen. 

6.1 Metodreflektion

Studien har baserats på tre IT-företag, Ztory, Ninetech och Elvenite, med en respondent från 
respektive företag. Datainsamlingen har skett genom intervjuer vilket jag anser vara den mest 
lämpade datainsamling i detta avseende. Valda företag är högst aktuella för studien då de är IT-företag
som alla använder någon form av socialt intranät. Samtliga respondenter är projektledare och har för 
sina projekt ansvar över den interna projektkommunikationen, vilket gör dem lämpade för deltagande 
i studien. Med tanke på respondenternas roll anser jag att insamlad data är trovärdig, dock kan jag 
konstatera att studiens resultat ändå inte är generaliserbart då endast tre IT-företag intervjuats. En 
större undersökning med fler företag skulle öka trovärdigheten. Dock tror jag utfallet skulle bli 
ungefär detsamma då de tre IT-företag som intervjuats i stor utsträckning lämnat samma svar på de 
frågor som ställts. Studien svarar på hur dessa tre IT-företag anser att det sociala intranätet främjar 
deras interna projektkommunikation inom organisationen samt vilka risker de ser med användningen, 
dock har för lite data samlats in för att dra några generella slutsatser om hur de sociala intranäten kan 
främja den interna projektkommunikationen för organisationer över lag. Olikheten i respondenternas 
sociala intranät är också en aspekt att ha i åtanke då slutsatser ska dras. Trots olikheten i de sociala 
intranäten hos de intervjuade företagen lyfter dock samtliga liknande fördelar samt ser på risker på 
ungefär samma sätt vilket ökar trovärdigheten i den data som samlats in. 

Trots begränsningen av studien kan ändå några fördelar gemensamt för samtliga företag och med stöd
i insamlad teori lyftas fram. Dessa fördelar kan tänkas vara värdefulla motivationsfaktorer för företag 
som funderar på att införa någon form av socialt intranät. Studien svarar inte på vilka olika verktyg 
och funktioner som används för kommunikation och samarbete i de sociala intranäten vilket skulle 
vara intressant. En djupare intervju och kanske demonstration över hur respektive företag använder de
sociala intranäten skulle kunna vara av intresse för att fånga in dessa aspekter. Dock har fokus för 
denna studie legat på att fånga in fördelar samt risker på en övergripande nivå, jag anser därför 
studiens frågeställningar besvarade.

Vid genomförande av intervjuer har samtliga respondenter informerats om att både företagsnamn och 
roll kommer att nämnas i presentation av empiri. Intervjudeltagarna får däremot ett fiktivt namn i 
presentationen dock kan det, speciellt i de mindre företagen, kanske lätt gå att räkna ut vilka dessa 
”dolda” respondenter är. Men samtliga respondenter är informerade om hur data kommer att 
presenteras och har godkänt detta.

6.2 Förslag på vidare forskning

För vidare forskning kan det vara intressant att kartlägga olika projektrollers användning av sociala 
intranät inom en organisation. Undersöka vilka funktioner och verktyg som används mest och hur 
detta skiljer sig mellan olika roller samt vilka för- och nackdelar de ser med de sociala intranäten. 
Vidare kan det även vara intressant att undersöka hur de sociala intranäten kan möjliggöra ett enklare 
samarbete och informationsutbyte med utomstående kunder i utvecklingsprojekt. 

6.3 Omnämnande

Jag vill först och främst tacka intervjurespondenterna på Ztory, Ninetech och Elvenite samt 
pilotrespondenten som ställt upp på intervjuer och möjliggjort denna studie. Jag vill också tacka min 
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handledare Monika Magnusson som löpande gett goda råd och stöd under arbetets gång. Vidare vill 
jag även tacka handledningsgruppen som också bidragit med goda råd och insikter i 
uppsatsskrivandet.
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Bilaga 1

Intervjuunderlag

BAKGRUNDSINFORMATION:
• Kort om företaget – storlek, vilka städer/länder
• Roll/befattning

DAGSLÄGE:
• Hur ser den interna kommunikationen ut idag?

◦ Vilken plattform/verktyg används?
◦ Finns det sociala funktioner (chatt, bloggar osv)
◦ Vilka funktioner används mest?

▪ Till vad används de?

◦ Hur länge har denna/dessa plattform/-ar använts? Vad användes innan?
▪ Vad var anledningen till att ni införde X?

• Vilka faktorer tror du spelar in för att använda funktionerna i SI istället för traditionell 
kommunikation F2F, via telefon eller mejl t.ex.?

• Ser du några brister i er kommunikation idag?
• Vilka förbättringar tror du att ni kan göra i den interna kommunikationen?

◦ Andra verktyg som krävs
◦ angreppssätt till kommunikationen

INTERAKTION:

• Hur anser du att det sociala intranätet kan påverka den interna interaktionen?
◦ Vilka positiva aspekter / negativa?
◦  Hur kan de gynna interaktiva öppna diskussioner? 

• Hur möjliggör SI till samarbete mellan projektdeltagare?
◦ Bättre samarbete? 
◦ Effektivare?
◦
Vilka roller inom projektet interagerar mest via SI? (ex: utvecklare, designers, 
marknadsföringspersonal)
◦ Vilka funktioner använder de olika rollerna mest?
◦ Vilka kommunicerar minst?
◦ Vilka använder funktioner för samarbete mest?
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• Hur bidrar SI till kommunikationen över geografiska gränser?
◦ Ser du några svårigheter i att bibehålla god interaktion över dessa geografiska gränser?
◦ Hur arbetar ni för att bibehålla god interaktion över gränserna?

▪ Virtuell distans

• Vilka fördelar kan du se i ett virtuellt informationsbyte jämfört med fysiskt?

ASSOCIATION:

•  Vilken roll upplever du att SI har vad gäller samhörigheten i projektgruppen?

• Hur tror du att SI kan bidra till att nya medarbetare snabbare kommer in i 
företagskulturen? (sociala aspekter) och blir en del utav teamet snabbare?
◦ Ökad känsla av tillhörighet.

• Hur anser du att SI har bidragit till den interna kommunikationen, sociala aspekter?
◦  utökats genom sociala intranätet?
◦  Knyts fler kontakter? 

◦ Hur kan SI gynna blyga/tillbakadragna personer?
◦ Gör fler medarbetare sin röst hörd, även blyga/tillbakadragna personer, via SI jämfört 

med fysiska möten-öga mot öga osv?

• Hur används SI för samarbete och utbyte av idéer? 
◦ (ta hjälp och råd av varandra)

◦ Hur arbetar ni för att projektdeltagare lokaliserade på olika kontor ska känna sig lika 
delaktiga i ett projekt jämfört med de som befinner sig på samma arbetsplats?

◦ Relationsavståndet-skapa naturliga kopplingar till varandra.

• Kan du se några nackdelar med användning av SI vad gäller utanförskap?
◦  Hamnar de som är mer inaktiva utanför?
◦ Någon som motsätter sig?

INLÄRNING:

• Hur används SI för kunskapsdelning?
▪ (dela information med medarbetare, ta hjälp)

◦ Ser du en ökad kunskapsdelning virtuellt? Jmf. Med fysiskt?

• Ser du några fördelar respektive nackdelar med ett virtuellt kunskapsutbyte jämfört med 
fysiskt?
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• Anser du att det sociala intranätet gör det lättare att få tillgång till ny relevant kunskap?
◦  På vilket sätt / varför inte?

• Hur aktiva upplever du att projektmedlemmarna generellt är med att dela med sig av sin 
kunskap? 
◦ (Hur får man dem att dela med sig av information, via tex: wiki)
◦ Upplever du att några roller inom projektet är bättre på detta än andra? Vilka?
◦ Vad tror du är orsaken till detta? (ex: om utvecklare delar mer, kanske pga av mer 

datorvana)

• Hur kan SI bidra till att nya projektmedlemmar snabbare fasas in i ett projekt?
◦ Snabbare insatta i nya projekt
◦ Om inte, varför?
◦ På vilket sätt kan det ersätta att gå och fråga en kollega f2f vid problem?

SÄKERHET:
• Vilka problem/risker ser du med användningen av Sociala intranät?

◦ Hur arbetar ni för att minimera dessa? 

• Hur gör ni för att upprätthålla en hög säkerhet vid användandet av SI?
◦ Användarpolicy
◦ Granskas information innan den publiceras?
◦ åtkomstfördelning-kommer alla åt det som skrivs?

▪ Kommunikation låst inom specifik projekt eller nås hela organisationen?

• Hur ser användarna på att dela med sig av kunskap, tankar, idéer?
◦ Avstår de pga ”det som skrivs lagras” - ord försvinner..

37


	1. Inledning
	1.1 Problemområde
	1.2 Syfte
	1.3 Undersökningsfrågor
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Målgrupp

	2. Litteraturgenomgång
	2.2 Kommunikation
	2.2.1 Skriftlig och muntlig kommunikation
	2.2.2 Intern och extern kommunikation
	2.2.3 Projektkommunikation

	2.3 Intranät
	2.4 Web 2.0 - Enterprise 2.0 – Sociala intranät
	2.5 Sociala intranät för intern projektkommunikation
	2.5.1 Interaktion mellan projektdeltagare
	2.5.2 Association mellan projektdeltagare
	2.5.3 Lärande i projekt
	2.5.4 Risker

	2.6 Analysmodell

	3. Metod
	3.1 Metodansats: Fallstudier
	3.1.1 Intervju
	3.1.2 Val av företag

	3.2 Validitet och reliabilitet
	3.3 Forskningsetik
	3.4 Källkritik

	4. Empiri
	4.1 Ztory
	4.1.1 Socialt intranät
	4.1.2 Interaktion mellan projektdeltagare
	4.1.3 Association mellan projektdeltagare

	4.1.4 Lärande i projekt
	4.1.5 Risker

	4.2 Ninetech
	4.2.1 Socialt intranät
	4.2.2 Interaktion mellan projektdeltagare
	4.2.3 Association mellan projektdeltagare
	4.2.4 Lärande i projekt
	4.2.5 Risker

	4.3 Elvenite
	4.3.2 Socialt intranät
	4.3.3 Interaktion mellan projektdeltagare
	4.3.4 Association mellan projektdeltagare
	4.3.5 Lärande i projekt
	4.3.6 Risker


	5. Analys
	5.1 Interaktion mellan projektdeltagare
	5.2 Association mellan projektdeltagare
	5.3 Lärande i projekt
	5.4 Risker

	6. Slutsatser
	6.1 Metodreflektion
	6.2 Förslag på vidare forskning
	6.3 Omnämnande

	Källförteckning
	Bilaga 1
	Intervjuunderlag


