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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Internal Social Media – Putting Social into Business 

 

There is no denying that social media has indeed become a force to be reckoned with in the 

twenty-first century. However, as the research on social media for marketing, branding, and 

customer service has evolved, research on social media in the organisation’s internal 

communication has remained scarce. Hence, this master’s thesis commenced with a wonder 

of how this new type of media could be applied to an organisation’s internal communication.  

 

Through an empirical study, the purpose of this master’s thesis is to fill this specific gap in 

communication research. Therefore we start by investigating the employment of internal 

social media in three organisations from both a managerial and employee perspective. This 

multiple case study is combined and supported by qualitative interviews with three Danish 

social media experts. Thus, the aim was to analyse social media in internal communication 

and hereby clarify which potential the application of social media within this area could 

provide, and how organisations could strategize their implementation. 

 

Our findings suggest that organisations apply social media to provide new and better 

conditions for their internal communication. Especially prevalent was the ability for 

employees to become more closely connected and for the top management and 

communication departments to facilitate greater involvement in their communication. 

Nevertheless, internal social media also poses challenges for the organisation; all three 

organisations included in the case study found employee participation excessively 

challenging. In response to this, an analysis of the employees’ motivation for participating 

on internal social media was conducted. This analysis clarified that employees’ participation 

on internal social media was greatly related to their perception of whether or not the media 

provided a specific work-related value.  

 

The potential of internal social media lies in its ability to unite a globally dispersed 

organisation through the increased online interaction of employees. While internal social 

media provides a wide range of organisational benefits, it also changes the current 



	  

	   2	  

conditions for the internal communication through its specific ability to involve, create 

greater transparency and centre the communication around the individual employee. With 

these changes in the current conditions, a new way of thinking is required, in order to 

successfully achieve the potential of internal social media. Thus, an Internal Social Media 

Mindset was presented in order to clarify that a pure technological implementation of social 

media in the internal communication is not sufficient to ensure attainment of the full 

potential. Rather, organisations must choose a strategic approach to their implementation of 

internal social media. By following the four stages outlined in the Internal Social Media 

Roadmap presented in this thesis, organisations will be better prepared to achieve a proper 

implementation of internal social media. With the Internal Social Media Roadmap we hope 

to encourage a more strategic approach to the implementation of internal social media, and 

hence provide organisations with the best possible foundation for their internal social media 

strategies. 

 

The results of this study call for further research within the area of social media in internal 

communication. It is therefore our hope that this study will inspire other communication 

researchers to more closely investigate the remaining aspects of how social media can make 

a difference in the organisation’s internal communication.  
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INTRODUKTION 

1 

”Jeg tror, den er kommet for at blive - altså den måde vi 

kommunikerer på. Altså vi kan se, hvordan folk 

kommunikerer udenfor arbejdet, og det kan vi ikke 

ignorere…” (Arvanaghi (2) 2012: 0.28). 
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1. INTRODUKTION 
 

Når man i dag taler om kommunikation, er der særligt ét begreb, man ikke kan komme 

udenom – sociale medier. I sig selv er begrebet langt fra banebrydende, men de muligheder 

disse ord tilsammen repræsenterer, har vist sig at kreere nogle helt nye præmisser for den 

umiddelbare måde at tænke kommunikation på. Web 2.0 medførte nemlig ikke kun en ny 

æra inden for internetteknologien, men bragte med det sociale element også helt nye 

kommunikative muligheder for det enkelte individ med sig. Kommunikationen florerer nu 

åbent mellem mennesker og uden hensyntagen til hverken tid eller sted. I en globaliseret og 

stadig mere kompleks verden fungerer de sociale medier som samlingssted for den sociale 

interaktion, og langt de fleste er da også enige om én ting: de sociale medier er kommet for 

at blive.  

 

Ud fra dette perspektiv er det heller ikke overraskende, at de sociale medier hurtigt og helt 

naturligt blev ”det nye sort” inden for kommunikationsfeltet, og herigennem yderligere fik 

banet vejen til kommunikationsdirektørens bevidsthed. I en verden hvor man i stigende grad 

er begyndt at indse, at push-kommunikation ikke længere er en tilstrækkelig 

kommunikationsmetode, agerer de sociale medier et friskt pust og hjælper virksomheden 

med at transformere de tidligere metoder for kommunikationskampagnerne.  

 

Hvor den eksterne kommunikation og de sociale medier hurtigt blev et godt og solidt 

makkerpar, måtte den interne kommunikation dog se sig selv i rollen som, den de andre ikke 

må lege med. For mens kommunikationsafdelingen har haft travlt med at lave spændende og 

involverende kampagner eksternt, har virksomhedens interne kommunikation fortsat været 

centreret omkring de mere traditionelle medier (Heilskov 2012). Tendensen til at engagere 

og gå i dialog med kunder er derfor ikke blevet overført til kommunikationen med 

medarbejderne, der har måttet tage til takke med den vanlige envejskommunikation (Vercic, 

Vercic og Sriramesh 2012: 225). Noget peger dog på, at årsagen hertil ikke skal findes hos 

virksomhederne alene, da litteraturen omkring sociale medier har haft lignende 

tilbøjeligheder. Kigger man i Groundswell dedikerer Li og Bernoff blot ét kapitel ud af tolv 

til en diskussion af sociale mediers indvirkning på den interne del af virksomheden (2008), 

samtidig med at man først i dette års Social Semantics Factbook om erhvervslivets brug af 
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sociale medier, har valgt også at inddrage det interne perspektiv (Social Semantics 2012). 

Dette centrale fokus på de eksterne kommunikationsmuligheder for sociale medier kan tyde 

på, at den interne kommunikation ikke har været ligeså interessant at udvikle rammerne for 

som den eksterne (Bøtter 2012: 3.04). På samme tid har krisen nødvendiggjort et mere 

koncentreret fokus på bundlinjen og de elementer, der direkte kan påvirke denne positivt – et 

aspekt der heller ikke opmuntrer virksomheder til at tænke på interne interessenter. Denne 

indstilling kan dog siges at være problematisk, da teoretikere i stigende grad er begyndt at 

argumentere for medarbejderen som virksomhedens vigtigste interessent (de Bussy og 

Suprawan 2012: 286) og for netop den interne kommunikation som udgørende et væsentligt 

bidrag til bundlinjen (Yates 2006: 72).  

 

1.1 PROBLEMFELT 

I juni 2012 opkøbte Microsoft det interne sociale medie Yammer til Microsoft Office 

(Microsoft 2012), hvilket er et tydeligt tegn på hvor den interne kommunikation bevæger sig 

hen. Dette skaber dog udfordringer for virksomhederne, for selvom teoretikere i den interne 

kommunikation angiver, at the hottest issue inden for feltet lige nu indbefatter brugen af 

digitale og sociale medier (Vercic et al. 2012: 227), peger andre på at forskningen i intern 

kommunikation ikke har fulgt udviklingen af sociale medier (Ruck og Welch 2012: 301). 

Dette indikerer, at de sociale medier efterhånden er blevet et område inden for intern 

kommunikation, som virksomhederne inden for en nærliggende fremtid vil være nødt til at 

tage stilling til, men som de ikke vil have de rette teoretiske eller praktiske forudsætninger 

for at tilgå ordentligt. Dette er selvfølgelig problematisk for de virksomheder, der ønsker at 

anvende sociale medier i deres samlede kommunikation, fordi størstedelen af den litteratur 

der eksisterer på området, fokuserer på eksterne kommunikationsparametre. For kan disse 

elementer direkte overføres til den interne kommunikation, eller vil den nye kontekst kræve 

en hensyntagen til andre elementer og udfordringer? Er det for eksempel det samme 

potentiale, der eksisterer i en ekstern såvel som i en intern kontekst? Og kan man som 

virksomhed forvente at medarbejdere vil tilgå de sociale medier på samme måde som kunder 

gør?  

 

Vi mener derfor, at der nu er opstået et konkret behov for at differentiere mellem de to 

retninger inden for sociale medier, og vi ønsker med denne afhandling at supplere den 
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eksisterende viden om sociale medier i den eksterne kommunikation ved at tage et internt 

kommunikationsperspektiv på sociale medier. Dette gøres ikke ud fra en antagelse om, at al 

anvendelse af sociale medier eksternt og den viden, der på nuværende tidspunkt eksisterer 

bør forkastes, men snarere med den grundlæggende antagelse at anvendelsen og potentialet i 

de sociale medier vil afhænge af om de anskues fra et eksternt eller internt 

kommunikationsperspektiv. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Afhandlingens afsæt er derfor at foretage: 

 

 

Hertil har vi opstillet følgende underspørgsmål, der vil hjælpe os med at besvare 

problemformuleringen bedst muligt, og som således vil være styrende for afhandlingens 

analyse: 

 

• Hvordan anvender de tre udvalgte virksomheder sociale medier i den interne 

kommunikation i dag? 

• Hvorfor anvender medarbejderne de interne sociale medier? 

• Hvilket potentiale er der for de sociale medier i en virksomheds interne 

kommunikation? 

• Hvordan kan virksomheder implementere sociale medier i deres interne 

kommunikation? 

 

1.3 BEGREBSDEFINITION 

Vi anvender benævnelsen intern kommunikation i problemformuleringen, hvilket i denne 

afhandling skal forstås som værende udelukkende den kommunikation, der finder sted 

internt i organisationen, og som ikke umiddelbart er tilgængelig for den eksterne interessent. 

En kvalitativ analyse af sociale medier i den interne kommunikation 

baseret på de tre udvalgte casevirksomheder, med henblik på at afdække 

hvilket potentiale sociale medier kan have i en virksomheds interne 

kommunikation, samt hvordan de kan implementeres heri 
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Inden for virksomhedskommunikation kan det dog ofte være svært at skelne direkte mellem 

intern og ekstern kommunikation, da de ofte begge fungerer som både det ene og det andet: 

det interne nyhedsbrev bliver eksternt, når en medarbejder tager det med hjem, og en tv-

reklame bliver intern, når medarbejderne eksponeres for den (Aggerholm et al. 2009: 21). 

Intern og ekstern kommunikation overlapper tydeligvis hinanden og kan derfor heller ikke 

adskilles fuldstændigt. I denne afhandling har det dog af praktiske årsager været nødvendigt 

at adskille de to begreber for at få lagt et specifikt fokus. Dette fokus skal dog ikke forstås 

som om, at vi er uvidende om dette overlap, men skal derimod snarere anses som en 

nødvendighed, der efter vores mening muliggør et tydeligere resultat. Samtidig defineres 

intern kommunikation som et selvstændigt forskningsfelt, så selvom vores resultater ikke 

kan siges at udgøre et fyldestgørende billede, anser vi det dog stadig for muligt at afgrænse 

feltet i en ren forskningsrelateret kontekst (Vercic et al. 2012). Intern kommunikation 

defineres altså i denne afhandling som kommunikation internt i en organisation, der foregår 

afgrænset fra omverdenen, og som inkorporerer virksomhedens interne interessenter. 

 

Sociale medier bliver ofte identificeret med populære brands inden for feltet, og når man 

derfor hører begrebet anvendt, tænker man uundgåeligt på blandt andet Facebook, Twitter, 

LinkedIn og YouTube. Når vi gennem afhandlingen refererer til sociale medier, er det dog 

ikke hensigten at lede opmærksomheden hen mod netop disse brands, men nærmere at 

referere til de teknologiske muligheder der ligger inden for disse medier. Disse teknologiske 

karakteristika vil blive nærmere beskrevet i kapitel 3. 

 

Vi anvender begrebet sociale medier i den interne kommunikation i problemformuleringen. 

Dette begreb vil fra næste afsnit og fremefter også blive refereret til som interne sociale 

medier, da denne formulering af begrebet ofte anvendes af teoretikere, der forsker i sociale 

medier internt i organisationen (Huy og Shipilov 2012). Derudover føler vi, at den 

umiddelbare anvendelse af begrebet sociale medier ville give for mange associationer til 

sociale medier i et eksternt kommunikationsperspektiv, og vi benytter derfor ordet interne 

for herigennem at synliggøre vores fokus på det interne perspektiv. Begge begreber sociale 

medier i den interne kommunikation og interne sociale medier dækker altså over samme 

indhold i denne afhandling. 
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1.4 AFGRÆNSNING 

Der er allerede skrevet meget om anvendelsen af sociale medier i den eksterne 

kommunikation og de heri liggende muligheder for at skabe relationer mellem virksomheder 

og kunder (Zarella 2010; Solis 2010). Da vi i denne afhandling tager et udelukkende internt 

perspektiv, vil vi dog ikke kommentere yderligere på den eksterne anvendelse af sociale 

medier, men udelukkende fokusere på det potentiale, der er for at anvende sociale medier 

internt i virksomheden. Ydermere vil vi i henhold til ovenstående begrebsdefinition heller 

ikke diskutere yderligere, hvordan sociale medier, der anvendes i den eksterne 

kommunikation, kan influere virksomhedens interne interessenter. Vi er bevidste om, at vi 

med denne afgrænsning ikke opnår et fyldestgørende billede af virkelighedens interne 

kommunikation, og at det til tider vil kunne fremstå karikeret. Dette skal dog betragtes som 

en bevidst afgrænsning til forskningsfeltet for at opnå mest mulig dybde i afhandlingen. 

 

De virksomheder vi har inddraget i afhandlingen er både service- og produktvirksomheder 

og adskiller sig yderligere i forhold til branche. Hvorvidt den ene type virksomhed vil have 

mere gavn af sociale medier i den interne kommunikation end den anden, ligger udenfor 

denne afhandlings rækkevidde. Der vil således hverken blive skelnet mellem 

virksomhedstyper eller brancher, når der tales om potentiale og implementering.  

 

Da sociale medier i den interne kommunikation stadig befinder sig på et tidligt stadie, har 

det ikke været muligt at finde afkastberegninger. Afhandlingen vil derfor ikke inddrage 

eventuelle økonomiske potentialer, der kan ligge i anvendelsen af sociale medier i den 

interne kommunikation. Når vi derfor søger at afdække potentialet for sociale medier i den 

interne kommunikation, refereres der udelukkende til mere uhåndgribelige faktorer og ikke 

til direkte økonomiske afkastberegninger for anvendelsen af interne sociale medier.   

 

Som kommunikationsstuderende tager vi et udelukkende kommunikativt udgangspunkt til 

emnet. Derfor vil afhandlingen ikke søge at komme med forslag til eventuelle teknologiske 

forbedringer eller muligheder for sociale medier i den interne kommunikation, men vil 

snarere bygge på de allerede eksisterende teknologiske løsninger. 
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1.5 FORMÅL 

Vores motivation for at vælge lige netop dette emne har sin rod i det faktum, at vi de seneste 

fem år har været kommunikationsstuderende på Copenhagen Business School. Heri ligger 

vores interesse naturligt inden for de områder, der behandler nye og banebrydende måder at 

kommunikere på. Gennem de seneste fem år er vi derfor også blevet bombarderet med 

begrebet sociale medier; både i vores studieliv men i høj grad også i vores private liv. 

Sociale medier repræsenterer vores generations mest omtalte kommunikationsmedie, og er 

derfor et i særdeleshed interessant emne for kommunikationsstuderende at beskæftige sig 

med og forsøge at udvikle rammerne for.  

 

Arbejdet med nærværende afhandling tog oprindeligt sit afsæt i en undren fra vores side 

omkring, hvorfor potentialet for at anvende sociale medier i den eksterne kommunikation 

hurtigt blev opdaget, mens potentialet for sociale medier i den interne kommunikation ikke 

på samme måde blev anerkendt. Det har derfor helt fra begyndelsen været ambitionen med 

denne afhandling at udfylde et efter vores mening lidt mangelfuldt forskningsområde inden 

for intern kommunikation og sociale medier. Herigennem håber vi både at kunne udvikle 

nye og bedre rammer inden for det samlede interne kommunikationsfelt, samt at kunne 

hjælpe virksomheder, der ønsker at arbejde med interne sociale medier, godt i gang med 

processen og give dem noget konkret viden at arbejde ud fra. 

 

1.6 AFHANDLINGENS KOMPOSITION 

Følgende figur skitserer afhandlingens komposition, efter vi har præsenteret selve 

dataindsamlingsmetoden og det teoretiske grundlag. Figuren bidrager med et overblik over, 

hvordan de enkelte elementer i analysen bidrager til en samlet besvarelse af 

problemformuleringen. 
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Figur 1: Afhandlingens komposition 

Kilde: Egen tilvirkning 
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METODE 

2 

”Metodologi eller metodelære vil jeg betegne som læren 

om de forskellige fremgangsmåder, vi kan betjene os af i 

forbindelse med undersøgelsesaktiviteter, og hvilke 

konsekvenser valg af fremgangsmåde har for de 

undersøgelsesresultater, vi når frem til (Andersen 2010: 17) 
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2. METODE 
 

I dette afsnit vil afhandlingens metode blive præsenteret og diskuteret. Afsnittet vil 

indeholde en introduktion til det videnskabsteoretiske ståsted, samt en diskussion af hvilke 

konsekvenser dette ståsted har for afhandlingens forståelsesramme. Yderligere indeholder 

afsnittet en præsentation af afhandlingens empiriske genstandsfelt samt en kort fremstilling 

af afhandlingens teoretiske hovedområder. 

 

2.1 DET VIDENSKABSTEORETISKE STÅSTED 

Problemformuleringen spiller en vigtig rolle for afhandlingens undersøgelsesdesign og 

påvirker herved direkte de til- og fravalg, der foretages i afhandlingen (Andersen 2010: 

107).  Denne afhandlings problemformulering er at foretage: ”En kvalitativ analyse af 

sociale medier i den interne kommunikation baseret på de tre udvalgte casevirksomheder, 

med henblik på at afdække hvilket potentiale sociale medier kan have i en virksomheds 

interne kommunikation, samt hvordan de kan implementeres heri”. Denne formulering 

signalerer et ønske om at forstå sociale medier og deres anvendelse ud fra et kvalitativt 

perspektiv. Udgangspunktet bliver hermed at forstå, hvilken type kommunikation der 

eksisterer på de sociale medier, og herigennem afdække hvilket potentiale disse 

kommunikative konstruktioner kan have for den interne kommunikation samt hvordan 

medierne ud fra denne analyse kan implementeres i den interne kommunikation. 

Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted vil derfor være forankret i 

socialkonstruktivismen, idet udgangspunktet vil være at forstå den kommunikation, der 

foregår på de tre casevirksomheders interne sociale medier. Herigennem har det været 

formålet at sikre en overensstemmelse mellem afhandlingens problemformulering og det 

videnskabsteoretiske ståsted, der præger afhandlingen, og problemformuleringen vil således 

fungere som rettesnor gennem afhandlingen for både dataindsamling, teori og analyse. 

 

Efterfølgende afsnit vil definere og forklare socialkonstruktivismen i afhandlingens kontekst 

ved at definere, hvordan socialkonstruktivismen påvirker vores videnskabelige 

forståelseshorisont i forhold til, hvordan vi ser verden, og hvordan vi opfatter viden 

(Wenneberg 2003: 7; Esmark, Laustsen og Andersen 2005: 8). 
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Forskerens indflydelse på videnskaben 

Udgangspunktet for socialkonstruktivismen er, at virkeligheden er et socialt konstrueret 

fænomen (Esmark et al. 2005: 16). Valget af et socialkonstruktivistisk ståsted har hermed 

nogle ontologiske implikationer, hvilket vil sige, at det har konsekvenser for den måde, vi i 

afhandlingen ser virkeligheden på (Wenneberg 2003: 7). Denne påstand understøttes af 

Esmark Laustsen og Andersen, der diskuterer, at subjekter og objekter i sig selv er 

meningsløse, og at det snarere er relationen, der skaber deres mening og herigennem den 

sociale virkelighed (2005: 17-18). Hermed bliver virkeligheden inden for den 

socialkonstruktivistiske opfattelse et resultat af relationen mellem subjekter eller mellem 

subjekter og objekter (Ibid.: 17). Netop den sociale kontekst og de sociale relationer vi i 

forbindelse med denne afhandling indgår i, vil derfor være med til at påvirke vores analyse, 

fortolkning og konklusioner. Derfor kan den virkelighed, der fremstilles i afhandlingen 

heller ikke ses uafhængigt af os som forskere, men må anses som værende påvirket af vores 

egne forståelser. Således skabes mening altså gennem en række sociale handlinger, og 

herigennem opbygges virkeligheden (Wenneberg 2002: 15). Som forskere under et 

socialkonstruktivistisk paradigme kan vi ikke defineres som objektive iagttagere (Ibid.: 5). 

Snarere er vi ligeså meget en del af den sociale verden, vi søger at konstruere og er som 

forskere derfor underlagt ”…de samme kognitive og sociale begrænsninger som alle andre” 

(Wenneberg 2003: 5). Dette kommer for eksempel til direkte udtryk, når vi i afhandlingen 

analyserer ud fra allerede ”…bestemte iagttagelsesledende begreber” såsom teori (Esmark et 

al., 2005: 11). Allerede ved at anskue problemfeltet og empirien ud fra teorierne inden for 

intern kommunikation, sociale medier og motivation har vi defineret et lille udsnit af 

virkeligheden, der implicit vil påvirke den viden, vi skaber samt mulighederne heri. Dette 

samme princip gør sig gældende, når vi i vores empiri udvælger hvilke citater og elementer 

vi vil fortolke ud fra. Dette påvirker afhandlingens objektivitet, idet vi som forskere vælger 

hvilket fokus, vi lægger på vores data. Hermed påvirker vi som forskere den sociale 

virkelighed, vi forsker i, og de resultater vi kommer frem til.  

 

Afhandlingens videnskab 

Ovenstående socialkonstruktivistiske virkelighedsopfattelse har nogle konsekvenser for 

afhandlingens opfattelse af viden og de antagelser, vi har om, hvordan viden er mulig 



	  

	   18	  

(Wenneberg 2003: 9). Idet vores viden er produceret på basis af vores sociale 

virkelighedsopfattelse, kan den således ikke antages, at afspejle hverken den samlede eller 

objektive virkelighed. Vi kan således ”…ikke vurdere viden og videnskab ud fra, hvorvidt 

viden afspejler virkeligheden. For vi har ikke adgang til virkeligheden selv” (Ibid.). Det 

socialkonstruktivistiske perspektivs implikationer for forskeren og forskerens rolle stiller sig 

hermed også i direkte opposition til den logisk-empiriske tradition, idet 

socialkonstruktivismen afviser muligheden for at noget kan være naturligt og dermed 

endegyldigt sandt (Esmark et al 2005). Man skal derfor i en socialkonstruktivistisk kontekst 

stille sig kritisk overfor naturligheder, da disse ofte vil være socialt påvirket, og deres grad 

af naturlighed netop vil variere fra kontekst til kontekst (Wenneberg 2003: 6). Hermed skal 

forskning foretaget inden for et socialkonstruktivistisk paradigme heller ikke ses med det 

formål at afdække objektive sandheder. Derimod søger man i et socialkonstruktivistisk 

perspektiv snarere at foretage en ”dekonstruktion af etablerede sandheder” (Fuglsang og 

Olsen 2004: 46).   

 

I denne afhandling forsøger vi derfor heller ikke at finde frem til et endegyldigt svar på den 

fremførte problemformulering, men ønsker snarere ud fra nærværende afhandlings resultater 

at skabe en ny forståelsesramme for hvilke muligheder, der ligger inden for dette felt. Med 

denne antagelse er vi således bevidste om, at den samme undersøgelse med de samme 

antagelser principielt sagtens ville kunne medføre andre resultater end vores hvis de blev 

foretaget i en anden social kontekst. Hermed bliver formålet med afhandlingen heller ikke at 

finde frem til den endegyldige sandhed omkring sociale medier i den interne 

kommunikation, men snarere at bidrage med ny viden og nye sandheder. Inden for 

socialkonstruktivismen bliver det afgørende parameter for vurderingen af viden, hvorvidt 

den er tillidsvækkende – hvilket ifølge Wenneberg kan opnås gennem en kritisk holdning til 

sine resultater (2003: 9). Derfor har vi igennem afhandlingen forholdt os kritisk til vores 

egne og andres resultater ved løbende at vurdere dem alene og i forhold til hinanden. Vores 

konklusion i afhandlingen kan dog stadig ikke generaliseres og overføres direkte til alle 

andre virksomheder, men vil med stor sandsynlighed stadig kunne inspirere og anvendes 

refleksivt.   
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2.2 EMPIRISK GENSTANDSFELT 

Valget af et socialkonstruktivistisk ståsted påvirker afhandlingens undersøgelsesdesign og 

metode (Esmark et al. 2005: 14). Disse implikationer vil derfor også blive diskuteret løbende 

i følgende præsentationen af det empiriske genstandsfelt.  

 

Et multipelt casestudie 

I henhold til problemformuleringen ønsker vi at foretage en kvalitativ analyse af, hvordan 

virksomheder anvender sociale medier i den interne kommunikation, og hvorfor man som 

medarbejder anvender dem. Da viden inden for netop dette område stadig er begrænset, 

nødvendiggør vores problemstilling en kvalitativ undersøgelse af fænomenet ud fra en 

virksomhedsmæssig kontekst og lægger hermed op til gennemførelsen af et casestudie. 

Vores casestudie består af følgende tre virksomheder, der vil danne fundamentet for den 

kvalitative analyse: 

• IBM Danmark ApS 

• Rambøll Danmark A/S 

• Novo Nordisk A/S 

De tre virksomheder opererer inden for hver deres branche – henholdsvis IT-, ingeniør- og 

medicinalbranchen. Samtidig adskiller virksomhederne sig ved, at både Rambøll og Novo 

Nordisk er virksomheder af dansk oprindelse, hvorimod IBM har sin oprindelse i USA. 

Hermed kan det blive sværere at skelne mellem, både hvorvidt de enkelte tiltag kunne være 

mere relevante for den ene type virksomhed end den anden, men også hvorvidt oprindelsen 

spiller en mærkbar rolle. På den anden side vil afhandlingen med netop dette fundament 

kunne være anvendelig for en bredere virksomhedsmålgruppe og da alle tre virksomheder er 

undersøgt i Danmark, vil de derfor altid tage et dansk udgangspunkt uafhængigt af deres 

oprindelse. Hermed medfører valget af casevirksomheder, at afhandlingen får et bredt 

fundament og et grundigt indblik i forskellige typer af virksomheder og brancher 

 

Med tre casevirksomheder tager afhandlingen udgangspunkt i et multipelt casestudie 

(Andersen 2010: 119). Et casestudie er helt konkret karakteriseret ved at belyse et fænomen 

inden for det virkelige livs rammer og giver samtidig mulighed for at få anskueliggjort 

fænomenet via flere forskellige informationskilder (Ibid.). Ved at benytte tre 
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casevirksomheder frem for blot en enkelt drager vi nogle analytiske fordele gennem denne 

belysning af emnet fra flere perspektiver (Yin 2009: 61). Samtidig anses multiple 

casestudier ofte for at være mere generaliserbare end single casestudier, og dette valg styrker 

derfor den generalisering, vi er i stand til at foretage ud fra vores konklusioner (Ibid.). Ud fra 

vores socialkonstruktivistiske ståsted vil en komplet generalisering dog ikke være mulig – 

både fordi vi som forskere uundgåeligt påvirker det sociale fænomen, men også fordi vi 

aldrig vil kunne dokumentere, at lige præcis de tre casevirksomheder anvendt i dette 

multiple casestudie ikke har unikke egenskaber i forhold til andre mulige casevirksomheder. 

Derved skal formålet med at inddrage tre casevirksomheder ses som en implikation af vores 

socialkonstruktivistiske ståsted, for selvom dette ikke bidrager til opnåelsen af mere sande 

beskrivelser af virkeligheden, øger et multipelt casestudie dog den resulterede videns 

troværdighed (Wenneberg 2003: 10). 

 

Kvalitative interview 

Interviews giver mulighed for en bedre sproglig uddybelse og hermed også mulighed for en 

bedre forståelse af den interviewedes virkelighed (Kvale 2007: 1). Denne forståelse vil være 

sværere at afdække gennem en kvantitativ metode, da denne metode ikke giver samme 

fyldestgørende indblik i de sociale konventioner (Esmark et al. 2005: 20). For at sikre en 

gedigen forståelse af virksomhedernes og medarbejdernes anvendelse af interne sociale 

medier har vi derfor valgt det kvalitative interview som fundamentet for vores empiriske 

afdækning. 

 

Formålet med interviewene er i stil med det socialkonstruktivistiske ståsted ikke at indsamle 

konkrete fakta, men snarere at forstå vores emne ud fra de udvalgte respondenters erfaringer 

og synspunkter (Kvale 2007: 1). Derfor blev alle interviews foretaget ud fra en 

semistruktureret interviewguide, da vi ikke ville kunne forudse respondenternes svar, og 

derfor måtte tage højde for eventuelle nye fænomener og ny viden undervejs i interviewet. 

Derfor udgjorde vores interviewguides ikke en fastsat spørgeguide, men havde snarere form 

af en tjekliste, der muliggjorde spørgsmål til disse nyopståede fænomener (Ibid.: 51). 

Samtidig havde vi stadig en konkret struktur at følge, så vi på forhånd var sikre på at få 

besvaret de væsentligste spørgsmål i henhold til problemformuleringen (Ibid.: 65). Herved 
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søgte vi at forholde os kritiske overfor de idéer, vi uundgåeligt selv ville bringe til 

interviewsituationen, og kunne således bedre være åbne overfor nyopståede fænomener.  

 

I alt blev der foretaget ni kvalitative interviews med henholdsvis tre forskellige eksperter; tre 

ansvarlige for sociale medier i de tre casevirksomheder; og fem medarbejdere fordelt på tre 

interviews. Alle ni interviews havde en varighed på ca. 60 minutter. 

 

Nedenstående figur illustrerer afhandlingens samlede empiriske genstandsfelt: 

 

 
 

Figur 2: Afhandlingens empiriske genstandsfelt 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ekspertinterviews  

Vi valgte at supplere det ovenfor præsenterede casestudie ved at foretage kvalitative 

interviews med tre eksperter inden for sociale medier. Disse interviews er foretaget med det 

formål at opnå en dybere baggrundsviden omkring interne sociale medier og vil blandt andet 

blive anvendt til løbende at underbygge og diskutere væsentlige pointer i analysen. Alle tre 

eksperter rådgiver inden for sociale medier og blev inddraget med henblik på at opnå et 

mere objektivt perspektiv på interne sociale medier i forhold til casevirksomhederne, der kan 

være farvede af egne interesser og erfaringer. Disse tre rådgivere benævnes derfor 

”eksperter” grundet deres omfattende viden og erfaring med rådgivning inden for sociale 

medier. Ekspertpanelet er kort præsenteret nedenfor – mere udførlige beskrivelser foreligger 

i bilag 4: 
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Udvælgelseskriterierne for eksperterne var en dyb indsigt i og praktisk erfaring med sociale 

medier. Vi anvendte samme interviewguide i forbindelse med alle tre ekspertinterviews 

(bilag 1). Væsentlige citater fra ekspertinterviewene er blevet transskriberet og vedlagt som 

bilag 5, 6 og 7 og i deres fulde længde på en CD-ROM bagerst i afhandlingen. 

 

Virksomhedsinterviews: de ansvarlige for de interne sociale medier 

For at få et indblik i tankerne bag og erfaringerne med anvendelsen af interne sociale medier 

valgte vi at foretage interviews med de ansvarlige for de interne sociale medier i de tre 

casevirksomheder. Mere konkret var formålet med interviewene at få afdækket den generelle 

anvendelse af interne sociale medier, formålet med anvendelsen samt nuværende erfaringer 

og udfordringer. Følgende personer blev interviewet i de tre respektive virksomheder: 

 

 
 

Det var gennem ekspertinterviewene, at vores opmærksomhed blev henledt på lige netop 

disse tre virksomheder. Efter at have interviewet de ansvarlige for de interne sociale medier 

diskuterede vi virksomhedernes egnethed og vurderede herudfra alle tre virksomheder som 

egnede til casestudiet. I vurderingen lagde vi blandt andet vægt på, at alle tre 

casevirksomheder ville kunne supplere casestudiet gennem ligheder og forskelle i deres 

anvendelse af interne sociale medier. Dette gør, at hver virksomhed bidrager med noget 

interessant og relevant i sig selv, samtidig med at de som samlet casestudie har nok ligheder 

imellem sig til at kunne blive behandlet ud fra samme udgangspunkt.  For eksempel er alle 
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tre virksomheder globale, hvorfor de interne sociale medier også anvendes globalt alle tre 

steder. Afhandlings fokus vil derfor uundgåeligt blive på den globale interne 

kommunikation, men vil herudover ikke yderligere beskæftige sig med eventuelle 

udfordringer i denne forbindelse. Det globale perspektiv udspringer derfor udelukkende på 

baggrund af casevirksomhedernes anvendelse. 

 

Alle kontaktpersoner blev indledningsvis kontaktet per mail og efterfølgende telefonisk. De 

valgte selv tid og sted for interviewet, og modtog forud for interviewet en oversigt med de 

overordnede emner for interviewet. Alle interviews havde en varighed på ca. 60 minutter. 

Væsentlige citater fra interviewene er transskriberet og vedlagt som bilag 8, 9 og 10, samt i 

deres fulde længde på en CD-ROM bagerst i afhandlingen. 

 

Virksomhedsinterviews: medarbejdere 

For at inkludere et medarbejderperspektiv foretog vi udover interviews med de ansvarlige 

for medierne også interviews med udvalgte medarbejdere. Heri var fokus at afdække hvorfor 

og hvordan de interne sociale medier anvendes af medarbejderne. Medarbejderinterviewene 

blev istandsat af vores kontaktpersoner i virksomhederne, og de respektive medarbejdere 

blev hermed også udvalgt af dem. Vi er hermed bevidste om, at dette valg naturligvis kan 

have haft indflydelse på den data, vi herigennem har indsamlet, da kontaktpersonerne kan 

have præget udvælgelsen og hermed vores data i en bestemt retning.  Vi anmodede alle tre 

virksomheder om et gruppeinterview med 3-5 medarbejdere; en anmodning der dog ikke 

kunne efterkommes af alle tre virksomheder.  

 

I IBM foretog vi to semistrukturerede interviews med to medarbejdere: Bo Falkenberg og 

Christian Treu1. Ønsket om at medarbejderinterviewene foregik individuelt kom fra IBM – 

et ønske vi naturligvis efterkom. Vi prøvede at få istandsat et interview med en tredje 

medarbejder fra IBM, men desværre uden held.  

 

Derudover foretog vi et gruppeinterview med tre medarbejdere i Rambøll. Vi gav også 

Rambøll muligheden for, at medarbejderinterviewene kunne foregå individuelt, men de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bo Falkenberg er Client Technical Professional og har været ansat i IBM siden 1988.  
 Christian Treu er Digital Sales Enablement Student i IBM og har været ansat i virksomheden i 14 måneder.  
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valgte selv gruppeinterviewet. Alle tre medarbejdere i interviewet ønskede at fremstå 

anonyme, hvorfor de i afhandlingen udelukkende vil blive refereret til som Rambøll 1, 

Rambøll 2 og Rambøll 3.  

 

Vi forsøgte også at få medarbejderinterviews i stand hos Novo Nordisk, men virksomheden 

ønskede desværre ikke at deltage i denne del af casestudiet. Vi er bevidste om, at manglen af 

dette medarbejderperspektiv selvfølgelig udgør et mindre hul i vores samlede casestudie, og 

at man herigennem kan sætte spørgsmålstegn ved inddragelsen af Novo Nordisk som case i 

det hele taget. Dog vurderede vi, at Novo Nordisk stadig var relevant at inddrage, da to ud af 

de tre interviewede eksperter netop pegede på dem som en yderst relevant case. Vi ville 

derfor ikke gå glip af de erfaringer, virksomheden alligevel ville kunne tilføre afhandlingen.  

 

Til trods for denne forskel i interviewform valgte vi at anvende samme interviewguide til 

alle tre medarbejderinterviews (bilag 3), så resultaterne stadig ville kunne anvendes i forhold 

til hinanden. Væsentlige citater fra interviewene er transskriberet og vedlagt som bilag 11, 

12 og 13 samt i deres fulde længde på en CD-ROM bagerst i afhandlingen.  

 

2.3 VERIFICERING AF DET EMPIRISKE GENSTANDSFELT 

I arbejdet med et empirisk genstandsfelt i en afhandling er der variabler, man er nødt til at 

tage højde for undervejs. Disse inkluderer begreberne validitet og reliabilitet. Ud fra et 

socialkonstruktivistisk ståsted kan kravet om reliabilitet og validitet således siges at blive 

problematiseret. Først og fremmest fordi interviewsituationen i sig selv er en social proces, 

men også fordi både interviewer og interviewede vil tilgå samtalen med to forskellige 

verdensopfattelser, hvilket uundgåeligt vil medføre subjektive data. Nedenfor vil vi kort 

beskrive selve begreberne validitet  og reliabilitet, samt hvilke forholdsregler vi gennem 

arbejdet med empirien har været nødt til at tage for at sikre verificering ud fra vores 

socialkonstruktivistiske ståsted. 

 

Validitet 

Validitet dækker over begreberne gyldighed og relevans; eksisterer der en generel 

overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de empiriske variabler (gyldighed), og 

er det empiriske begrebs- og variabeludvalg relevant for problemformuleringen (relevans) 
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(Andersen 2010: 83). Validiteten i interviews refererer altså til sandheden og rigtigheden af 

de svar man modtager og defineres tit med spørgsmålet: ”Måler vi det, vi tror, vi måler?” 

(Kvale og Brinkmann 2008: 272). I de pågældende interviewsituationer har det været 

nødvendigt at angribe problematikken omkring validitet og sikre denne gennem nogle 

forholdsregler i interviewsituationen. Vi har under interviewene søgt at styrke validiteten 

ved adskillige gange at bede den interviewede bekræfte fortolkningen og samtidig stille 

opfølgende spørgsmål til en udtalelse (Kvale 2007: 42), for herigennem at være helt sikre på, 

at der ikke bliver tolket forkert på den interviewedes svar. Ydermere skrev vi noter til hvert 

spørgsmål i vores interviewguide, der undervejs i interviewet kunne minde os om formålet 

med spørgsmålene. Efter hvert interview diskuterede og vurderede vi ligeledes hvorvidt de 

besvarelser, vi havde fået var relevante i forhold til problemformuleringen og vurderede 

samtidig, hvorvidt der var behov for justeringer i vores interviewguide. I analyseprocessen 

blev validitetsproblematikken yderligere angrebet ved at de præcise citater, der danner 

fundamentet for diverse fortolkninger, blev transskriberet. Herigennem søger vi at analysere 

så tæt på ”virkeligheden” som muligt. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet (troværdigheden) refererer til selve kvaliteten og pålideligheden af de resultater, 

vi opnår, og i hvilken grad disse ville kunne reproduceres af andre forskere på andre 

tidspunkter (Kvale og Brinkmann 2009: 352). Der er derfor reliabilitet i en undersøgelse, når 

de indsamlede data er tilstrækkeligt pålidelige og ikke er blevet registreret eller blevet kodet 

forkert (Andersen 2010: 83). Situationen skal altså være den samme for alle respondenter. 

Det vil i langt de fleste tilfælde være problematisk at sikre reliabilitet i kvalitative metoder. 

Ifølge Kvale ”The research interview is an inter-view where knowledge is constructed in the 

inter-action between the interviewer and interviewee” (2007: 1). Ud fra denne definition vil 

det aldrig være muligt at rekonstruere interviewsituationen, da den sociale proces afhænger 

af personerne, og derfor ikke vil kunne gentages med de præcis samme resultater (Ibid.: 14). 

Dog kan man i en kvalitativ metode stadig tage sine forholdsregler og herigennem så vidt 

muligt sikre reliabilitet. Vi har i dette tilfælde søgt at tage højde for denne problematik 

gennem interviewguides. Dette har sikret, at det er de samme spørgsmål og formuleringer, 

der er blevet anvendt, og derfor de samme elementer, der har været inddraget i samtlige 

interviewsituationer. Den helt samme situation har det dog alligevel ikke været muligt at 
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rekonstruere, da interviewene var semistrukturerede og spørgsmålene, der udsprang på 

baggrund af svarene, derfor varierede. Ydermere har vi lavet samme præsentation af 

afhandlingen og dens formål til den interviewede hver gang. Dette styrker reliabiliteten ved 

at sikre at alle interviewpersonerne går ind til interviewet med samme grundforståelse. 

 

2.4 DEN KVALITATIVE METODES BEGRÆNSINGER 

Valget af den kvalitative metode har både styrker og begrænsninger. Først bør det nævnes, at 

man med valget af en kvalitativ metode begrænser sig til at analysere ud fra et lille udsnit af 

virkeligheden – i dette tilfælde tre casevirksomheder. Dette har muliggjort en mere 

dybdegående undersøgelse og har derfor i denne afhandling muliggjort en dybere indsigt i 

det empiriske genstandsfelt. Herved har vi undersøgt få ting grundigt frem for mange ting 

overfladisk. Dette medfører, at vores resultater ikke har samme grad af generaliserbarhed 

som forskning baseret på kvantitativ metode. Dette har dog ud fra et socialkonstruktivistisk 

paradigme heller aldrig været formålet med afhandlingen.  

 

Yderligere er man i forbindelse med kvalitative undersøgelser i høj grad underlagt risikoen 

for forskerbias, da den kvalitative tilgang medfører personlig informationsindsamling og -

behandling, hvori tolkningselementer uundgåeligt vil indgå (Andersen 2010: 209). Vi har 

forsøgt at tage højde for netop denne begrænsning ved at forblive kritiske gennem hele 

afhandlingen og løbende tjekke analysen for elementer, der kan være påvirkede af egne 

grundlæggende antagelser. Som et eksempel herpå kan nævnes, at vi ved afhandlingens start 

tog os selv i at lægge en grundlæggende antagelse ned over afhandlingen. Denne 

grundlæggende antagelse kom til syne ved, at vi i analysen italesatte sociale medier som et 

bedre alternativ til tidligere medier i den interne kommunikation. Efter en kritisk diskussion, 

vurderede vi dog, at denne påstand udelukkende var baseret på egne antagelser, og det blev 

dermed slettet fra afhandlingen. Vi har på denne måde forsøgt at undgå at blive påvirket af 

de begrænsninger, der eksisterer inden for den kvalitative metode.  

 

2.5 AFHANDLINGENS TEORETISKE FELTER 

En fyldestgørende besvarelse af afhandlingens problemformulering kræver en inddragelse af 

teori fra følgende tre felter. I afhandlingen bevæger vi os derfor på tværs af intern 
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kommunikation, sociale medier og motivation. Disse tre felter udgør dermed tilsammen 

afhandlingens teoretiske analysefundament som illustreret i nedenstående figur: 

 

 
 

Figur 3: Afhandlingens tre teoretiske felter 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Intern kommunikation 

Det er nødvendigt at inddrage intern kommunikation som teoretisk felt i denne afhandling, 

da det er de sociale mediers plads inden for netop dette felt, vi ønsker at undersøge. Hermed 

danner intern kommunikationsteori de fundamentale rammer for analysen. Denne teori vil 

således blive anvendt til at skabe en forståelse for den interne kommunikation, for 

herigennem at sætte scenen for de parametre, de sociale medier opererer inden for. 

 

Sociale medier 

Teorier om sociale medier vil blive anvendt til at forstå, hvad det er for en type medie, vi har 

med at gøre samt hvilke forskellige former for medier, der eksisterer under dette begreb. 

Samtidig hjælper inddragelsen af denne teori os med at forstå mediernes unikke 

karakteristika og dermed også hvilke præmisser, de fører med sig. 

 

Motivation 

Motivation vil blive inddraget for at give afhandlingen et medarbejdercentreret perspektiv på 

anvendelsen af interne sociale medier. Hermed supplerer motivationsteori de to foregående 

teoretiske perspektiver. Mere specifikt vil denne teori blive anvendt til at analysere, hvorfor 
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medarbejderne anvender interne sociale medier, samt hvilke faktorer de lægger vægt på i 

deres anvendelse. 

 

Hvert af de tre felter udgør et væsentligt bidrag til netop denne afhandlings 

problemformulering, idet de hver især vil kunne hjælpe os med at belyse forskellige aspekter 

af problemstillingen. I det samlede teorikapitel vil de tre teoretiske felter blive præsenteret 

og defineret nærmere.  

 

2.6 AFHANDLINGENS BIDRAG TIL FORSKNINGSFELTET 

Der foreligger allerede en bred vifte af teori om både intern kommunikation og sociale 

medier hver for sig. Dog foreligger der kun en begrænset mængde, der behandler 

kombinationen af disse to felter – heriblandt Cook (2008), McAfee (2009) og Jue, Marr og 

Kassotakis (2010). Disse teoretikere analyserer dog ikke direkte ud fra intern 

kommunikationsteori, men snarere ud fra et intraorganisatorisk perspektiv. Vores afhandling 

vil derfor først og fremmest adskille sig fra disse ved direkte at relatere sociale medier til 

intern kommunikationsteori. Samtidig adskiller afhandlingen sig yderligere ved at tage et 

mere medarbejdercentreret perspektiv på emnet gennem inddragelsen af en analyse af 

medarbejdernes motivation for at anvende interne sociale medier. Bidraget til 

forskningsfeltet er skitseret i nedenstående figur: 

 

 
 

Figur 4: Afbildning af afhandlingens bidrag til forskningsfeltet 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Afhandlingens bidrag eksisterer altså i et krydsfelt mellem sociale medier, intern 

kommunikation og motivation – et element der vil blive synliggjort i afhandlingen gennem 

løbende diskussioner af, hvordan de hver især influerer hinanden.  
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TEORI 

3 

”Teoretiske begreber og sammenhænge er væsentlige 

byggesten i videnproduktionen… (Ankersborg 2011: 65). 
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3. TEORI 
 

3.1 INTERN KOMMUNIKATION 

Da intern kommunikation som sagt udgør den overordnede ramme for afhandlingen, vil 

følgende afsnit indledes med en præsentation af de væsentligste elementer inden for dette 

felt. 

 

3.1.1 KOMMUNIKATION – TO PARADIGMER 

Siden starten af det 20. århundrede har teoretikere forsket i, hvad kommunikation indebærer, 

og hvordan det kan defineres (Frandsen, Halkier og Johansen 2002: 62). Al denne forskning 

har man senere kunnet inddele under to overordnede paradigmer: transmissionsparadigmet 

og interaktionsparadigmet (Aggerholm et al. 2009: 26). Disse to paradigmer vil i følgende 

afsnit blive præsenteret for herigennem at diskutere udviklingen inden for den 

kommunikationsteoretiske tankegang.  

 

Transmissionsparadigmet  

Inden for transmissionsparadigmet bliver kommunikation opfattet som ”…overførslen af et 

budskab fra en afsender til en modtager” (Frandsen et al. 2002: 62). I denne opfattelse anses 

modtageren som en passiv instans uden indvirkning eller indflydelse på kommunikationen 

(Aggerholm et al. 2009: 27). En af de mest kendte kommunikationsformler opstillet under 

transmissionsparadigmet blev udviklet af Harold D. Laswell i 1948 (Frandsen et al. 2002: 

69). Karakteristisk for denne kendte kommunikationsformel er, at den tydeligt illustrerer 

tankegangen inden for transmissionsparadigmet: kommunikationsprocessen afsluttes, når 

budskabet er nået modtageren og er blevet tolket korrekt (se figur 5).  

 

 
 

Figur 5: Kommunikationsopfattelsen under transmissionsparadigmet 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Laswells formel (Frandsen et al. 2002: 69).  
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Denne kommunikationstankegang tager en rationel og kognitiv tilgang til kommunikation 

(Ibid.: 63), og har manifesteret sig inden for den funktionalistiske grundopfattelse af intern 

kommunikation (Aggerholm 2009: 26). Således anser den funktionalistiske grundopfattelse 

inden for intern kommunikation selve distributionen af kommunikationen som værende i 

fokus, og man opfatter under denne grundopfattelse organisationen som et færdigt og 

allerede bestemt produkt (Ibid.: 25).  

 

Interaktionsparadigmet 

Interaktionsparadigmet bidrager med en ny tankegang inden for kommunikationsteorien 

(Frandsen et al. 2002: 64). Til forskel fra den transmissionsprægede tankegang anser man 

inden for interaktionsparadigmet ikke kommunikationen som foregående i en lineær proces 

fra afsender til modtager, men snarere som en kompleks og dynamisk proces hvor afsender 

og modtager begge bidrager til kommunikationsprocessen (Ibid.: 64). Under denne 

tankegang anerkendes distribution af kommunikation stadig som et relevant perspektiv, men 

anses dog samtidig som værende for snæver i sin tilgang (Aggerholm et al. 2009: 28). 

Interaktionsparadigmets opfattelse af kommunikationsprocessen illustreres i Osgood og 

Schramms kommunikationsmodel fra 1954 (Berger 1995: 17): 

 

 
 

Figur 6: Osgood og Schramms kommunikationsmodel (1954) 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Osgood og Schraams kommunikationsmodel (Berger 

1995: 17) 
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Som figur 6 illustrerer, opfatter man ikke længere kommunikation som en lineær proces, 

men snarere som cirkulær proces, hvor afsender og modtager skaber meningen ud fra deres 

omgang med hinanden (Frandsen et al. 2002: 64). Denne tankegang manifesterer sig i den 

interne kommunikation som en konstitutionalistisk grundopfattelse, der således også står i 

modsætning til den funktionalistiske grundopfattelse. Inden for denne grundopfattelse er 

man mere bevidst om, at mening fortolkes, og at information således ikke blot kan 

distribueres (Aggerholm et al. 2009: 25). Herudover ses organisationen som en proces 

snarere end et produkt og er ikke på forhånd bestemt, men betragtes som et foreløbigt 

resultat af sociale processer (Ibid.: 35).  

 

Denne tankegang er i stil med vores egen socialkonstruktivistiske tankegang, og vi bekender 

os hermed til interaktionsparadigmets funktionalistiske tankegang for kommunikation i 

denne afhandling. Hermed anskuer vi kommunikation som skabt gennem interaktionen 

mellem mennesker. Vi har inddraget dette overblik over det teoretiske grundlag for 

kommunikation, fordi det er brugbart for det videre arbejde med vores specifikke 

kommunikationsområde, intern kommunikation, idet det hjælper os til bedre at forstå hvilke 

aspekter af den generelle kommunikationsteori, den interne kommunikation er udsprunget 

af.   

 

3.1.2 INTERN KOMMUNIKATION – KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE 

Når man taler om intern kommunikation, diskuterer man ofte, hvorvidt det kan betragtes 

som et selvstændigt felt eller om det primært eksisterer under andre organisatoriske felter 

såsom HR eller generel virksomhedskommunikation. Dog slår Vercic, Vercic og Sriramish 

fast, at intern kommunikation ikke blot kan betegnes som et selvstændigt forskningsfelt, 

men også i praksis bør repræsentere et separat felt (2012: 228). Måske netop derfor har også 

selve betegnelsen for feltet været svær at fastslå, og dette forskningsfelt er op til nu blevet 

omtalt som blandt andet internal communication, employee relations, internal marketing, 

leadership communication, og corporate communication (Vercic et al. 2012: 228; Welch og 

Jackson 2007: 178). Internal communication er dog den definition, de fleste er enige om, og 

således også den definition der vil blive anvendt i nærværende afhandling (2012 :228). 

Intern kommunikation defineres helt konkret som: 
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”…communication with employees internally within the 

organization” (Cornelissen 2008: 195). 

 

Begrebet intern kommunikation vil altså i denne afhandling dække over den 

kommunikation, der eksisterer mellem ledelsen og medarbejderne i en intern 

virksomhedskontekst. 

 

En virksomheds interne kommunikation kan dog ikke ses som et afgrænset felt, men er 

derimod et felt, der eksisterer inden for området corporate communication. Corporate 

communication indbefatter ikke kun den interne kommunikation, men også den eksterne 

kommunikation, og fokuserer på at etablere og opretholde relevante interessenters positive 

holdninger til virksomheden (Cornelissen 2008: 5). Disse interessenter vil, som vi har set i 

ovenstående, indbefatte medarbejderne, hvor de i det eksterne perspektiv vil indbefatte 

kunder, investorer og offentlige instanser. På trods af at intern kommunikation opererer 

inden for sit eget selvstændige felt, skal det dog stadig anses som en del af en større 

virksomhedsmæssig sammenhæng. Det overordnede ansvar for at skabe en sammenhæng 

mellem en virksomheds eksterne og interne kommunikation er placeret hos ledelsen, 

hvorimod kommunikationsafdelingen står for den mere praktiske del inden for disse felter 

(Ibid.). 

 

3.1.3 ET SAMMENSAT FELT 

Intern kommunikation anses ikke som et homogent felt, men beskrives oftest som bestående 

af mange forskellige typer af kommunikationsprocesser. Dette ses ud fra Welch og Jacksons 

distinktion imellem fire forskellige dimensioner inden for den interne kommunikation. 

Herigennem anskues intern kommunikation som bestående både af kommunikation på 

organisationens vertikale plan (mellem forskellige hierarkiske niveauer) og på 

organisationens horisontale plan (på samme hierarkiske niveau) (Aggerholm et al. 2009: 28).  

 

Nedenstående figur 7 anskueliggør de fire dimensioner i Welch og Jacksons interne 

kommunikationsmatrix: 
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Figur 7: Intern kommunikationsmatrix2 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Welch og Jackson (2007: 185). 

 

Denne måde at inddele den interne kommunikation på, ses også hos Kalla, der anlægger en 

integreret tilgang til den interne kommunikations teoretiske og praktiske felt (2005: 304). 

Hun inddeler den interne kommunikation i fire forskellige felter: business communication, 

management communication, corporate communication og organisational communication, 

der tilsammen udgør den integrerede interne kommunikation (Ibid.: 306). Heri argumenterer 

hun for, at alle fire domæner udgør væsentlige elementer i den samlede interne 

kommunikation, og at mængden af kommunikation til medarbejderne inden for hvert 

domæne skal være balanceret, således at alle fire områder fungerer sammen og ikke hver for 

sig (Ibid.: 307).  

 

Som både Welch og Jackson og Kalla deler også Cornelissen den interne kommunikation op 

i mere end et enkelt område. Den måde Cornelissen vælger, at inddele den interne 

kommunikation er via to separate felter: management communication  og corporate 

information and communication systems (2008: 196). Hvor management communication 

centrerer sig omkring den kommunikation, der foregår mellem leder og underordnede, og er 

relateret til specifikke arbejdsopgaver, refererer corporate information and communication 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Dimensionerne i Welch og Jacksons (2007) interne kommunikationsmatrix er angivet på engelsk i artiklen. Vi har selv 
oversat dimensionerne. Dette er både gjort for nemheds skyld, men også for at skabe en bedre overensstemmelse mellem 
dimensionerne og en konkret dansk organisatorisk kontekst – for eksempel ved at ”team” erstattes med ”afdeling”. 



	  

	   36	  

systems til et bredere perspektiv i forhold til den interne kommunikation og håndterer 

primært kommunikationen af nye beslutninger og udviklinger i forbindelse med 

virksomheden, der skal nå alle virksomhedens interne interessenter (Ibid.).  

 

Ud fra disse tre teoretiske inddelinger af den interne kommunikation, kan vi se, at det ikke er 

ualmindeligt at foretage denne inddeling. Vi vælger dog herudfra at tage udgangspunkt i 

Welch og Jacksons interne kommunikationsmatrix, da vi mener, den bidrager med den 

tydeligste differentiering af dimensionerne i den interne kommunikation. Samtidig kan 

denne teori anses som værende relevant, idet ovenstående indikerer, at denne differentiering 

ikke er væsentligt anderledes end andres. Dog fokuserer Welch og Jackson primært på den 

formelle interne kommunikation, ved at definere den interne kommunikation som ”the 

strategic management of interactions and relationships” (2007: 183). Herimod argumenterer 

Kalla for, at der er behov for en bredere tilgang til den interne kommunikation og inkluderer 

derfor også den uformelle kommunikation i sin definition (2005: 302). Vi er i denne 

forbindelse enige med Kalla i, at den interne kommunikation ikke kun kan forstås ud fra de 

formelle aspekter af kommunikationen, men også skal forstås ud fra de uformelle. Når vi 

derfor senere analyserer ud fra Welch og Jacksons interne kommunikationsmatrix, vil vi 

derfor også inkludere den uformelle kommunikation, der uundgåeligt vil florere i 

organisationen, frem for kun at fokusere på den formelle kommunikation fra ledelsen. Dog 

er vi samtidig enige med Cornelissen i, at kommunikation omkring virksomhedens 

overordnede mål, af Welch og Jackson benævnt internal corporate communication, primært 

vil have ledelsen og kommunikationsafdelingen som afsender, og det uformelle aspekt vil 

derfor ikke på samme måde komme til udtryk inden for denne dimension. Alle fire 

kommunikationsdimensioner vil blive defineret nærmere i afsnit 4.2, hvor de anvendes. 

 

3.1.4 MÅLENE MED INTERN KOMMUNIKATION 

De specifikke mål for den interne kommunikation vil naturligvis variere fra virksomhed til 

virksomhed, da det vil være forskelligt hvilke mål, man med sin interne kommunikation 

ønsker at opnå. Disse mål vil altid stå i relation til virksomhedens overordnede mål for sin 

samlede kommunikation (Cornelissen 2008: 71), og en præcis definition af den interne 

kommunikations mål er hermed umulig. Dog kan man inden for det teoretiske felt observere 

nogle generelle tendenser der beskriver, hvad der primært anses som formålet med en 
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virksomheds interne kommunikation. Vi vil nedenfor fokusere på to overordnede formål 

med den interne kommunikation: at holde medarbejderne informerede om virksomhedens 

strategi og sikre deres efterlevelse af den, samt sørge for at de er velinformerede om deres 

arbejde og herigennem i stand til at udføre deres arbejdsopgaver bedst muligt. Begge disse 

mål har samlet set til formål at skabe medarbejderengagement (de Ridder 2004: 26; Welch 

2011: 339). Disse tre elementer af den interne kommunikations overordnede mål vil blive 

præsenteret nedenfor. 

 

Målene for den interne kommunikation, relaterer ofte til den interne corporate 

communication og omhandler hermed primært kommunikation omkring virksomhedens 

vision, mission og værdier (Welch og Jackson 2007; Aggerholm et al. 2009). Disse emner af 

kommunikationen er dog samtidig nogle af de sværeste at få til at ”leve” i organisationen, da 

de omhandler både virksomhedens nutid og fremtid og dermed skal ”finde en balance 

mellem realisme og ambition”, som alle virksomhedens interessenter kan relatere til og 

forstå (2009: 51-52). Dette stiller høje krav til selve kommunikationen omkring disse emner, 

idet medarbejderne gerne igennem kommunikationen skulle blive i stand til at internalisere 

virksomhedens kerneværdier og efterleve dem i praksis (Chong 2007: 202). Welch og 

Jackson opstiller udelukkende mål for virksomhedens interne kommunikation i forbindelse 

med den interne corporate communication. Helt konkret opstiller de følgende fire mål 

(2007: 188)3.  

• At skabe interne relationer præget af medarbejderengagement 

• At fremme medarbejdernes positive samhørighedsforhold til virksomheden  

• At udvikle medarbejdernes bevidsthed om forandringer i omverdenen  

• At udvikle medarbejdernes forståelse for virksomhedens behov for at udvikle sig i 

henhold til omverdenen  

Overordnet set skal disse mål samle virksomheden omkring dennes mål og præstationer 

(Welch og Jackson 2007: 185).  

 

Samtidig peger de Ridder på, at også information omkring arbejdsopgaver er væsentlig – et 

element han benævner task-related communication (2004: 22-23). Herved suppleres 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Egen oversættelse 
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ovenstående teori omkring målene for den interne kommunikation ved ikke kun at fokusere 

på mission, vision og værdigrundlag – det De Ridder benævner non-task-related 

communication – men ved også at inddrage task-related communication (2004: 22-23). 

Task-related communication refererer til den kommunikation mellem ledere og 

medarbejdere, der direkte omhandler det daglige arbejde i virksomheden (De Ridder 2004: 

22-23). De Ridders teori supplerer herved Welch og Jacksons teori ved også at påpege 

vigtigheden af task-related communication som et mål for virksomhedens interne 

kommunikation.  

 

Helt generelt er det overordnede mål med den interne kommunikation dog at engagere 

medarbejderne i deres daglige arbejde og i virksomheden (Welch 2011). Mere specifikt vil 

kommunikation om værdigrundlaget og målene kunne bidrage til at samle organisationen i 

en fælles kultur (Aggerholm et al. 2009: 63), og herigennem engagere dem gennem en 

involvering i organisationens mål (Welch 2011: 339). Samtidig bidrager også task-related 

communication positivt til skabelsen af et bedre medarbejderengagement, idet 

medarbejdernes samhørighedsforhold til organisationen vil øges, alt efter hvor god de anser 

den pågældende task-related communication fra deres leder for at være (de Ridder 2004: 

27). Engagerede medarbejdere besidder en fælles forståelse for, hvor virksomheden er på vej 

hen, og vil hermed kunne bidrage til en øget effektivitet i virksomheden (Welch 2011: 338).  

 

Ud fra disse teoretiske perspektiver anser vi altså helt konkret målene for den interne 

kommunikation som bestående i at medarbejderne gennem den interne kommunikation både 

er informerede omkring deres specifikke arbejdsopgaver samt omkring virksomhedens 

vision, mission og værdigrundlag, hvilket efterfølgende kan føre til et mere overordnet mål 

om at øge medarbejderengagementet i virksomheden og hermed på sigt også øge 

effektiviteten.  

 

3.1.5 DEN FORMELLE OG UFORMELLE INTERNE KOMMUNIKATION 

I afsnit 3.1.3 nævnte vi, at vi ikke kun vil fokusere på den formelle kommunikation i Welch 

og Jacksons interne kommunikationsmatrix, men også vil inddrage den uformelle 

kommunikation. Forskellen mellem disse to vil derfor nu blive yderligere defineret. 
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Den formelle interne kommunikation beskrives ofte som: ”managed communication” 

(Welch og Jackson 2007: 178) og som ”the formal tasks performed by the corporate 

communication function” (Kalla 2005: 302). Således er en virksomheds formelle interne 

kommunikation forankret i et strategisk afsæt, og al kommunikation bør udarbejdes og 

udføres i henhold til dette værdisæt for herigennem at hjælpe medarbejderne med at forstå 

mission, vision og værdier og få dem til at efterleve dem i praksis (Aggerholm et al. 2009: 

58). Hermed kan den formelle interne kommunikation beskrives som værende al planlagt 

kommunikation fra ledelsen og kommunikationsafdelingen til medarbejderne, der er styret 

og besluttet af virksomhedens mission, vision og værdigrundlag (Ibid.: 29), og som påvirker 

udformningen af den daglige kommunikation på de forskellige interne 

kommunikationsmedier: blandt andet intranettet og personalebladet. 

 

Modsat den formelle kommunikation kan den uformelle interne kommunikation beskrives 

som langt mere uhåndgribelig. Den er ikke styret ét bestemt sted fra og er heller ikke 

udarbejdet ud fra specifikke værdier. Derimod er det den snak, der foregår mellem 

medarbejderne i rygepauserne, ved kaffemaskinerne og til frokost; kort sagt, den 

kommunikation der uundgåeligt florerer i enhver organisation på alle hierarkiske niveauer 

(Ibid.). 

 

Som sagt vælger vi at inddrage den uformelle kommunikation, når vi analyserer ud fra 

Welch og Jacksons interne kommunikationsmatrix i analysen. Vi har valgt denne tilgang, 

fordi det ud fra ovenstående definition af den formelle og uformelle kommunikation vil være 

svært at klarlægge, ud fra interviewdataene alene, hvorvidt den undersøgte interaktion på de 

interne sociale medier er udsprunget af klare strategiske kommunikationsdirektiver, eller om 

der snarere er tale om uformel kommunikation på eget initiativ.  

 

3.1.6 MEDIERNE I DEN INTERNE KOMMUNIKATION 

Når man taler om en virksomheds interne kommunikation i generelle termer, er der 

forskellige måder, hvorpå denne udføres i praksis. Disse forskellige måder og midler vil 

nedenfor kort blive beskrevet. De fremhævede medier i dette afsnit, er de medier, der 

anvendes hyppigst i den interne kommunikation: intranettet, personalebladet og e-mail 

(Aggerholm et al. 2009: 127).  
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Intranettet 

En virksomheds intranet må siges at være en af de mest velkendte informationskanaler, når 

vi beskæftiger os med i intern kommunikation. Intranettet defineres ud fra dets teknologiske 

egenskaber som ”…et redskab baseret på internetteknologi med afgrænsning til en bestemt 

brugergruppe, nemlig medarbejderne i en organisation” (Aggerholm et al. 2009: 154). 

Intranet dækker altså over betegnelsen for anvendelsen af web-teknologien til intern 

kommunikation (Møller & Rasmussen 1999: 376-377). Denne inddragelse af web-

teknologien i virksomheders interne kommunikation har muliggjort fælles kendskab til data 

og informationer, der tidligere var afgrænset, samt en udviskning af de fysiske grænser, der 

før har opdelt afdelingerne (Ibid.: 382-383).  

 

Personalebladet 

På trods af andre nyere mediers indpas i virksomhederne er personalebladet stadig et af 

virksomhedens ”mest centrale, toneangivende og opinionsdannende, interne 

kommunikationsfora” (Aggerholm et al. 2009: 177). Strategisk udfylder personalebladet en 

værdiformidlende kanal, der medvirker til at afspejle den pågældende virksomheds mission, 

vision, værdier og kultur og er derfor specifikt rettet mod medarbejderne (Ibid.).  

 

E-mail 

Introduktionen af e-mail har ikke kun ændret den organisatoriske interne kommunikation 

men også hverdagens personlige kommunikation (Miller 2003: 267). E-mails kan blive 

anvendt til at sende lange eller korte beskeder med det samme til én eller flere personer 

(Ibid.), og er karakteriseret som værende primært afsenderdefineret digital kommunikation, 

idet den enkelte virksomhed eller medarbejder selv bestemmer, hvad der skal sendes, 

hvornår og til hvem (Møller & Rasmussen 1999: 377). E-mailen har ikke kun gjort det 

nemmere at kommunikere nationalt med folk internt i organisationen, men også gjort den 

internationale kommunikation nemmere og mere effektiv.   
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3.2 SOCIALE MEDIER 

 

Selve begrebet ”sociale medier” er de seneste år blevet et dagligt benyttet udtryk i vores 

samfund og har udviklet sig til at være et meget centralt fokuspunkt i forbindelse med 

generel virksomhedskommunikation. Da sociale medier er et forholdsvist abstrakt og 

subjektivt begreb, vil det dog formentlig have mange forskellige betydninger og definitioner 

alt efter, hvem vi spørger.   

 

Derfor finder vi det i forbindelse med denne afhandling, nødvendigt både at beskrive 

begrebet, samt angive en konkret definition som beskriver den måde, vi har valgt at anskue 

begrebet på, og den betydning vi hermed tillægger det, når vi refererer til det gennem 

afhandlingen.  

 

3.2.1 PÅ VEJ MOD EN DEFINITION… 

Der findes ingen endegyldig definition på, hvad sociale medier er. Til gengæld findes der en 

lang række teorier både fra litteraturen og fra diverse eksperter, der subjektivt behandler og 

betragter de sociale medier – både i relation til ekstern kommunikation og intern 

kommunikation (Cook 2008;  Kaplan og Haenlein 2010; Li og Bernoff 2008; Solis 2010).  

 

I vores definition af sociale medier har vi blandt andet ladet os inspirere af Kaplan og 

Haenlein, der i deres definition inddrager to begreber, der ofte bruges i flæng, når man 

opererer med sociale medier: Web 2.0 og User Generated Content (2010: 60). Web 2.0 

udgør den ideologiske og teknologiske platform for sociale medier, som muliggør skabelsen 

af indhold og modifikation fra flere forskellige parter (Ibid.: 61). User Generated Content 

bruges ofte til at karakterisere de forskellige typer af offentligt tilgængeligt medieindhold, 

der er kreeret af forskellige slutbrugere. User Generated Content beskriver derfor den måde, 

hvorpå brugerne benytter de sociale medier (Ibid.). Everitt og Mills påpeger dog, at selve 

teknologien bag Web 2.0 ikke er radikalt anderledes end den bag det oprindelige World 

Wide Web (2009: 750). Det er derfor heller ikke teknologien bag medierne i sig selv, der har 

medført en lettere revolution i den traditionelle kommunikationstankegang og et skift fra 

Web 1.0 til Web 2.0. Snarere er det den nye måde, hvorpå individer er i stand til at 

interagere på, der udgør en ny mulighed for mennesker at kommunikere på (Everitt og Mills 
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2009: 750). Ved hjælp af begreberne User Generated Content og Web 2.0 definerer Kaplan 

og Haenlein hermed sociale medier som:  

 

”… a group of Internet-based applications that build on the ideological 

and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation 

and exchange of User Generated Content” (Kaplan og Haenlein 2010: 

61). 

 

Li og Bernoff udvider denne påstand ved også at inddrage mennesket og den relation, det 

indgår i: ”…the technology is just an enabler. It’s the technology in the hands of almost-

always-connected people that makes it so powerful” (2008: 11). Mere konkret kommer Li og 

Bernoff med følgende definition på sociale medier: 

 

”A social trend in which people use technologies to get the things they 

need from each other, rather than from traditional institutions like 

corporations” 

(Li og Bernoff 2008: 9) 

 

Modsat Kaplan og Haenleins (2010) relativt tekniske definition af sociale medier, lægger Li 

og Bernoff mere fokus på individet i interaktionen og den forbundenhed, der opstår mellem 

mennesker på sociale medier og den magt det kreerer.  

 

Vi mener, at de to ovenstående definitioner kombineret udgør et godt fundament for en 

definition af sociale medier. Begge definitioner stemmer nemlig også overens med den 

praktiske definition af de sociale medier, man møder i hverdagen; for eksempel i 

FACTBOOK 2012, hvor sociale medier defineres som:  

 

”…Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Flickr mv. eller andre 

sammenhænge (eksempelvis jeres intranet), hvor jeres organisation 

har haft fokus på implementering og/eller brug af systemer, der 

understøtter og opfordrer til interaktion og deling af brugergenereret 

indhold via netværksrelationer” (Social Semantics 2012, egen 
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kursivering). 

 

I udviklingen af vores egen definition til nærværende afhandling har vi ladet os inspirere af 

ovenstående definitioner. Følgende definition af sociale medier, vil derfor være den 

gældende gennem denne afhandling: 

 

 

 

 

 

 

Vores definition af sociale medier er påvirket af vores socialkonstruktivistiske tilgang til 

virkeligheden, hvilket blandt andet synliggøres gennem formuleringen ”En online platform, 

der faciliteres af...”. Denne formulering forudsætter, at sociale medier kun eksisterer i kraft 

af deres indholdsskabende brugere. Hermed erkender vi i overensstemmelse med vores 

videnskabsteoretiske ståsted, at de sociale medier ikke kan eksistere som selvstændige 

medieplatforme udelukkende i kraft af deres teknologi, men snarere skabes gennem 

brugernes interaktion og involvering. Hermed anser vi ikke en medieplatform, der blot er 

bygget på Web 2.0 teknologien, som et socialt medie, hvis der ikke eksisterer interaktion, 

involvering og indholdsskabelse fra flere parter på mediet.  

 

3.2.2 DE FORSKELLIGE TYPER AF SOCIALE MEDIER 

På grund af den voldsomt stigende popularitet sociale medier har gennemgået de senere år, 

er der blevet udviklet en lang række forskellige medier og sociale værktøjer, der allesammen 

går under betegnelsen ”sociale medier”. I nærværende afhandling har vi udvalgt de former 

for sociale medier, som man oftest eksponeres for4. Disse former for sociale medier vil i 

følgende afsnit blive præsenteret for at danne et solidt overblik over, hvad de forskellige 

typer af sociale medier indebærer.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Det skal påpeges, at vi heri udelukkende vælger at fokusere på reelle sociale medier og ikke inddrager social medie-
features såsom RSS og tagging.  

En online platform der faciliteres af menneskers indbyrdes interaktion og 

involvering, og som muliggør indholdsskabelse fra flere parter 
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Sociale netværk 

En af de mest anvendte former for sociale medier er de sociale netværk. Et socialt netværk 

defineres som en social platform, der gør det muligt at forbinde individer online (Zarella 

2010: 53). Hvor der selvfølgelig er en række særlige egenskaber, der karakteriserer de 

forskellige netværk, er der dog også en del grundlæggende ligheder. Er man bruger på et 

socialt netværk, har man en profil, der indeholder personlig information såsom arbejde, 

uddannelse, civilstatus og generelle interesser (Ibid.: 57). Et af de særlige karakteristika ved 

sociale netværk er de såkaldte statusopdateringer, der som regel besvarer spørgsmålet: Hvad 

laver du nu? (Ibid.: 66). Herudover er muligheden for at oprette grupper eller events for folk 

med samme interesser også én af de egenskaber, der repræsenterer brugen af sociale netværk 

(Ibid.: 63-65).  

 

Blog 

Begrebet blog stammer fra ordet ”webblog”, der er en kombination af ordene ”web” og 

”log”, og som med tiden blev trukket sammen til begrebet ”blog” (Zarella 2010: 11). En 

blog defineres som en internetbaseret dagbog, hvor det er muligt for indehaveren eller 

forfatteren at publicere korte artikler eller historier kaldet posts (Ibid.: 13). Særligt 

karakteriserende for en blog er blandt andet den omvendte kronologiske rækkefølge af 

blogindlæggene, hvilket betyder, at de seneste indlæg vises først (Scott 2007: 46). 

Herudover er blogs karakteriseret ved en meget personlig skrivestil, og muligheden for at 

læserne kan kommentere indholdet i et kommentarfelt (Ibid.). Al aktiviteten på bloggen 

styres af forfatteren, der ofte refereres til som bloggeren.  

 

Microblogs 

En microblog er en slags blog, men til forskel fra normale blogs er man på en microblog 

begrænset til kun at kunne poste små sætninger – som regel på 140 tegn af gangen (Zarella 

2010: 31). Microblogs ses ofte inkorporeret i sociale netværk. Ligesom med sociale netværk 

opretter man en konto eller profil, som man udsender de korte beskeder fra.  

 

Wikier 

En wiki er meget simpelt en webside, der tillader brugere at opdatere, slette og redigere i 

indholdet på siden (Scott 2007: 88). En wiki muliggør, at mange brugere i fællesskab kan 
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opbygge indhold og viden (Li og Bernoff 2008: 24), og wikier kan således anvendes som 

samlingssted for fælles idéer og viden (Scott, 2007, s. 89). 

 

Content communities 

Et content community minder på mange måder om sociale netværk, idet man også her 

opretter en profil, hvorfra man kan se og dele medieindhold med sit netværk – som regel 

bøger, billeder, videoer eller PowerPoint præsentationer (Kaplan og Haenlein 2010: 63). I 

modsætning til generelle sociale netværk, er det derfor i content communities meget 

specifikt indhold, man deler. 

 

Virtual worlds 

I virtuelle verdener er man som deltager i stand til at bygge sin egen ”avatar” og herigennem 

interagere med andre brugere i et tredimensionelt miljø (Kaplan og Haenlein 2010: 64). 

Formålet med teknologien er at facilitere netværk og relationer brugerne imellem (Li og 

Bernoff 2008: 22). Vitual worlds adskiller sig fra de andre sociale medier ved igennem det 

tredimensionelle miljø at være tættere på den virkelige verden end de resterende sociale 

medier (Kaplan og Haenlein 2010: 64). 

 

Diskussionsfora 

Diskussionsfora tillader brugerne at interagere og diskutere forskellige spørgsmål og emner i 

et åbent eller lukket forum (Li og Bernoff 2010: 26). Disse kommentarer udgør til sidst en 

tråd, der i høj grad minder om almindelige samtaler, men blot foregår online og i 

slowmotion (Ibid.: 28).  

 

3.2.3 KANALER VS. PLATFORME 

Ved første øjekast kan det måske være svært at differentiere mellem ovenstående sociale 

medier, og de medier der ellers præger den interne kommunikation – såsom e-mailen. 

McAfee peger på en helt konkret forskel på disse typer af medier ved at benævne sociale 

medier som platforme og medier som e-mailen kanal (McAfee 2009: 47). Det der adskiller 

sociale medier fra e-mailen er, at kommunikation på sociale medier ikke på samme måde er 

forbeholdt en afsender og en modtager, og at kommunikationen hermed ophører med at være 

privat. Kommunikation på en kanal er altså forbeholdt og afgrænset til at finde sted blandt 
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forudbestemte modtagere og afsendere, hvorimod kommunikation på platforme er åben og 

tilgængelig for alle, der har adgang til platformen (Ibid.: 48).  
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3.3 MOTIVATION 

 

Som tidligere anført er sociale medier ud fra vores definition i denne afhandling 

karakteriseret ved interaktion og indholdsskabelse fra flere forskellige parter. Hermed er 

medarbejderdeltagelse på de interne sociale medier en nødvendighed for at medierne kan 

eksistere og fungere optimalt. Netop derfor vil et medarbejderperspektiv på anvendelsen af 

interne sociale medier være relevant for en afhandling, der undersøger, hvordan interne 

sociale medier kan implementeres i en organisation. 

 

Ud fra vores research har vi ikke fundet frem til sådanne studier, der indeholder forskning af 

medarbejdernes motivation for at deltage på interne sociale medier, og vi vil derfor i denne 

afhandling drage på studier baseret på uses and gratifications theory for at forstå 

medarbejdernes motivation for at anvende interne sociale medier (Dholakia, Bagozzi, Pearo 

og Klein. 2004; Madupu og Cooley 2010). For at opnå et mere fyldestgørende indblik i hvad 

de forskellige motivationsfaktorer udspringer af, og hvilken indflydelse det har på 

adopteringen af de interne sociale medier, vil disse teorier blive suppleret af indre og ydre 

motivationsteori (Ryan og Deci 2000). Denne afdækning af medarbejdernes motivation vil 

ikke kun hjælpe os med at forstå, hvorfor medarbejderne anvender medierne, men vil 

yderligere hjælpe os med at fremstille konkrete forslag til virksomhederne om, hvordan de 

kan opmuntre medarbejderstaben til at deltage på medierne.  

 

3.3.1 INDRE OG YDRE MOTIVATIONSFAKTORER 

At være motiveret beskrives af Ryan og Deci som: ”… someone who is energized or 

activated toward an end…” (2000: 54). Motivation kan derfor siges at være afgørende for, 

hvorvidt vi udfører en specifik handling, og hvordan vi udfører den. Ryan og Deci optiller to 

typer af motivation: intrinsic og extrinsic motivations – herefter refereret til som indre og 

ydre motivation (2000). Disse to typer af motivation adskiller sig fra hinanden ved hver især 

at være forankret i forskellige årsager til at udføre en given handling (Ibid.: 55). Indre 

motivation er drevet af faktorer, der kommer indefra personen, og ydre motivation vil være 

drevet af faktorer, der ligge udenfor personen.  
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Indre motivation defineres som: ”…the doing of an activity for its inherent satisfactions 

rather than some separable consequence” (Ryan og Deci 2000: 56). Indre motivation 

udspringer af lysten til at gøre noget, fordi det er sjovt eller interessant og udspringer herved 

af rene psykologiske behov såsom behovet for at føle sig kompetent (Deci 1975: 101). Indre 

motivation er ofte blevet relateret til en højere grad af kreativitet i udførelsen af opgaven, 

idet motivationen udspringer naturligt fra en selv snarere end at være forceret af 

udefrakommende faktorer (Deci og Ryan 1985: 11). Det er derfor vigtigt at vide, hvordan 

man kan fremme indre motivation. Langt de fleste af folks handlinger er dog ikke motiveret 

af indre faktorer, men snarere af ydre (Ryan og Deci 2000: 60). Ydre motivation defineres 

som: ”…a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some 

separable outcome” (Ibid.).  Ydre motivation adskiller sig hermed fra indre motivation ved 

ikke at være drevet af indre tilfredsstillelse, men snarere af ønsket om at opnå en konkret 

belønning eller undgå en bestemt straf ved udførelsen af den pågældende handling. Denne 

motivationstype relaterer derfor i modsætning til indre motivation til eksterne faktorer frem 

for interne og psykologiske faktorer. Samtidig adskiller de to former sig yderligere, ved at 

behovet, der driver ydre motivation, vil blive midlertidigt tilfredsstillet gennem opnåelsen af 

målet – for eksempel ved at sulten stilles når man får mad –  hvorimod behovet, der driver 

indre motivation, aldrig vil blive tilfredsstillet, men altid være tilstede medmindre det 

afbrydes af andre følelser (Deci 1975: 101).  

 

Ydre motivation eksisterer i forskellige grader og anses derfor ikke for at være et homogent 

begreb. Ryan og Deci definerer ydre motivation som bestående af fire dele (2000: 61-62):  

• External regulation: Den laveste form for ydre motivation, der ligger lige over 

demotivation og refererer til udførelsen af en handling udelukkende baseret på 

belønning eller som en måde hvorpå man undgår en bestemt straf 

• Introjected regulation: Denne form for ydre motivation er også baseret på opnåelsen 

af en belønning eller undvigelsen af straf, men i dette tilfælde er belønningen snarere 

et højere selvværd og stolthed, samt undvigelsen af skyldfølelse eller bekymringer 

• Identification: Denne form er i høj grad selvstyrende, da man herigennem kan se det 

nyttige ved den specifikke adfærd. Denne form for ydre motivation får derfor en 

person til at udføre en bestemt handling mere eller mindre frivilligt, da personen 
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mener, at handlingen potentielt kan medføre opnåelsen af et andet mål – og 

herigennem en belønning 

• Integrated regulation: Tættest på indre motivation ligger integrated regulation. På 

dette stadie er årsagen til en handling blevet internaliseret og opfattes derfor som en 

del af ens egne værdier og behov. Selvom denne dimension minder meget om indre 

motivation, er der stadig tale om ydre motivation, idet handlingen stadig knyttes til 

en bestemt instrumentel værdi, der eksisterer separat fra handlingen i sig selv 

 

Ydre motivation kan altså variere fra at være udført med det formål at opnå en belønning til 

at være internaliseret og udført på baggrund af ens egne værdier og ønsker (Deci og Ryan 

1985: 35). Motivationen for at udføre en specifik handling ligger dog aldrig fast på enten 

indre eller ydre faktorer. Man kan sagtens starte med at være ydre motiveret for at udføre en 

handling, men senere gennem en udvikling af interesse overfor den pågældende opgave 

ændre fokus til at udføre handlingen på baggrund af indre motivation. På samme måde kan 

man også skifte mellem de forskellige grader af ydre motivation i takt med at man selv 

udvikler sig i forhold til opgaven eller i takt med opgavens udvikling (Ryan og Deci 2000: 

63). 

 

3.3.2 MOTIVATION FOR AT DELTAGE PÅ SOCIALE MEDIER 

Dholakia et al. gennemfører i 2004 en undersøgelse over motivationen for at deltage i 

virtuelle communities. For bedre at generalisere deres resultater inddrager teoretikerne syv 

forskellige virtuelle communities i deres studie: email lists, website bulletin boards, Usenet 

newsgroups, real-time online chat systems, web-based chatrooms, multiplayer virtual games 

og multiuser domains (Ibid.: 249f). I 2010 drager Madupu og Cooley ligeledes på disse fem 

motivationsfaktorer for at afdække motivationen for at deltage i brand communities – dog 

med enkelte ændringer. Selvom ingen af de to studier er foretaget decideret af sociale 

medier generelt og heller ikke er foretaget i en intern virksomhedskontekst, mener vi stadig, 

at de kan udgøre et godt teoretisk fundament for vores afhandlings motivationsanalyse. 

Dholakia et al. definerer virtuelle communities som: ”…consumer groups of varying sizes 

that meet and interact online for the sake of achieving personal as well as shared goals of 

their members” (2004: 241-42). Denne definition er i overensstemmelse med vores egen 
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definition af sociale medier, som en online platform, der faciliterer interaktion og 

indholdsskabelse fra flere parter, og vi mener derfor sagtens, at den pågældende teori kan 

overføres til afhandlingen. Ydermere definerer Madupu og Cooley et community som: 

”…aggregation of individuals or business partners who interact around a shared interest, 

where the interaction is at least partially supported and/or mediated by technology…” (2010: 

129). Ud fra denne definition og Dholakia et al.’s definition kan interne sociale medier til en 

vis grad betegnes som et internt virtuelt community bestående af mange mulige 

interaktionselementer, men hvor interaktionen og den fælles interesse stadig er den drivende 

faktor – i dette tilfælde virksomheden. Samtidig muliggør anvendelsen af netop denne teori, 

at vi i slutningen af denne analysedel vil kunne lave en sammenligning mellem de 

motivationsfaktorer, vi har afdækket gennem vores medarbejderinterviews, og de 

motivationsfaktorer der allerede nu gør sig gældende for kunders deltagelse på sociale 

medier for herigennem at afklare, om der eksisterer en forskel i anvendelsen.  

 

De fem motivationsfaktorer 

Dholakia et al. opstiller fem forskellige motivationsfaktorer for at deltage i virtuelle 

communities: purposive value, self-discovery, maintaining interpersonal interconnectivity, 

social enhancement og entertainment value (2004: 243). Madupu og Cooley skifter senere 

purposive value ud med information motive og maintaining interpersonal interconnectivity 

med social integration motive – dog uden at foretage graverende ændringer i betydningen af 

begreberne (2010).  

 

I afhandlingen vælger vi derfor at benævne begreberne i henhold til deres oprindelige navne 

som anført af Dholakia et al. (2004: 243). Hvert enkelt begreb er  kort præsenteret i figur 8, 

og vil blive nærmere defineret i afsnit 4.3, hvor de anvendes: 
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Figur 8: Motivationsfaktorer for deltagelse på virtuelle communities 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Dholakia et al. (2004: 243). 

 

Vi er bevidste om, at vi ved at benytte lige netop denne teori begrænser os til blot at se de 

positive elementer, der eksisterer ved at deltage på de interne sociale medier for 

medarbejderne. Vi mener dog, at det er disse elementer, der danner det vigtigste fundament 

for forståelsen af, hvorfor medarbejderne ønsker at deltage på de interne sociale medier, og 

således også skaber den bedste forståelse for, hvilke elementer man som virksomhed skal 

være opmærksom på.  

 

Ovenstående teorier er vigtige at inddrage i vores analyse, da de sammen muliggør en 

dybdegående analyse af medarbejdernes motivation for at anvende interne sociale medier. 

Ved at inddrage disse teorier sammen er vi herved i stand til at forstå hvilke konkrete 

faktorer, der motiverer medarbejderne til at anvende de sociale medier og samtidig i stand til 

at forstå hvilken type af motivation, der ligger til grund herfor. Derfor vil Ryan og Decis 

teori blive anvendt til at skabe en forståelse for, hvorvidt medarbejderne anvender de interne 

sociale medier, fordi de føler de opnår et separat mål herved (ydre motivation), eller om de 

anvender medierne ud fra egen interesse (indre motivation), og samtidig hjælpe med at 

diskutere hvordan dette påvirker medarbejdernes tilgang til de interne sociale medier. 
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Yderligere kan man ud fra vores valg af et socialkonstruktivistisk ståsted diskutere imod 

valget af en motivationsanalyse, da disse kan anses som sættende et lighedstegn mellem et 

individ og en motivation – uden hensyntagen til den sociale kontekst. Dog mener vi, at man 

i en organisatorisk kontekst godt kan forsvare at foretage en motivationsanalyse, da 

medarbejderen altid vil være influeret af denne specifikke kontekst for anvendelsen. 

Samtidig sikrer valget af lige præcis Ryan og Deci til klarlæggelsen af medarbejdernes 

overordnede motivationsfaktorer, en overensstemmelse med vores socialkonstruktivistiske 

ståsted, da disse teoretikere netop ikke anser motivation som et generelt begreb, men snarere 

som et begreb der varierer afhængigt af konteksten (2000: 54). 
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ANALYSE 

4 

”Tell me and I’ll forget; show me and I may remember;  
involve me and I’ll understand” (Confucius 450 f.kr.) 
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4. ANALYSE 
 

4.1 ANVENDELSE AF INTERNE SOCIALE MEDIER 

Del 1: Afhandlingens praktiske kontekst 
 

Analysen påbegyndes med en todelt analyse af de tre casevirksomheders anvendelse af 

interne sociale medier. I følgende første analysedel vil vi præsentere og beskrive 

afhandlingens praktiske kontekst, der vil udgøre fundamentet for afhandlingens videre 

analyse.  

 

4.1.1. IBM DANMARK ApS5     

IBM (International Business Machines Corporation) er en amerikansk IT-virksomhed, der 

fremstiller og sælger computerhardware og -software samt andre tjenesteydelser. De har 

over 426.000 ansatte på verdensplan (IBM 2012).   

 

Hos IBM benævnes de interne sociale medier social business. Da man begyndte at anvende 

disse internt for 10-15 år siden, valgte man at udvikle sin egen platform med interne sociale 

medier. Denne platform refereres i dag til IBM Connections. Platformen består helt specifikt 

af følgende sociale medier: sociale netværk med mulighed for microblogging (i IBM 

benævnt rich profiles), communities, wikis, blogs og micro project management (Carlsson 

2012: 10.49). IBM Connections bliver benyttet af alle medarbejdere globalt, og 

kommunikationen foregår derfor udelukkende på engelsk. Man kan dog også, ved at 

anvende featuren community, oprette en mindre gruppe udelukkende for IBM Denmark 

ApS, hvor man kan kommunikere på dansk. Da IBM er en IT-virksomhed, benyttes denne 

platform ikke kun internt hos IBM, men er samtidig en softwareløsning, der videresælges til 

andre virksomheder. Ansvaret for de interne sociale medier er i IBM placeret flere 

forskellige steder, men ligger primært hos Christian Carlssons afdeling, Digital Strategies, 

som er en del af Marketing Communications (Carlsson 2012: 6.23). Hos IBM har formålet 

med at implementere interne sociale medier været at fremme videndeling og kollaboration  

(jf. bilag 10). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Herefter benævnt IBM 
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4.1.2 RAMBØLL DANMARK A/S6     

Rambøll er en dansk ingeniør-, design- og rådgivningsvirksomhed, der leverer ydelser inden 

for byggeri, transport, miljø, energi, olie & gas, telekommunikation og management 

consulting. Hele Rambøll beskæftiger omkring 10.000 medarbejdere fordelt over næsten 

200 kontorer i nitten lande (Rambøll 2012).  

  

Ligesom i IBM har man i Rambøll også udviklet sin egen platform – RamLink. Hos Rambøll 

anvender man dog ikke betegnelsen sociale medier for RamLink, fordi de føler ordet socialt 

giver nogle forkerte konnotationer i forhold til, hvordan medierne skal anvendes. Platformen 

benævnes derfor i henhold til sit formål som et videndelingsværktøj (jf. bilag 9). RamLink 

blev først rullet ud i enkelte dele af organisationen i 2010 og herefter implementeret løbende 

i resten af Rambøll globalt. I marts 2011 var alle nitten lande med på platformen. 

Defaultsproget er engelsk, selvom man har givet tilladelse til, at landene også kan 

kommunikere på deres eget sprog (jf. bilag 9).  

 

Under vores besøg i Rambøll i september fik vi en grundig gennemgang af RamLink og 

dens to nuværende features: people og projects. People er en social netværksfeature, hvor 

medarbejderne har deres personlige profil med blandt andet CV og projekter. Her kan de 

følge og følges af andre medarbejdere og lave personlige statusopdateringer. Projects 

indeholder gamle og igangværende projekter og giver medarbejderne mulighed for at følge 

med i de enkelte projekter, organisationen arbejder på. Forsiden af RamLink indeholder en 

home-side, hvor statusopdateringerne og nyhederne på de medarbejdere og projekter, man 

følger, kommer op i omvendt kronologisk rækkefølge (jf. bilag 9). 

 

RamLink er stadig i den indledende udviklingsfase og vil inden længe blive udvidet med 

diskussionsforum, blogs og wikis. RamLink administreres på koncernniveau af afdelingen 

Knowledge Management (jf. bilag 9).  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Herefter benævnt Rambøll 
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4.1.3 NOVO NORDISK A/S7 

Novo Nordisk er en dansk medicinalvirksomhed, især kendt for deres fremstilling af insulin. 

De har mere end 33.000 medarbejdere fordelt på 75 lande (Novo Nordisk, 2012).  

 

Hos Novo Nordisk har man anvendt interne sociale medier i snart tre år, og anvender som de 

eneste af vores casevirksomheder den direkte benævnelse sociale medier for disse medier. 

Novo Nordisk anvender fast en række forskellige social media tools: content communities 

(benævnt NovoTube og NovoPhotos), wikis (benævnt NovoPedia), sociale netværk og 

microblogging i form af Yammer. Under særlige kampagner har de dog også benyttet sig af 

andre sociale medier – blandt andet blogs og diskussionsfora (jf. bilag 8).  

 

Også hos Novo Nordisk anvendes de interne sociale medier globalt, og sproget er derfor 

også her engelsk. Ansvaret for de interne sociale medier er i Novo Nordisk placeret hos 

Kasper Kofod i hovedkvarterets Corporate Communications med beliggenhed i Danmark. 

De sociale medier i Novo Nordisk tilgås af medarbejderne via deres lokale intranet, 

Sharepoint. Hos Novo Nordisk har det konkrete formål med at implementere de interne 

sociale medier været at skabe bedre videndeling, og øge innovationsevnen (jf. bilag 8). 

 

4.1.4 MEDIERNE I DE TRE CASEVIRKSOMHEDER 

I Social Media at Work karakteriseres blogs, wikis og social networking sites  som værende 

”the big three” i forbindelse med interne sociale medier (Jue, et al. 2010: 44). Dette stemmer 

i nogen grad overens med de observationer, vi har gjort os gennem indsamlingen af vores 

empiri.  

 

Ud fra ovenstående beskrivelse kan man overordnet sige om de tre casevirksomheder, at de 

alle anvender adskillige sociale medier i internt. Figur 9 giver et konkret overblik over, 

hvilke sociale medier virksomhederne har til rådighed, samt hvilke sociale medier hver 

casevirksomhed benytter i deres internt. Figuren har til formål både at illustrere de mange 

mulige værktøjer, og hvor bredt de tre casevirksomheder hver især spænder i forhold til 

deres interne sociale medier. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Herefter benævnt Novo Nordisk 
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Figur 9: Sociale medier i den interne kommunikation8 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som figuren tydeliggør anvendes næsten alle af de tidligere definerede sociale medier internt 

– dog med virtual worlds som den eneste undtagelse. Overordnet anvender alle tre 

casevirksomheder en eller anden form for microblogging. Hos Novo Nordisk er det 

platformen Yammer der bliver anvendt som microblogging-tool, hvor man hos IBM og 

Rambøll anvender microblogging i forbindelse med profilsiderne på de to virksomheders 

individuelle platforme RamLink og IBM Connections. Hermed må microblogging, og 

dermed medarbejdernes mulighed for hurtigt og nemt at være i stand til at dele viden med 

hinanden på tværs af virksomheden, anses som en af de vigtigste features i interne sociale 

medier (Støvring og Paulli 2008: 86). Gennem microblogging opstår der på samme tid en 

mulighed for at indgå i sociale netværk, da man igennem microblogging opretter en 

personlig profil og herigennem udvælger hvilke andre medarbejdere man vil følge.  

 

Samtidig er det tydeligt, at der også foreligger gode muligheder for anvendelsen af wikis, 

idet alle tre casevirksomheder enten allerede bruger eller planlægger at bruge dem. Fordelen 

ved wikis er at alle de dokumenter og informationer, man normalt fremsender over en e-mail 

nu kan lægges op på en wiki, der er tilgængelig for og kan redigeres af alle involverede 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Det skal tilføjes, at Rambøll planlægger at integrere communities, diskussionsfora, blogs og wikis i RamLink inden for de 
næste to-tre år 
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(Støvring og Paulli 2008: 86). I en intern kontekst kan en wiki altså give medarbejderne en 

større grad af indflydelse, ved at de uafhængigt af deres stilling kan bidrage med idéer, der 

eventuelt vil kunne forbedre virksomheden, (Naslund 2010: 36). En anden måde at 

inkorporere sociale medier i den interne kommunikation kan være at udforme 

personalehåndbogen som en wiki, som personalet selv opdaterer (Bøtter 2010: 105). 

 

Anvendelsen af content communities er et af de nyere tiltag inden for interne sociale medier 

(Støvring og Paulli 2008: 88). Især hos Novo Nordisk er der stort fokus på denne type 

communities i form af videoplatformen, NovoTube, og billedplatformen, NovoPhotos. 

Denne form for intern kommunikation, hvor alle kan bidrage med deres tanker og idéer i 

levende film og billeder, anses som et effektivt kommunikationsmiddel, idet mediet giver 

mulighed for at understrege budskaberne på en mere levende og visuel måde (Ibid.). Ifølge 

Kasper Kofod er NovoTube også netop det interne sociale medie, der fungerer bedst hos 

medarbejderne i Novo Nordisk for tiden (jf. bilag 8). 

 

Som vi kan se ud fra ovenstående, anvendes der mange forskellige typer af sociale medier i 

den interne kommunikation, og der er dermed mange muligheder, når man som virksomhed 

ønsker at implementere disse medier. ”The big three” kan i denne sammenhæng dog ikke 

anses som værende fyldestgørende, idet microblogging og content communities, som vi har 

set høj anvendelse af i vores empiri, også må anses som væsentlige medier i den interne 

kommunikationskontekst.  

 

4.1.5 INTERNAL SOCIAL MEDIA – IT’S BUSINESS 

Der er i høj grad forskel på, om man taler om sociale medier i en privat kontekst, eller om 

man taler om sociale medier i en arbejdsmæssig kontekst. Hvor sociale medier i en privat 

kontekst oftest centrerer sig omkring brugerens egne interesser (Solis 2010: 8), er emnerne 

på interne sociale medier oftest til en vis grad forudbestemte ved som udgangspunkt at tage 

et rent arbejdsrelateret perspektiv – jævnfør casevirksomhedernes fokus på kollaboration, 

øget innovationsevne og videndeling. Det vil sige, at medarbejdernes samtaleemner til en vis 

grad allerede er fastlagt på forhånd, hvilket stiller nogle nye krav til indsigten i, hvad 

medarbejderne ønsker fra forummet. Dette ændrer samtidig også på åbenheden af forummet, 

fordi man grundet de arbejdsrelaterede diskussioner naturligvis i alle tre casevirksomheder 
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har været nødsaget til at afgrænse de interne sociale medier fra eksterne interessenter. 

Hermed adskiller de interne sociale medier sig fra de eksterne sociale medier ved ikke at 

muliggøre samme grad af udbredelse i netværket (Solis 2010: 148), men ved altid at være 

begrænset af de allerede fastsatte rammer. Dette kan dog ikke anses som værende et 

væsentligt problem, idet emnerne med stor sandsynlighed ikke ville have nogen positiv 

interesse for andre end medarbejderne.  

 

På trods af at medierne tager et arbejdsrelateret udgangspunkt, kan vi dog samtidig se, at 

virksomhederne ikke fuldstændig på forhånd har fastlagt de emner, der kommunikeres om 

på medierne. Dette kommer blandt andet til udtryk hos Novo Nordisk: 

 

”Men det er jo en åben platform, så vi kan jo ikke diktere, hvad folk 

skal snakke om og skrive om og publicere osv. osv…” (Kofod 2012: 

13.18). 

 

Den generelle holdning til anvendelsen af interne sociale medier er hermed som en åben 

platform, hvor ”mundkurven” er blevet fjernet fra medarbejderne, og der derfor ikke 

dikteres, hvad der skal snakkes om - lige såvel som der ikke dikteres, hvad forbrugerne må 

snakke om i den eksterne kontekst (Solis 2010: 29). Heri tydeliggøres det, at man i Novo 

Nordisk gerne ser elementer fra den eksterne anvendelse overført til den interne anvendelse, 

så anvendelsen af interne sociale medier bliver mere naturlig for medarbejderne. Derfor 

begrænser hverken IBM eller Novo Nordisk medarbejderne i at føre samtaler af mere privat 

og social karakter på medierne: 

 

”Jeg synes, det er ærgerligt, der ikke er mere af det, hvor folk er lidt 

mere loose og lidt mere private eller bare laver sjov – men der er 

intet” (Kofod 2012: 34.03) 

 

”Det handler i virkeligheden ikke kun om at kunne skabe videnskab 

(…) eftersom der er mennesker i organisationen, så bliver man nødt 

til bedre at finde ud af, hvem er menneskerne på det sociale plan, så 
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det er både videnskabsdeling og det sociale, som ligger til grund” 

(Carlsson 2012: 4.03). 

 

På trods af det ellers arbejdsrelaterede perspektiv anses interne sociale medier altså ikke 

udelukkende som et arbejdsredskab, men snarere som åbne platforme, som medarbejderne 

til en vis grad kan anvende til de formål, de anser for nødvendige. Vi kan herved se, at Novo 

Nordisk og IBM ikke kun ser et potentiale i en forbedret interaktion omkring 

arbejdsrelaterede emner, men også gerne ser medarbejderne anvende det ud fra et mere 

socialt perspektiv. Dermed anerkender de et potentiale i ikke udelukkende at anvende de 

interne sociale medier til den formelle og topstyrede kommunikation, men også til den 

uformelle kommunikation. At begge disse virksomheder også anlægger et socialt fokus og 

ikke udelukkende tager et rent arbejdsrelateret udgangspunkt, kan forklares med at 

medarbejderne gennem interaktionen ville kunne opbygge og bibeholde relationer til 

hinanden og hermed til virksomheden (Cook 2008: 43). Herved kan vi se, at virksomheden 

også på de interne sociale medier har en interesse og ser en fordel i at give medarbejderne 

helt nye interaktionsmuligheder. 

 

En anderledes holdning gør sig gældende hos Rambøll, hvor fokus udelukkende er på de 

arbejdsrelaterede aspekter af medierne frem for det sociale: 

 

”Det er ikke på grund af sociale interesser, vi bruger det. Det er 

forretning” (Arvanaghi 2 2012: 5.10). 

 

Det samme tydeliggøres yderligere ud fra næste citat, hvori Behrooz Arvanaghi udtaler, at 

RamLink ikke bør anvendes til sociale arrangementer, medmindre det har relation til 

arbejdet: 

 

”Hvis jeg kan finde rundt på Facebook og arrangere en eller andet fest 

på ti sekunder, så skal det også kunne gøres her – ikke fest, men så et 

eller andet sammentræf omkring brovedligeholdelse” (Arvanaghi 2 

2012: 7.32). 
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Hos Rambøll er fokus udelukkende på anvendelsen af medierne som et arbejdsredskab og til 

forskel fra IBM og Novo Nordisk ønsker de derfor ikke, at anvendelsen også indbefatter 

sociale elementer.  

 

4.1.6 VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER 

Ovenstående peger på, at tilgangen til interne sociale medier og anvendelsesmulighederne i 

dem udgør en udfordring for virksomhederne. Hos især IBM og Novo Nordisk indikerer 

analysen, at der mangler nogle fundamentale tanker om, hvilket formål medierne kan have i 

den interne kommunikation. Dette kan være med til at forklare den ambivalens, der 

eksisterer i den måde virksomhederne ønsker, at medarbejderne skal anvende medierne på.  

 

Alle tre casevirksomheder nævner ikke overraskende videndeling som den primære årsag til 

implementeringen af interne sociale medier (jf. afsnit 4.1.1 - 4.1.3). Deres faglige formål 

med medierne er dog ikke i fuldstændig overensstemmelse med den både faglige og sociale 

måde, de gerne ser medarbejderne anvende dem på. Samtidig placerer virksomhederne som 

tidligere nævnt ansvaret for medierne forskelligt i organisationen. Disse forskellige 

placeringer kan diskuteres at afspejle den manglende viden omkring interne sociale medier, 

der eksisterer. Den manglende forskning på området synliggøres her ved den forvirring, der 

eksisterer i praksis omkring, hvor medierne skal placeres organisatorisk og med hvilket 

formål, man kan implementere dem. Snarere signalerer de forskellige placeringer, at der 

stadig eksisterer modstridende holdninger til, hvordan interne sociale medier skal gribes an i 

virksomhederne og hvilken organisatorisk enhed, de henholdsvis skal understøtte og 

placeres i.  

 

Ydermere peger alle tre virksomheder på, at de har oplevet problemer med at få den samlede 

organisation til at anvende medierne aktivt: 

 

”Hver gang du præsenterer noget nyt, så er der så lidt modstand, og 

det har der også været her…” (Arvanaghi 2012: 51.34).  

 

I Novo Nordisk manifesterer det sig helt konkret ved, at de fleste medarbejdere kun kigger 

med, og at det ikke er hele virksomheden, der har tilmeldt sig medierne: 
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”Der er mest folk, der bare kigger, hører med… der er relativt få, 

der smider noget ud. Men det fungerer godt, der er jo en tredjedel af 

virksomheden, der er med efterhånden, hvilket vil sige, det er 

10.000 mennesker lige pludselig, vi snakker om” (Kofod 2012: 9.03). 

 

Når man taler om deltagelse på sociale medier, taler man ofte om en ”90-9-1 rule” (Nielsen 

2006). Efter denne regel vil 90 % af deltagerne på sociale medier oftest fungere som passive 

lyttere –  en gruppe Nielsen betegner som ”lurkers”. Herudover vil 9 % af deltagerne enkelte 

gange bidrage aktivt på medierne, men vil dog være styret af, hvorvidt de har tid eller ej, og 

kun 1 % vil jævnligt bidrage aktivt (Ibid.). I en virksomhed hvor formålet blandt andet er 

videndeling mellem medarbejderne, må en stor medarbejderstab, der udelukkende kigger 

med, dog anses som værende et problem, da der så ikke er nogen til at dele viden, men 

primært folk, der søger den (Cook 2008: 56). Dette problem forstærkes i Novo Nordisk ved, 

at kun en tredjedel af organisationen er tilmeldt medierne. Selvom 10.000 medarbejdere er 

mange deltagere, og at alle ansatte i Novo Nordisk ikke kan siges at have samme behov for 

interne sociale medier i deres arbejde, må det alligevel anses som et problem, at de sidste 

20.000 medarbejdere stadig ikke er oprettet på medierne, og derfor heller ikke kan hverken 

dele egen viden eller opsøge andres viden.  

 

Hos IBM oplever de især et problem med at få den øverste del af organisationen til at 

deltage på de interne sociale medier: 

 

”Jeg synes, det er den største udfordring, vi har lige nu (…) det er at 

leadership mangler (…) så hvis du virkelig vil transformere din 

virksomhed og virkelig speede up så bliver du nødt til at få et 

leadership team som bare forstår det her, og det, synes jeg, er en 

stor stor udfordring” (Carlsson 2012: 48.34). 

 

Udfordringen med deltagelse ligger altså ikke kun ét specifikt sted i organisationen, men er 

et generelt problem på alle niveauer af organisationen – medarbejderniveau såvel som 

ledelsesniveau. Den manglende lederdeltagelse synliggør samtidig endnu tydeligere 
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manglen på en konkret strategi bag implementering af medierne (Svarre 2011: 31). Dette 

problem er dog ifølge Katrine Thielke ikke unormalt, da de fleste virksomheder netop 

mangler viden om, hvordan sociale medier kan gøres strategiske:   

 

”Og så kan det også være rigtig svært overhovedet at gøre sociale 

medier strategiske, det er tit sådan et lille ekstra sjovt projekt” 

(Thielke 2012: 47.44). 

 

Al ovenstående peger på, at på trods af den eksisterende og omfattende viden omkring 

eksterne sociale medier møder virksomhederne fortsat graverende udfordringer i forbindelse 

med deres anvendelse af interne sociale medier. Især udfordringen med at få organisatorisk 

deltagelse på medierne er et gennemgående tema, der bør ses nærmere på, da organisatorisk 

deltagelse netop er en forudsætning af interne sociale medier. Derfor vil aspektet med 

medarbejderdeltagelse også være i fokus senere i afhandlingen, når vi fremfører et bud på, 

hvordan interne sociale medier kan implementeres i den interne kommunikation. 
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4.2 ANVENDELSEN AF INTERNE SOCIALE MEDIER 

Del 2: De sociale mediers kommunikationsfunktion 
 

Som vi har erfaret gennem de teoretiske overvejelser i afsnit 3.1, er intern kommunikation et 

meget bredt felt, der indeholder en række forskellige dimensioner. I løbet af dette afsnit vil 

vi derfor anskueliggøre, hvilke af disse dimensioner de sociale medier indgår i og til slut 

komme med vores forslag til, hvordan dette udvider kommunikationsmatrixen. Disse 

aspekter vil bidrage til en samlet forståelse af, hvilke muligheder der eksisterer for 

anvendelsen af interne sociale medier, og afsnittet vil hermed udgøre afsættet for den senere 

klarlæggelse af potentialet for sociale medier i den interne kommunikation (jf. afsnit 4.4). 

 

Welch og Jackson (2007) opstiller en intern kommunikationsmatrix, bestående af fire 

dimensioner inden for den interne kommunikation (jf. afsnit 3.1). For at kunne klarlægge 

hvordan de tre casevirksomheder anvender de sociale medier i den interne kommunikation, 

vil det være relevant at anskue anvendelsen ud fra disse fire dimensioner, da vi herigennem 

får klarlagt, hvilke former for intern kommunikation de sociale medier understøtter og hvilke 

parter, der indgår i denne kommunikation. Selvom de sociale medier ikke er direkte 

forankret i den interne kommunikation i de tre casevirksomheder, mener vi stadig, det er 

relevant at anskue medierne ud fra denne teori, da medierne primært benyttes til at facilitere 

elementer i den interne kommunikation. 

 

4.2.1 LEDELSESKOMMUNIKATION 

Welch og Jackson definerer internal line management communication således: ”Line 

management occurs at every level within orgainsations since senior managers answer to the 

chief executive officer as line manager. Line management communication relates to matters 

concerning employee roles and the impact of their personal communication” (2007: 185). Vi 

har her anvendt oversættelsen ledelseskommunikation, idet vi anser denne betegnelse som 

dækkende for det indhold Welch og Jackson angiver i deres definition. Under vores 

interviews fik vi ikke påvist nogle eksempler på, at de sociale medier anvendes i 

ledelseskommunikationen, der foregår mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder. 

Dette skyldes sandsynligvis, at kommunikationen mellem medarbejderen og dennes 
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nærmeste leder typisk indeholder let ømtålelige emner, såsom medarbejderens rolle i 

virksomheden og medarbejderudviklingssamtaler (Ibid.) Samtidig er man inden for denne 

dimension ofte lokaliseret samme sted eller i nærheden af sin nærmeste leder, og 

størrelsesordenen hvormed de interne sociale medier ville kunne bidrage i denne kontekst, 

kan derfor diskuteres. 

 

4.2.2 KOMMUNIKATION I AFDELINGEN MELLEM MEDARBEJDERNE 

Ifølge forfatterne er kommunikation i afdelingen mellem medarbejderne ofte karakteriseret 

af at foregå i de enkelte afdelinger og omhandle forskellige arbejdsopgaver (Welch og 

Jackson 2007: 185); hvilket de Ridder definerer som task-related communication (2004: 22). 

Denne kommunikationsdimension bærer derfor præg af at omhandle faglige og 

arbejdsrelaterede emner, foregå i en afgrænset fysisk enhed (afdelingen) og omfatte en fast 

gruppe af medarbejdere. Både Behrooz Arvanaghi og Kasper Kofod peger også på, at 

kommunikation omkring arbejdsopgaver er centralt på deres interne sociale medier. Her var 

udgangspunkterne:  

 

”…hvordan kan vi så bruge hinandens erfaringer, og hvordan kan vi 

trække på fælles referencer (…) det har været udgangspunktet” 

(Arvanaghi 2012: 3.48). 

 

”Det var mest for at skabe noget bedre videndeling i virkeligheden…” 

(Kofod 2012: 1.17). 

 

Ud fra disse to citater, kan vi se, at de interne sociale medier anvendes som et middel til 

idéudveksling og videndeling omkring arbejdsrelaterede emner og faciliterer måder, hvorpå 

virksomhedens medarbejdere kan bruge hinandens erfaringer og trække på fælles 

referencer. Hermed understøtter medierne kommunikationen omkring arbejdsrelaterede 

emner mellem forskellige medarbejdere, og kan hermed som værktøj siges at understøtte 

kommunikation mellem medarbejderne i afdelingen.  
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Dog er det ud fra Behrooz Arvanaghis udtalelse tydeligt, at man ikke længere anser 

kommunikation mellem medarbejderne i afdelingen som værende en fyldestgørende måde at 

arbejde på i store organisationer: 

 

”Det kan godt gå hvis et firma er omkring 1000 eller nedenunder, men 

altså når vi er så store, som vi er, så er det ikke sidemanden man kan 

hente information hos” (Arvanaghi 2012: 47.28). 

 

I Rambøll er der med de interne sociale medier blevet skabt en mulighed for nye former for 

netværk internt i organisationen ved at kollegaer, der ikke før var forbundet, nu kan trække 

på fælles referencer (McAfee 2009: 87). Samme holdning gør sig tilsyneladende gældende 

hos Novo Nordisk, for da vi spørger Kasper Kofod, hvad formålet med at implementere 

interne sociale medier var, svarer han nemlig: 

 

”… for at kunne skabe netværk internt i organisationen, og så kunne 

sætte nogle ansigter på alle de der folk, der sidder rundt omkring… 

” (Kofod 2012: 1.18). 

 

Herved kan vi se, at man i Rambøll og Novo Nordisk anvender de interne sociale medier til 

at skabe nogle bredere muligheder for informationsindsamling og videndeling ved at åbne 

op for andre kilder end sidemanden og gøre medarbejderne mere opmærksomme på alle de 

der folk, der sidder rundt omkring i organisationen. Det lader derfor ikke til, at interne 

sociale medier har en betydelig funktion i kommunikationen mellem medarbejderne i 

afdelingen, hvilket sandsynligvis skyldes, at disse medarbejdere allerede sidder tæt på 

hinanden, og derfor lige så godt kan kommunikere personligt. Ifølge Kasper Kofod var det 

dog denne dimension, han ville starte med, hvis han skulle starte forfra med de interne 

sociale medier for at sikre deltagelse fra medarbejderne: 

 

”…så skulle man lukke dem i forhold til deres afdelinger (…) det er 

dér, jeg tror, det skal starte, hvis vi skal have gang i denne her kultur. 

Starte mere lokalt for at folk føler sig trygge…” (Kofod 2012 17.44). 
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Selvom de sociale medier ikke allerede anvendes i kommunikationen mellem medarbejderne 

i afdelingen, er der dog noget, der tyder på, at de eventuelt ville kunne bidrage inden for 

denne dimension ved at få medarbejderne til at føle sig trygge med at bruge denne type nye 

medier i lukkede fora og med kollegaer, de allerede er bekendte med. Dette ville dog ud fra 

Kasper Kofods udsagn primært være relevant i opstartsfasen. 

 

Den nye kommunikationsdimension 

Interne sociale medier udfordrer altså den interne kommunikationsmatrix som Welch og 

Jackson (2007) opstiller ved ikke at kunne beskrives fyldestgørende ud fra den dimension, 

de refererer til som kommunikation i afdelingen mellem medarbejderne. De interne sociale 

medier udvider mængden af kollegaer, man kan kommunikere med om sit daglige arbejde, 

samtidig med at de sætter nogle ansigter på de medarbejdere, man ikke nødvendigvis sidder 

i samme afdeling med. Herved er den interne kommunikation mellem medarbejdere ikke 

længere begrænset til den enkelte afdeling, men kan også gøres gældende på tværs af 

afdelinger, kontorer og lande (Cook 2008: 14). Dette bekræfter vores empiri, idet vi kan se, 

at de interne sociale medier kan anvendes i en virksomheds globale interne kommunikation 

til at gøre kommunikationen mellem medarbejderne nemmere – også globalt. Under vores 

interview med Peter Svarre peger han også på, at de interne sociale medier skaber adgang til 

et nyt netværk af kollegaer og herigennem adgang til nye informationer: 

 

”…medarbejderen kan finde ting hurtigere, finde andre 

medarbejdere hurtigere, løse arbejdsopgaver hurtigere, få adgang til 

tingene hurtigere og så i øvrigt møde andre mennesker på en nem 

måde” (Svarre 2012: 16.01). 

 

Den interne kommunikationsmatrix udvides herved til at inkludere flere medarbejdere i 

kommunikationen og ændrer samtidig den tidligere forståelse for medarbejdere som 

udelukkende informationsindsamlere til nu at være informationsdeltagere (Bennett, Owers, 

Pitt og Tuckers 2010: 198). Vi mener derfor ikke længere, at kommunikationsdimensionen 

kommunikation mellem medarbejderne i afdelingen er bred nok til at kunne omfatte samtlige 

aspekter af den interne kommunikation, der foregår mellem medarbejderne internt i den 

globale virksomhed, da vi ud fra ovenstående kan se, at man gennem de interne sociale 
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medier nu kan kommunikere omkring arbejdsrelaterede emner med samtlige medarbejdere i 

organisationen. Det er derfor nødvendigt at tilføje en femte dimension til den interne 

kommunikationsmatrix, da vi ikke længere mener, at den fysiske afgrænsning som titlen i 

afdelingen signalerer er korrekt i forhold til vores empiriske grundlag. Denne nye dimension 

vil vi referere til som medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-fysisk 

afgrænset perspektiv) og kommunikationen i denne dimension vil adskille sig fra 

kommunikation mellem medarbejderne i afdelingen ved ikke udelukkende at finde sted i en 

afgrænset sfære, men ved snarere at være karakteriseret af intern kommunikation på tværs af 

alle afdelinger, kontorer og lande i organisationen.  

 

Vi er selvfølgelig bevidste om, at denne form for intern kommunikation også tidligere har 

været muliggjort i organisationen uden interne sociale medier – for eksempel gennem andre 

interne kommunikationsmedier såsom e-mailen. Ifølge Christian Carlsson er der dog nogle 

begrænsninger ved e-mailen: 

 

”Vi snakker jo om, at e-mail is where knowledge goes to die…” 

(Carlsson 2012: 11.49). 

 

Derfor mener vi, at der er fundamentalt belæg for påstanden om, at interne sociale medier 

skaber en ny type af intern kommunikation, der opmuntrer til medarbejder-til-medarbejder 

kommunikation på en måde, som e-mailen aldrig har gjort og som gør kommunikation 

mellem disse medarbejdere betydeligt nemmere (Bennett et al. 2010: 146). Som Christian 

Carlsson påpeger, skaber disse nye platforme altså en ny mulighed i forhold til de tidligere 

kanaler, ved at medarbejderen både kan ramme et bredere segment med sin kommunikation, 

samtidig med at medarbejderen selvfølgelig også selv modtager en større mængde viden fra 

sit netværk. På denne måde bliver den delte viden ikke fanget i en kanal mellem enkelte 

medarbejdere, men ”lever videre” på platformen i en bredere kontekst.  

 

4.2.3 KOMMUNIKATION I PROJEKTTEAMS 

Denne dimension defineres som: ”…project level internal communication may involve 

colleagues working on particular projects. Communication revolves around project issues 

and is predominantly two-way. Participants include employees and managers as project 
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members and thus involves peer or employee-to-employee communication (Welch og 

Jackson 2007: 185). Gennem vores empiri fandt vi ikke noget direkte bevis på, at interne 

sociale medier anvendes som kommunikationsmiddel i projektteams. Samtidig er der dog 

heller ikke noget, der tyder på, at inddragelsen af interne sociale medier til 

kommunikationen i projektteams ikke ville være relevant, og Bennett et al. argumenterer 

direkte for, at sociale netværk er altafgørende i projektarbejde (2010: 140). Blandt andet 

anvendte samtlige casevirksomheder de interne sociale medier til filesharing og 

communities – features der især må anses som essentielle i forbindelse med projektarbejde, 

hvor medarbejderne sidder forskellige steder. Samtidig kan de interne sociale medier også 

spille en vigtig rolle ved at muliggøre hurtigere dialog i projektteamet og hermed en 

hurtigere afklaring over, hvem der er i besiddelse af hvilke erfaringer.  

 

På trods af manglen på denne dimension i vores empiri, mener vi derfor stadig, at interne 

sociale medier kan have en væsentlige rolle at spille i kommunikationen i projektteams og 

måske endda også optimere nogle af de tidligere processer. I forbindelse med nærværende 

afhandling mener vi dog også, at kommunikation i projektteams har nogle af de samme 

muligheder og elementer som kommunikationsdimensionen medarbejder-til-medarbejder 

kommunikation (i en ikke-fysisk afgrænset enhed), og derfor vil denne interne dimension 

ikke blive yderligere ekspliciteret i den resterende del af afhandlingen.  

 

4.2.4 INTERN CORPORATE COMMUNICATION 

Jo større en virksomhed er, des sværere bliver den interne kommunikation (Li og Bernoff 

2008: 216). Dette må især siges at gøre sig gældende for intern corporate communication9, 

idet denne kommunikationsdimension, ved at inkludere hele medarbejderstaben, tager et 

bredere målgruppefokus end de andre dimensioner. Intern corporate communication 

defineres som: ”…communication between an organisation’s strategic managers and its 

internal stakeholders…” (Welch og Jackson 2007: 186). Hvor Welch og Jackson anvender 

betegnelsen strategic managers, som afsenderen for denne type kommunikation, vil vi i 

denne forbindelse se afsenderen som virksomhedens topledelse, da det ofte er dem, der 

varetager virksomhedens strategiske grundlag (Aggerholm et al. 2009: 58). Intern corporate 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Corporate communication er ikke oversat, da dette begreb også ofte anvendes i en dansk organisatorisk kontekst og bedre 
beskriver indholdet i kommunikationsdimensionen end den gængse oversættelse virksomhedskommunikation ville gøre.  
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communication manifesterer sig oftest i store globale virksomheder gennem 

massekommunikation (Welch og Jackson 2007: 187), såsom artikler på intranettet eller 

nyhedsmails fra den administrerende direktør, da man herigennem sikrer, at informationen 

når ud til hele medarbejderstaben (Støvring og Paulli 2008: 64). Denne 

kommunikationsdimension omhandler i modsætning til de tre andre dimensioner non-task 

related information, og har hermed ikke samme direkte relevans for medarbejdernes daglige 

arbejde (de Ridder 2004: 23). IBM anvender allerede de interne sociale medier til at 

understøtte målene for den interne corporate communication: 

 

”Alle senior vice presidents de skriver en blog (…) mange af de 

budskaber der kommer ud internt, kommer ud via blogging i stedet 

for traditionelle måder (…)” (Carlsson 2012: 23.52). 

 

Hos IBM er man begyndt at erstatte de tidligere massekommunikationsmedier med interne 

sociale medier i den interne corporate communication. Her anvender man interne sociale 

medier – blandt andet i form af blogs - til kontinuerligt at understøtte kommunikationen 

mellem den øverste ledelse (senior vice presidents) og hele medarbejderstaben. De interne 

sociale medier understøtter herved som værktøj den interne corporate communication ved at 

erstatte nogle af de traditionelle måder at kommunikere på. Interne sociale medier anvendes 

derfor ikke kun horisontalt, men også vertikalt i organisationen. Herved har medierne en 

kommunikationsfunktion på tværs af den samlede organisation, idet de ikke udelukkende 

anvendes til at skabe videndeling og interaktion mellem virksomhedens medarbejdere, men 

også anvendes med det formål at skabe en fornyet kommunikation mellem medarbejderne 

og topledelsen. Det samme gør sig gældende for Novo Nordisk, hvor Kasper Kofod 

fortæller, at de i forbindelse med den seneste opdatering af virksomhedens værdigrundlag, 

Novo Nordisk Way, anvendte blogging: 

 

”Der brugte vi det til ligesom at få en masse input og brede de her ting 

ud, hvor vores CEO han ligesom bloggede omkring denne her 

proces, og hvad han var i gang med, og hvad der skulle til…” (Kofod 

2012: 50.52). 
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Novo Nordisk anvender dog i modsætning til IBM blogs mere sporadisk i forbindelse med 

interne kampagner til direkte at kommunikere om emner, der som regel indgår i den interne 

corporate communication. Herved har vi fået tydeliggjort, at interne sociale medier 

anvendes i den interne corporate communication til både at understøtte den kommunikation, 

der løbende måtte være fra ledelsen, men også samtidig kan understøtte interne kampagner, 

der forløber over en specifik afgrænset periode.  

 

Samtidig ser vi i begge eksempler, at blogs ofte anvendes som kommunikationsværktøj i 

forbindelse med intern corporate communication. Dette er ikke overraskende, da andre 

allerede har peget på fordelene ved for eksempel lederblogs (Støvring og Paulli 2008: 64). 

Dog vil andre interne sociale medier også være relevante inden for denne 

kommunikationsdimension, hvilket tydeliggøres af følgende eksempler fra IBM: 

 

”Det er et globalt jam, som alle IBM’ere rundt om i verden var med i 

en online  diskussion om, hvad skal være vores values, hvad 

indebærer det at være en IBM’er, og så sad der en lille gruppe og 

orkestrerede det sidste og fik lavet det til tre stykker values…” 

(Carlsson 2012: 56.14). 

 

”Social business guidelines, det bruger vi også, det er en wiki… ” 

(Carlsson 2012: 58.36). 

 

Herved kan vi se, at både diskussionsfora og wikis også kan anvendes til at understøtte 

intern corporate communication – især i de tilfælde hvor kommunikationen tager 

udgangspunkt i medarbejdernes synspunkter og holdninger (Solis 2010: 4). Interne sociale 

medier anvendes derfor både som ledelsesmæssigt kommunikationsværktøj til at 

kommunikere direkte og personligt ud til medarbejderne (Li og Bernoff 2008: 222), men 

også som et værktøj til at afdække synspunkter og holdninger i medarbejderstaben. Ifølge 

Kasper Kofod påvirkede deres anvendelse af interne sociale medier også 

kommunikationsprocessen omkring Novo Nordisk Way: 
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”Det blev ikke så top-down. Det var en proces, hvor der var nogle 

input” (Kofod 2012: 55.00). 

 

Hvor medarbejdernes holdninger og synspunkter før udelukkende blev afdækket ved hjælp 

af afdelingsledere, der filtrerede informationen fra deres medarbejdere og videregav den til 

topledelsen (Welch og Jackson 2007: 187), har man med de interne sociale medier fundet en 

direkte kommunikationsvej fra topledelsen til den enkelte medarbejder. 

 

Hos Rambøll var der ingen konkrete eksempler på, at RamLink anvendes direkte til intern 

corporate communication, hvilket muligvis kan forklares med, at siden endnu ikke er fuldt 

udbygget (jf. afsnit 4.1), og at der derfor endnu ikke eksisterer de rette features til at 

muliggøre en fyldestgørende kommunikation inden for denne dimension. 

 

4.2.5 NY INTERN KOMMUNIKATIONSMATRIX 

Ud fra ovenstående analyse er vi nået frem til, at det til nærværende afhandlings videre 

analyse er nødvendigt at udvide den allerede eksisterende kommunikationsmatrix for intern 

kommunikation med dimensionen medarbejder til medarbejder kommunikation (i et ikke-

fysisk afgrænset perspektiv), da denne dimension især er set anvendt i forbindelse med 

interne sociale medier.  

 

 
 

Figur 10: Ny intern kommunikationsmatrix 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Welch & Jackson (2007) samt ovenstående analyse 
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Udvidelsen er forårsaget af, at man med implementeringen af interne sociale medier, nu har 

mulighed for at udvide den tidligere kommunikation mellem medarbejderne til ikke længere 

primært at foregå i afdelingen og andre afgrænsede enheder. De nye medier skaber nemlig 

nye muligheder for dialog mellem medarbejdere, der ikke tidligere har været direkte 

forbundne. Denne nye dimension indeholder muligheden for, at man i et bredere 

medarbejder-til-medarbejder perspektiv kan diskutere arbejdsrelaterede udfordringer samt 

indgå mere aktivt i videndeling internt i organisationen. Disse nye muligheder vil blive 

yderligere diskuteret i afsnit 4.4, hvor potentialet for sociale medier i den interne 

kommunikation afdækkes. 

 

4.2.6 OPSAMLING  

Vi har ud fra resultaterne, af foregående analyse fået afdækket, at medierne primært 

implementeres med det formål at understøtte virksomhedsrelaterede processer, og ikke som 

et socialt redskab. Dog lader det samtidig til, at der i flere af virksomhederne eksisterer en 

forholdsvis fri holdning til, hvordan og med hvilket formål medarbejderne anvender 

medierne. Denne lidt modstridende holdning i forbindelse med anvendelsen kan tyde på, at 

man i virksomhederne ikke fuldstændig har fået afklaret, med hvilket formål man har valgt 

at implementere de interne sociale medier, da der i høj grad er forskel på, hvor de tre 

casevirksomheder har valgt at placere medierne organisatorisk. Udfordringerne i forbindelse 

med implementeringen af en virksomheds interne sociale medier består derfor for det første i 

helt konkret at finde ud af, hvor medierne skal placeres og med hvilket formål, og for det 

andet at få hele organisationen til at tage medierne til sig og aktivt anvende dem i deres 

arbejdsdag. 

 

Vi har gennem analysen af virksomhedernes generelle anvendelse af interne sociale medier 

yderligere fået synliggjort, at medierne anvendes internt til at mindske 

kommunikationsdistancen mellem parter, der tidligere ikke havde mulighed for at tale 

direkte sammen. I den interne kommunikation manifesterer netop dette faktum sig især i den 

nye kommunikationsdimension medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-

fysisk afgrænset perspektiv), men også i den interne corporate communication. Dette resultat 

kan eventuelt være præget af alle tre casevirksomheders globale karakter, og det kan derfor 
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diskuteres, om undersøgelsen af andre virksomheder vil medføre et andet resultat. Ud fra de 

grundlæggende kommunikationskarakteristika vi har afdækket tidligere i afhandlingen, tyder 

meget dog på, at medierne netop oftest vil give mest mening i en global kontekst. Dette 

manifesterer sig ved, at interaktion og  indholdsskabelse på interne sociale medier ofte vil 

være mest relevant for medarbejdere, der ikke sidder ved siden af hinanden. Herudover vil 

personlig involvering af en større mængde medarbejdere i virksomhedsrelaterede spørgsmål 

oftest være nemmere i en virksomhed med 50 medarbejdere end i en med 500.000. 
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4.3 MEDARBEJDERNES MOTIVATION 

 

I det forrige afsnit har vi foretaget en analyse af, hvordan de tre casevirksomheder anvender 

de sociale medier i deres interne kommunikation. Dog vil det aldrig være muligt at få et 

fyldestgørende billede ud fra disse antagelser alene, da sociale medier, som tidligere nævnt, 

er defineret ved at være skabt i interaktionen mellem mange forskellige brugere. Derfor er 

det relevant også at kigge på medarbejderne, for at få det komplette billede af medierne – 

hvordan bruger medarbejderne medierne og hvorfor bruger de dem?  

 

I dette afsnit vil vi derfor belyse hvilke faktorer, der motiverer medarbejderne til at benytte 

de interne sociale medier, da man som virksomhed, er nødt til at tage højde for 

medarbejdernes tilgang og forståelse for medierne (Cook 2008: 93).  

 

Der er allerede foretaget adskillige undersøgelser af, hvilke faktorer der motiverer ens 

kunders anvendelse af sociale medier (Dholakia et al. 2004; Madupu og Cooley 2010) og 

oftest behandles sociale medier i et internt og eksternt kommunikationsperspektiv ens (Li og 

Bernoff 2008; Bøtter 2010). Måske netop derfor er der ikke foretaget selvstændige 

undersøgelser for medarbejdernes motivation for at anvende interne sociale medier, og dette 

hul vil vi derfor udfylde. 

 

4.3.1 AFDÆKNING AF MOTIVATIONER 

Allerede under vores interview med medarbejderne i henholdsvis IBM og Rambøll 

bemærkede vi nogle mønstre for deres tilgang til interne sociale medier. Ved den senere 

behandling og transskribering af interviewene blev disse endnu tydeligere. Under 

transskriberingen fokuserede vi især på den måde, medarbejderne valgte at italesætte deres 

anvendelse af interne sociale medier på, hvilket hjalp os til at forstå, hvordan medarbejderne 

selv ønsker at anvende medierne – og herigennem hvad der motiverer deres anvendelse af 

dem. Helt konkret identificerede vi tre overordnede motivationer: 

• Den rationelle motivation 

• Den relationelle motivation 

• Den selviscenesættende motivation 
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Da medarbejdernes motivation altid vil være styrende for hvilket potentiale, der eksisterer 

for en virksomhed i de sociale medier vil motivationsfaktorerne danne et solidt fundament 

for den videre analyse.  

 

Motivationerne skal ikke opfattes som endegyldigt sande og heller ikke som om, at en enkelt 

medarbejder har enten den ene eller den anden motivation for at anvende medierne. Som 

medarbejder kan motivationsfaktorerne variere, for eksempel alt efter hvilken opgave man 

står overfor og i henhold til den pågældende medarbejders generelle motivation for sit 

arbejde. Formålet har derfor heller ikke været at præsentere nogle endegyldige tendenser, 

men snarere at forstå de pågældende medarbejderes motivation for at deltage på medierne på 

nuværende tidspunkt. Dog mener vi, at motivationsfaktorerne kan anvendes som fundament 

for den videre analyse, da vi stadig anser dem som pegende på et mønster for, hvordan 

medarbejdere generelt tilgår interne sociale medier.  

 

4.3.2 DEN RATIONELLE MOTIVATION 

Nedenfor vil vi give et konkret indblik i, hvorfor den rationelle motivation kan siges at være 

en faktor i medarbejdernes deltagelse på interne sociale medier. Vi vil fokusere på to 

forskellige aspekter: rationalitet som kickstarter og det rationelle frem for det sociale. 

Rationalitet som kickstarter vil omhandle, hvordan det rationelle aspekt især i opstartsfasen 

af de interne sociale medier er vigtigt, idet den kan hjælpe medarbejderne med at se formålet 

med medierne og dermed opmuntre dem til deltagelse. Det rationelle frem for det sociale vil 

fokusere på, hvordan placeringen af sociale medier i en intern arbejdsmæssig kontekst 

ændrer den private anvendelse af medierne fra primært at være centreret omkring de sociale 

aspekter i interaktionen til primært at fokusere på den viden og information, man kan opnå 

som resultat af interaktionen.  

 

Rationalitet som kickstarter 

Ud fra vores empiri kan vi se, at når medarbejderne opererer på de interne sociale medier, er 

det vigtigt for dem, at de kan se et konkret formål med deltagelsen, og at de føler, de opnår 

en bestemt fordel ved at anvende medierne. Netop dette var årsagen til at Bo Falkenberg i 

første omgang tog IBM’s interne sociale medier til sig: 
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”Årsagen til at jeg gjorde det, det var fordi, det gav mig værdi (…) 

det gav mig værdi i at kunne finde andre folks information 

hurtigere” (Falkenberg 2012: 26.06). 

 

Bo Falkenberg begyndte altså i første omgang at anvende de interne sociale medier, fordi 

han følte, det gav ham en arbejdsmæssig værdi ved at tilføre hans dagligdag noget, som de 

andre tilgængelige medier ikke kunne tilføre ham. Et anderledes perspektiv synliggøres af en 

medarbejder i Rambøll, hvis brug af de interne sociale medier dog er forholdsvist tilfældig: 

 

”Nogle gange hvis jeg får den der (red. RamLink nyhedsmail) om 

fredagen, og der er nogle, der har postet noget interessant, så siger 

jeg: nå. Så kigger man lige på det, og når man klikker der, så nå, så 

kan man også godt lige klikke dér. Men der skal ligesom [være] 

sådan en trigger...” (Rambøll 2: 27.43) 

 

For denne medarbejder er anvendelsen af interne sociale medier altså stadig ikke en naturlig 

del af arbejdsdagen på trods af, at RamLink blev implementeret tilbage i 2010. Til forskel 

fra Bo Falkenberg lader det til, at denne medarbejder endnu ikke har set værdien i medierne. 

Derfor kræver det en ”påmindelse” fra virksomheden til medarbejderen om at anvende dem. 

Dette viser ikke kun, hvor omfattende en proces, det er at få medarbejderne til at adoptere de 

interne sociale medier i deres arbejdsdag (Jue et al. 2010: 132), men også hvor vigtigt det er, 

at der fra start af eksisterer en rationel årsag for medarbejderne til at benytte medierne. 

Herved kan vi se, at den rationelle motivation er drivende i den indledende fase af de interne 

sociale medier, og at en adoptering af medierne højst sandsynligt ikke vil kunne lade sig 

gøre uden denne motivation.  

 

Det, at der eksisterer en konkret værdi i medierne, er ikke kun vigtigt for at få 

medarbejderne til at anvende dem, men også vigtigt for hvorvidt de anser medierne som en 

integreret del af deres daglige arbejde: 
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”I vores hverdag når vi sidder travlt med alt muligt andet, så er det 

ikke lige det første man tænker: ej, så skal jeg lige opdatere et eller 

andet” (Rambøll 3 2012: 13.52). 

 

Ud fra dette citat er det tydeligt, at hvis der ikke eksisterer en rationel motivation fra 

medarbejderen for at anvende de interne sociale medier, så vil medierne med stor 

sandsynlighed opfattes som et initiativ parallelt med det daglige arbejde og ikke som en 

naturlig del af arbejdsdagen, der udelukkende anvendes, når man ikke har travlt. Holdningen 

til medierne kan dog være en helt anden, såfremt der eksisterer en rationel årsag for 

anvendelsen og medarbejderen som i Bo Falkenbergs tilfælde allerede føler, at de opnår en 

værdi i forbindelse med anvendelsen: 

 

”Når jeg starter min computer om morgenen, så er det første jeg gør 

at gå ind på de sociale medier, og ser hvad er der sket af ændringer 

siden jeg gik i går, og derefter åbner jeg min mail” (Falkenberg 

2012: 39.28). 

 

Vi ser her to modstridende opfattelser af interne sociale medier. På den ene side står en 

medarbejder, der oplever en konkret arbejdsrelateret værdi i medierne og som herigennem 

anvender medierne helt naturligt i sit daglige arbejde. På den anden side står to 

medarbejdere fra Rambøll, der ikke helt kan se nogen værdi i medierne i relation til deres 

arbejde, og som derfor ikke anser dem som en integreret del heraf. Hvis man som 

medarbejder ser et formål med at anvende de interne sociale medier, vil de helt naturligt 

indgå som en integreret del af det daglige arbejde, og man vil være i stand til at optimere sit 

arbejde, ved at alle informationsstrømme kommer et sted fra og fra flere forskellige 

kollegaer, end hvad der hidtil har været muligt (Li og Bernoff 2008: 219).   

 

Det rationelle frem for det sociale 

Normalt på de sociale medier er det den sociale interaktion med andre mennesker, der er i 

fokus. Dette synliggøres blandt andet gennem Facebooks beskrivelse af sig selv: 
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”Millions of people use Facebook everyday to keep up with friends, 

upload an unlimited number of photos, share links and videos, and 

learn more about the people they meet” (Facebook 2012).  

 

Interaktionen med venner og familie på et socialt medie som Facebook behøver derfor ikke 

at have noget formål i sig selv, men kan betegnes som interaktion for interaktionens skyld. 

På interne sociale medier i virksomheden tager medarbejderne dog en lidt anden holdning. I 

denne kontekst er det nemlig ikke længere interaktionen i sig selv, som er i fokus, men 

snarere det man kan få ud af den (Madupu og Cooley 2010: 132). Det tydeliggøres blandt 

andet gennem Christian Treus holdning til hans kollegaers forskellige statusopdateringer: 

 

”Der kan godt gå lidt inflation i det der med statusopdateringer 

(…): ”nu arbejder jeg med det og det” eller ”nu sidder jeg og mapper 

mine kunder sådan og sådan” og så sidder man og tænker: nå okay, 

jamen tillykke (…) (Treu 2012: 49.54). 

 

Herudfra kan man danne sig det indtryk, at denne medarbejder ikke er interesseret i for 

meget information over disse medier, når han befinder sig på arbejdspladsen, men baseret på 

følgende citat fra en medarbejder i Rambøll lader dette dog ikke altid til at være tilfældet: 

 

”Altså det er sjovere at følge de projekter, hvor der er meget 

information” (Rambøll 1 2012: 28.20). 

 

Informationsmængden kan altså også have en positiv indflydelse på, hvorvidt man ønsker at 

følge med i et projekt, en person, et community eller lignende på de interne sociale medier. 

Hermed lader selve mængden af information ikke til at være problemet, men snarere 

relevansen af informationen. I en arbejdsmæssig kontekst ændrer motivationen for at deltage 

på et socialt medie sig ved at være fokuseret på, at få noget konkret ud af interaktionen med 

kollegaer og unødig information opfattes som ligegyldig og ubrugelig. Medarbejderens 

formål er derfor ikke altid at holde sig opdateret om personlige forandringer, men snarere at 

få fat i den konkrete viden, de efterlyser. Dette beviser endnu engang, at den rationelle 

motivationsfaktor vejer tungt i en arbejdsmæssig kontekst, og at man til forskel fra private 
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sociale medier ikke i første omgang deltager med det formål at bibeholde sociale relationer, 

men snarere gør det med henblik på at få noget relevant information og nogle input.  

 

Interne sociale medier som problemknuser 

Ud fra ovenstående analyse har vi fået tydeliggjort at medarbejderne ofte tilgår de interne 

sociale medier meget rationelt og med det formål at få fat i relevant information fra blandt 

andre deres kollegaer. Især i opstartsfasen af implementeringen af interne sociale medier er 

informationsværdien fra medierne væsentlig, idet det er den, der kan opmuntre 

medarbejderne til at påbegynde anvendelsen af medierne i første omgang. Dette er i 

overensstemmelse med Dholakia et al.’s motivation purposive value som forfatterne 

beskriver som ”the value derived from accomplishing some pre-determined instrumental 

purpose” (2004: 244): Medarbejderne anvender altså de interne sociale medier med et 

formål: at få assistance fra andre medarbejdere i deres daglige arbejde – dette kan enten 

være ved at se på de dokumenter, den pågældende medarbejder har delt, interagere i et 

community eller ved at bede om hjælp gennem microblogging (Madupu og Cooley 2010: 

132). Når medarbejderen tilgår de interne sociale medier, gør de det altså med henblik på at 

få opfyldt et forudbestemt mål i relation til deres arbejde. Derfor er medarbejderen inden for 

denne motivation ydre motiveret, idet tilgangen til medierne ikke er drevet af en personlig 

nysgerrighed, men snarere af et personligt behov for at opnå et bestemt mål (Ryan og Deci 

2000: 55). Mere specifikt er deres adfærd styret af external regulation, da medarbejderne 

inden for den rationelle motivation udelukkende interagerer på de interne sociale medier 

med henblik på at opnå en konkret belønning i forhold til deres arbejde (Ibid.: 61).  

 

Medarbejderne værdsætter tydeligvis de interne sociale mediers egenskab for at gøre dem i 

stand til at finde relevante medarbejdere og få relevant information hurtigere og nemmere. 

Herved kan vi i overensstemmelse med forrige kapitel se, at virksomhedernes anvendelse af 

sociale medier til at facilitere medarbejder-til-medarbejder kommunikation er i god 

overensstemmelse med medarbejdernes egne ønsker. Det rationelle motiv kan derfor siges at 

være stærkt på interne sociale medier, idet medarbejderne tilgår mediet med et lettere 

”egoistisk” motiv om udelukkende at tilegne sig den viden, de har brug for, frem for at 

benytte de sociale medier ud fra deres oprindelige formål – at være sociale. Dette kan siges 

at være et problem, da et stærkt informationsmotiv ifølge Madupu og Cooley vil medføre et 
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højt antal ”lurkers” (2010: 133). Derfor vil en ren rationel motivationsfaktor i en virksomhed 

altid være et problem, idet samtlige medarbejdere vil være fokuseret på at få glæde af andres 

information fremfor at dele deres egen – et element der vil sætte en stopper for hele 

interaktionen på disse medier. Dette kan forklare Rambølls problem i forhold til 

medarbejderdeltagelse, da deres forankring af medierne i Knowledge Management opfordrer 

medarbejderne til en udelukkende rationel tilgang til medierne (Ibid.: 144). Dette 

understøtter afhandlingens grundlæggende antagelse om, at der vil være en fordel i at 

forankre medierne i den interne kommunikation, da dette vil signalere bredere 

anvendelsesmuligheder. Deltagelse fra medarbejdernes side er derfor en større udfordring 

internt end i et markedsføringsperspektiv, fordi den arbejdsrelaterede værdi afhænger af, om 

medarbejderne er villige til at dele og bidrage aktivt. Derfor er man som virksomhed nødt til 

samtidig at opmuntre medarbejderne til også at fokusere på andre områder end blot det 

rationelle – hvilket for eksempel kan gøres eksplicit gennem den rette organisatoriske 

forankring af medierne. 

 

4.3.3 DEN RELATIONELLE MOTIVATION 

Under indsamlingen af vores empiri bemærkede vi, at de interne sociale medier ofte bliver 

italesat som en ny og mere personlig måde at interagere på med sine kollegaer, og at denne 

nye interaktionsmulighed ændrer på de relationer, der eksisterer mellem medarbejdere, der 

ikke sidder i nærheden af hinanden. Denne italesættelse af interne sociale medier som 

relationsskabende har vi valgt at benævne den relationelle motivation, idet vi kan se, at 

medarbejderne anvender medierne med det formål at opretholde eller styrke disse personlige 

relationer på tværs af landegrænser og hermed indgå mere aktivt i et virksomhedsrelateret 

fællesskab. 

 

Tættere relationer 

Sociale medie-platforme har oftest til formål at gøre informationer tilgængelige for mange 

forskellige parter, i modsætning til e-mail hvor fokus er på en lukket dialog (McAfee 2009: 

48). Det betyder, at nogle af de informationer der før implementeringen af interne sociale 

medier ikke var tilgængelige, nu kan ekspliciteres via disse medier og hermed skabe et helt 

nyt indblik i de enkelte medarbejderes og toplederes dagligdag (Ibid.: 138). Samtidig 



	  

	   82	  

påvirker denne interaktion ifølge Bo Falkenberg de relationer, der eksisterer imellem 

medarbejderne men også imellem medarbejderne og deres ledere: 

 

”…vi er kommet lidt tættere på hinanden qua sådan noget som 

statusopdateringer, og jeg ved, at min leder er i Norge de næste 3 

dage, kan kommentere inde på deres.. vedkommendes 

observationer i stedet for de mails…” (Falkenberg 2012: 54.02). 

 

Ud fra ovenstående citat kan vi se, at den uformelle kommunikationsform der også eksisterer 

på interne sociale medier – såsom statusopdateringer og kommentarer – ændrer på det 

forhold medarbejderne har til hinanden ved at få dem til at føle sig lidt tættere på hinanden. 

Hermed kan kommunikationen på de interne sociale medier siges at have en positiv 

indvirkning på medarbejdernes relationer og kan således motivere medarbejdernes 

anvendelse af medierne. Motivationen for at anvende de interne sociale medier bliver netop 

at kunne få disse mere detaljerede og personlige oplysninger om ens kollegaer og 

herigennem føle sig tættere på dem (Madupu og Cooley 2010: 134). Samtidig eksisterer der 

også en motivation i at kunne kommunikere med de kollegaer i organisationen, man ikke 

umiddelbart sidder i nærheden af: 

 

”Men det er rart også, når vi ligesom sidder spredt, at du sådan 

kan følge på sidelinjen, og man sådan.. holder på en måde 

kontakt” (Rambøll 2 2012: 31.11). 

 

For denne medarbejder udgør RamLink en måde at bibeholde en forbindelse til andre 

kollegaer rundt omkring i organisationen – en måde hvorpå medarbejderen stadig kan følge 

med på sidelinjen og holde kontakten. Heri tydeliggør medarbejderen, at denne relation til 

andre af organisationens ansatte er væsentlig for netop denne medarbejders motivation for at 

anvende medierne, da det ifølge medarbejderen er rart og dermed kan anses som en 

motiverende faktor for brugen. Ud fra netop dette citat er det også tydeligt, at denne 

motivation især gør sig gældende i en global kontekst. Her spiller medierne tydeligvis en 

væsentlig rolle i forhold til at skabe relationer mellem medarbejdere, der fysisk er placeret 

langt fra hinanden. 
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Medarbejderne motiveres dog ikke udelukkende af at kunne følge fjerne kollegaers arbejde, 

men også af at kunne interagere i mindre relevante samtaler der ellers ikke ville være mulige 

mellem medarbejdere, der ikke sidder i nærheden af hinanden: 

 

”…de sociale medier i denne her sammenhæng bliver brugt til at 

lave de positive strokes på tværs af landene. Det er nemt nok for 

mig at gå over til Jens og sige: det var hamrende godt, det du 

lavede (…) Det er lidt sværere,  hvis det er Vidar i Norge. Så kan 

jeg jo skrive inde på hans statusopdatering” (Falkenberg 2012: 

54.34). 

 

De interne sociale medier muliggør en mere uformel interaktion mellem medarbejdere og 

ledere internt i organisationen og gør medarbejderne i stand til at kommunikere om 

forskellige emner på tværs af landegrænserne (Bennett et al. 2010: 139). Motivationen for at 

anvende de interne sociale medier er derfor ikke kun baseret på, at kunne følge passivt med i 

hvem andre medarbejdere er, og hvad de beskæftiger sig med, men også på at kunne 

kommunikere personligt med dem over disse medier. Hermed kan de bidrage til de positive 

strokes på tværs af landene, der netop hjælper med både at bygge og bibeholde relationerne. 

Denne uformelle kommunikation er hermed ikke længere kun begrænset til at foregå med 

dem, man sidder i nærheden af og arbejder med i dagligdagen, fordi man som medarbejder 

nu blot kan skrive det inde på hans statusopdatering. Måske netop derfor fik vi også 

følgende svar fra Bo Falkenberg, da vi spurgte ham, hvem han primært kommunikerer på 

medierne med: 

 

”Nok mere med udenlandske kollegaer faktisk, de danske kollegaer 

de er jo lige i nærheden” (Falkenberg 2012: 51.50). 

 

Muligheden for at kunne kommunikere bedre med folk fra andre lande er et af de særlige 

karakteristika ved sociale medier (Madupu og Cooley 2010: 129). Netop denne mulighed for 

at indgå i tættere relationer med flere forskellige kollegaer fra andre lande, motiverer 

medarbejdernes anvendelse af de interne sociale medier. Medarbejdernes motivation for at 
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anvende medierne til at bygge og bibeholde relationer til især udenlandske kollegaer kan 

forklares ved, at medarbejderne herigennem vil kunne føle sig som en del af deres 

arbejdsplads: 

 

”Hvis det (red. interne sociale medier) fungerer, vil du jo ende med 

at føle, at du er mere med i en virksomhed eller et socialt 

fællesskab…” (Svarre 2012: 49.46). 

 

Ifølge Peter Svarre kan den interaktion, der eksisterer på de interne sociale medier positivt 

påvirke den tilknytning man føler til sin arbejdsplads og få medarbejderen til at føle, at de er 

mere med i en virksomhed og i et socialt fællesskab. Medarbejderens motivation for at få 

skabt sig en bredere berøringsflade i virksomheden gennem relationer med flere kollegaer 

kan derfor forklares ud fra et behov for at føle sig som en del af et større fællesskab på 

arbejdspladsen (Li og Bernoff 2008: 216). 

 

Interne sociale medier som relationsskabere 

Ovenstående synliggør, at medarbejderne motiveres til anvendelse af de interne sociale 

medier med henblik på at opretholde og styrke relationer til kollegaer på tværs af hele 

virksomheden. I modsætning til den rationelle motivation vil denne motivationsfaktor med 

stor sandsynlighed være mindre fremtrædende i den indledende fase med interne sociale 

medier. Dette skyldes, at relationerne med stor sandsynlighed først opstår i takt med en 

stigende interaktion og brug af interne sociale medier, og at medarbejderne herefter løbende 

vælger at fortsætte engagementet i medierne for at opretholde og kontinuerligt styrke disse 

relationer med deres kollegaer. Den relationelle motivation har nogle fællestræk med 

Dholakia et al.’s motivationsfaktor maintaining interpersonal connectivity der omhandler 

”…the social benefits derived from establishing and maintaining contact with other people 

such as social support, friendship, and intimacy (2004: 244 – egen kursivering). Hermed er 

vi nødt til at revurdere begrebet i forhold til nærværende afhandling, idet denne 

motivationsfaktor ikke kan siges at være fyldestgørende i en intern kontekst. Ud fra 

ovenstående analyse er motivationen for at deltage på interne sociale medier at etablere og 

opretholde kontakten med kollegaer, men dog ikke inden for de områder som Dholakia et al. 

nævner som eksempler. Snarere end at fokusere på social støtte, venskab og intimitet er 
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fokus i en intern kontekst i stedet på professionel støtte fra kollegaer og samhørighedsfølelse 

til virksomheden. Derfor indgår medarbejdere ikke i interaktion på sociale medier med 

hensigten at opnå ligeså dybe relationer som på private sociale medier, og formålet med at 

deltage på interne sociale medier centrerer sig derfor stadig primært omkring 

arbejdsrelaterede emner og ikke omkring generelle sociale aspekter. Motivationen for at 

deltage på interne sociale medier tjener altså også under denne kategori et specifikt formål 

for medarbejderen og er derfor drevet af ydre motivation (Ryan og Deci 2000: 55). Dog 

lægger denne motivationsfaktor sig tættere op ad den indre motivation end den rationelle 

motivation. Medarbejderne er nemlig i denne kontekst snarere styret af identification, idet 

medarbejderne her indgår i relationer mere eller mindre frivilligt med henblik på at opnå et 

andet mål – i dette tilfælde en større tilknytning til virksomheden og adgang til en større 

informationsmængde (Ibid.: 62).   

 

4.3.4 DEN SELVISSCENESÆTTENDE MOTIVATION 

I forbindelse med det tredje og sidste aspekt er vi gennem indsamlingen af vores empiri 

blevet gjort opmærksomme på medarbejdernes måde at italesætte deres egen adfærd på de 

interne sociale medier som selvstændige individer. Derfor vil følgende afsnit præsentere den 

sidste motivation, vi har afdækket gennem empirien – den selviscenesættende motivation, 

som kommer til udtryk gennem medarbejdernes ønske om at fremstå så positivt som muligt 

på de interne sociale medier.  Herudfra har vi også erfaret, at medarbejderne i høj grad er 

bevidste om den måde, de fremstår på de interne sociale medier – og herigennem også deres 

måde at agere på. 

 

Intraorganisatorisk personlig branding 

Med sociale medier generelt er der fulgt en større grad af synlighed end man tidligere har 

været vant til - både af virksomheder, der anvender disse medier, men også af individet 

(Labrecque, Markos og Milne 2011: 37). Dette betyder, at interne sociale medier medfører 

skabelsen af en dybere indsigt i den enkelte medarbejder i virksomheden. Under vores 

interviews blev det hurtigt tydeligt, at medarbejderne er meget bevidste om denne nye 

gennemsigtighed af deres person – et aspekt som Bo Falkenberg beskriver således:  
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”Jeg kan lave en meget tæt på 360 graders view på dig, jeg kan se 

hvem du kender (…) hvad du er tagget som (…) hvilke medier du er 

aktiv i (…) Jeg kan få en rimelig god fornemmelse af dig som 

medarbejder meget hurtigt” (Falkenberg 2012: 57.04).  

 

De sociale medier skaber hermed transparens omkring medarbejderen ved at synliggøre 

væsentligt flere aspekter omkring den pågældende persons dagligdag, end hvad der før har 

været muligt. Hermed ændrer medarbejderens interne profil sig fra blot at være et navn og et 

billede til at være et mere detaljeret indblik i, hvem denne medarbejder er. Dette betyder 

samtidig at, der hurtigere skabes en holdning til de forskellige medarbejdere, der sidder 

rundt omkring i organisationen. Medarbejderen bliver derfor med implementeringen af 

interne sociale medier i højere grad et personligt brand end de tidligere har været, da deres 

adfærd og interaktion med andre medarbejdere bliver mere synliggjort (Peters 1997).  

  

Transformationen af den enkelte medarbejder til et personligt brand kan til dels forklare 

Christian Treus og Bo Falkenbergs beskrivelse af deres online adfærd på IBM’s interne 

sociale medier: 

 

”…man publicerer kun det, der ligesom stiller en selv i et godt lys” 

(Treu 2012: 24.58). 

 

”Jeg lægger det op, hvis jeg synes, det er godt” (Falkenberg 2012: 

43.16). 

 

Tom Peters påstår at: ”When you're promoting brand You, everything you do - and 

everything you choose not to do - communicates the value and character of the brand” 

(1997). Ens personlige brand skabes altså ud fra denne optik af både valg og fravalg. Heri 

kan Christian Treus og Bo Falkenbergs valg om kun at dele informationer, der fremstiller 

dem positivt på de interne sociale medier, tolkes som deres egen måde at brande sig selv på. 

Samtidig kan deres bevidste valg om ikke at dele de ting, der stiller dem i et dårligere lys, 

derfor også ses som en måde at varetage deres personlige brand på. Ved at Bo Falkenberg og 
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Christian Treu kun lægger de ting op, de synes er gode, deler de derfor med et bevidst motiv 

om, at fremstå som kompetente medarbejdere.  

 

Fravalget som en måde at brande sig selv på er ligeledes tydeligt hos en medarbejder i 

Rambøll, der siger, at hun ikke anvender de interne sociale medier synderligt meget, idet 

hun forbinder brugen af medierne med noget negativt: 

 

”Nogle gange så kan man tænke: Nå, du har ikke så meget at lave, 

du keder dig eller hvad” (Rambøll 2 2012: 29.29). 

 

Hun forbinder de interne sociale medier med noget, man bruger sin fritid på, og tænker 

derfor negativt om de medarbejdere, der anvender medierne for meget. Hermed kan hendes 

motiv for ikke at dele aktivt på medierne dog stadig siges at være det samme som Christian 

Treus og Bo Falkenbergs motiv for at gøre det – nemlig at sikre det personlige brand. I 

henhold til ovenstående citat af Tom Peters kan begge motiver nemlig tolkes som en måde at 

sikre sit brand som seriøs medarbejder i forhold til sine kollegaer på (1997). Begge parters 

valg eller fravalg af deling på de interne sociale medier må derfor anses som værende 

motiveret af et ønske om at fremstille sig selv positivt i den givne kontekst. Forskellen 

mellem hvordan man i den pågældende virksomhed anser et positivt personligt brand 

influeres derfor af den pågældende virksomhedskultur – og vil med stor sandsynlighed også 

være årsagen til de modstridende holdninger i dette tilfælde.  

 

Denne varetagelse af sit personlige brand gør sig ikke kun gældende overfor kollegaer: 

 

”Man kan blive set af ens leder dér. Det er jo med til at motivere 

folk til at bruge den (…) hvis man bliver set som en, der er ivrig til 

at videndele..” (Rambøll 1 2012: 19.28). 

 

Dette citat tydeliggør, at medarbejderne motiveres til at anvende de interne sociale medier 

grundet deres mulighed for selviscenesættelse ikke kun overfor kollegaer, men også overfor 

deres leder. Motivationen for at deltage på interne sociale medier udspringer hermed af et 

ønske om at fremstille et så positivt brand som muligt af sig selv over for resten af 
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virksomheden – som en medarbejder der yder en solid indsats for virksomheden og som 

måske herigennem værdsættes mere. Ifølge Labrecque et al. skaber de sociale medier god 

mulighed for det enkelte individs iscenesættelse af sin egen private person, idet de igennem 

disse medier er i stand til at medvirke til skabelsen af deres eget brand (2011: 44). 

Ovenstående har tydeliggjort, at dette ønske om at iscenesætte sig selv på en bestemt måde 

også går igen i en intraorganisatorisk kontekst, og at medarbejderens anvendelse af interne 

sociale medier kan motiveres af et fundamentalt behov for at iscenesætte sig selv overfor 

kollegaer og ledere i en global kontekst.  

 

Interne sociale medier som personligt brandingværktøj 

Ovenstående tydeliggør, at medarbejderne også tilgår de interne sociale medier med 

motivationen om, at fremstille et positivt billede af sig selv overfor ledere og kollegaer. Den 

selviscenesættende motivation har visse lighedstræk med Dholakia et al.s social 

enhancement, som beskrives som: ”…the value that a participant derives from gaining 

acceptance and approval of other members, and the enhancement of one’s social status 

within the community on account of one’s contributions to it” (2004: 244). Den 

selviscenesættende motivation adskiller sig en smule fra Dholakia et al.s social enhancement 

ved at formålet med social enhancement er en forøgelse af ens sociale status. Dette vil ikke 

på samme måde være muligt i en organisatorisk kontekst, idet man her ulig virtual 

communities altid vil være bundet af ens placering i organisationens fysiske virkelighed. 

Dog kunne noget tyde på, at ens generelle personlige brand kan forbedres gennem interne 

sociale medier ved at skabe en potentiel positiv opmærksomhed omkring en som 

medarbejder (Svarre 2011: 50) og hermed medføre en forøgelse af den pågældendes 

uformelle status.  

 

Om den selviscenesættende motivationsfaktor er drevet af ydre eller indre motivation vil 

med stor sandsynlighed variere fra medarbejder til medarbejder, da der vil være forskel på, 

hvordan medarbejderne anvender medierne i denne forbindelse. En ung Generation Y-

medarbejder, der er opvokset med disse nye teknologier, vil have en anderledes tilgang til 

dem end den ældre Generation X-medarbejder (Jue et al. 2010: 29). Generation Y vil være 

vant til at anvende medierne, og det vil derfor ligge mere naturligt til dem, at anvende 

medierne til at iscenesætte sig selv – og de vil derfor formentlig også tilgå opgaven med 
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større personlig interesse (Ibid.: 30). Hermed vil de primært være indre motiveret, da 

anvendelsen af medierne til selviscenesættelse vil være mere naturlig og interessedrevet for 

dem (Ryan og Deci 2000: 56). Modsætningsvis vil Generation X-medarbejdere ikke være 

vant til anvendelsen af medierne i samme grad og vil derfor heller ikke føle udstillingen af 

sig selv ligeså naturlig, hvilket sandsynligvis vil påvirke brugen af medierne samt 

opfattelsen af dem. Derfor vil de snarere anvende medierne med henblik på netop at opnå 

anerkendelse blandt deres kollegaer. De vil herigennem være ydre motiverede og drevet af 

integrated regulation, idet handlingen stadig er knyttet til en instrumentel værdi (et bedre 

omdømme blandt sine kollegaer og leder), der eksisterer separat fra handlingen (Ryan og 

Deci 2000: 62).  

 

4.3.5 MEDARBEJDERNES MOTIVATION FOR INTERNE SOCIALE MEDIER 

Gennem ovenstående afsnit har vi fået afdækket hvordan og med hvilket formål, 

medarbejderne anvender de interne sociale medier. Vi har herigennem fundet frem til tre 

motivationsfaktorer, der alle kom til syne gennem vores interviews med medarbejderne i 

IBM og Rambøll: den rationelle motivation, den relationelle motivation og den 

selviscenesættende motivation. Disse tre motivationer har ligheder med tre af Dholakia et 

al.’s fem motivationer for deltagelse på virtuelle communities. Fælles for alle tre 

motivationsfaktorer er, at de er ydre motiveret. Det vil sige at medarbejderne i høj grad anser 

interne sociale medier som et middel til at nå et separat mål i forbindelse med deres arbejde 

(Ryan og Deci 2000: 55). Denne påstand understøttes yderligere af at de to 

motivationsfaktorer – self discovery og entertainment – ikke var synlige i vores 

undersøgelse (Dholakia et al. 2004: 244). Begge disse motivationer er med deres fokus på 

indre tilfredsstillelse indre motiveret (Ryan og Deci 2000: 56; Dholakia et al. 2004: 244). 

Denne fokus på ydre motivation er til en vis grad problematisk, idet det betyder, at 

medarbejderne ikke har internaliseret brugen af de interne sociale medier, og at brugen af 

medierne herved hverken vil påbegyndes eller fortsættes, hvis ikke de opfatter et tydeligt 

mål med anvendelsen (Ryan og Deci 2000: 60). Dette stiller store krav til implementeringen 

af interne sociale medier, idet man som koordinator herfor er nødt til at sikre, at 

medarbejderne oplever en konkret værdi i anvendelsen af medierne. Medarbejderne kan dog 

med tiden sagtens skifte retning og i højere grad blive indre motiveret; skiftet kræver blot at 

de opdager mediernes interessante karakteristika og hermed bliver indre motiveret for at 
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anvende dem (Ibid.: 63). De tre motivationsfaktorer og deres relationer til Dholakia et al. og 

Ryan og Deci’s teori og er opstillet i figur 11: 

 

 
 

Figur 11: Motivationsfaktorer på interne sociale medier 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Dholakia et al. (2004), Ryan og Deci (2000) og 

ovenstående analyse 

 

Som figur 11 illustrerer, er der altså forskel på, hvordan det enkelte individ tilgår sociale 

medier, afhængigt af om det er i en privat sfære eller en arbejdsrelateret kontekst. Som 

figuren tydeliggør, er medarbejderne i høj grad ydre motiveret, mens ”den private person” 

kan være både indre og ydre motiveret. Dette kan forklares med, at man i den private sfære 

selv har valgt sin tilstedeværelse på de sociale medier, hvorimod man i den arbejdsrelaterede 

sfære er blevet påtvunget dem af organisationen. Det medfører naturligvis at enkelte 

medarbejdere, der ikke bruger medierne i deres privatliv, tvinges til at anvende nogle nye 

teknologier, de endnu ikke er bekvemme ved og derfor heller ikke kan se nogen 

entertainment value i (Dholakia et al. 2004: 244). Dette viser, at man som virksomhed ikke 

kan implementere medierne med det formål, at medarbejderne skal anvende dem på samme 

måde, som de gør i deres private sfære, da der er forskellige motivationsfaktorer tilstede alt 

afhængigt af, om de agerer som privatperson eller som medarbejder i en virksomhed. Som 

privatperson er man primært drevet af personlig interesse, hvorimod man som medarbejder 

snarere er drevet af, hvilke mål man kan opnå med deltagelsen. 
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Man kan potentielt set stille spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne overhovedet er villige 

til at anvende de interne sociale medier i deres daglige arbejde, eller om virksomhederne 

forsøger at presse nogle nye værktøjer ned over en generation, der hverken er villig eller klar 

til at anvende dem. Ud fra Behrooz Arvanaghis udtalelse, anser vi dog ikke dette for at være 

tilfældet: 

 

”Jeg havde en henvendelse fra Norge for eksempel i sidste uge, hvor 

en af deres ingeniører han skrev til mig: vores brugere er begyndt 

at bruge Yammer mere aktivt…” (Arvanaghi 2012: 9.52) 

 

På trods af at Rambøll allerede har implementeret RamLink, vælger nogle af deres 

medarbejdere stadig at ty til allerede etablerede sociale medier i deres daglige arbejde. Dette 

anskueliggør, at det ikke er motivationen for at anvende interne sociale medier generelt, der 

mangler fra medarbejderne. Derudover tyder det dog snarere på, at man som virksomhed er 

nødt til at have en dybdegående forståelse for medarbejdernes forventninger til sådanne 

medier for at kunne få dem til at fungere.   

 

4.3.6 LEDERDELTAGELSE SOM MOTIVATIONSELEMENT 

Gennem vores interviews fandt vi frem til, at også andre elementer end de tidligere 

præsenterede motivationsfaktorer influerer medarbejdernes motivation for at anvende 

medierne. Ifølge Li og Bernoff: ”…without management’s active participation, your efforts 

will fail” (2008: 227). Heri understreger forfatterne en væsentlig pointe inden for interne 

sociale medier ved ikke kun at fremhæve medarbejdernes deltagelse, men ligeledes fokusere 

på ledelsens deltagelse på medierne. Denne påstand støttes af Huy og Shipilov, der direkte 

peger på lederne som det væsentligste element i implementeringen af interne sociale medier 

– her er påstanden endda, at ledelsen er vigtigere end både teknologien og medarbejderne 

(2012). En af medarbejderne i Rambøll, der ikke selv anvender medierne til aktivt at dele, 

men primært forholder sig som passiv læser, udtrykker følgende holdning til, hvad en øget 

lederdeltagelse ville betyde: 

 

”…for mig ville det også give en tanke, at det er også faktisk okay, 

og det skal vi også gøre” (Rambøll 2 2012: 19.22). 
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For medarbejderne spiller ledelsen en væsentlig rolle i at signalere, hvordan medarbejderne 

skal forholde sig til nye tiltag (Aggerholm et al. 2009: 44). Denne medarbejder fra Rambøll 

er tydeligvis ikke bekvem ved at anvende medierne, hvilket kan skyldes, at der fra ledelsen 

ikke er givet noget direkte signal om, hvordan man forventer, at medierne skal anvendes, og 

herigennem hvad de kan anvendes til. For denne medarbejder resulterer det i en usikkerhed 

omkring, hvorvidt det egentlig er okay at anvende medierne. Dette kan også ses som 

forklaringen på en anden Rambøll-medarbejders holdning til de interne sociale medier: 

 

”Enten så bruger vi en time på det her, eller også så bruger vi en 

time på at tjene penge til virksomheden. Så vælger man altså 

nummer to” (Rambøll 1: 28.48). 

 

På trods af at RamLink er koblet direkte op til Rambølls forretningssystemer, anser 

medarbejderne stadig anvendelsen som noget sekundært i forhold til organisationens reelle 

arbejdsopgaver. Dette tydeliggøres ved, at medarbejderen ikke anser de interne sociale 

medier som bidragende til virksomhedens succes. Denne holdning kan ifølge Li og Bernoff 

skyldes, at ledelsen ikke selv anvender de interne sociale medier aktivt i deres dagligdag, 

hvilket medfører en medarbejderstab, der føler, at medierne ikke kan anvendes til at tjene 

penge til virksomheden og som dermed ikke anser brugen af dem som værende faktisk okay 

(2008: 227). Lederdeltagelse er altså et væsentligt element i virksomhedens implementering 

af interne sociale medier, da de kan hjælpe med at signalere mediernes værdi over for 

medarbejderstaben og herigennem signalere, at brugen af disse medier er i orden og 

nødvendig for virksomheden.  

 

Derfor kan man som virksomhed ikke udelukkende fokusere på de tre ovenstående 

motivationsfaktorer alene, da også andre virksomhedsrelaterede aspekter vil influere 

motivationen for anvendelsen – heriblandt ledelsens anvendelse af medierne i særdeleshed. 

 

4.3.7 DELKONKLUSION 1 

Hermed har vi nu et samlet billede af, hvordan virksomhederne anvender interne sociale 

medier, da vi nu både har det virksomhedsspecifikke perspektiv fra forrige afsnit samt det 
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medarbejderspecifikke perspektiv fra dette afsnit. Ingen af afsnittene ville kunne fungere 

uden det andet, da de hver især giver et unikt indblik i de muligheder og begrænsninger, der 

eksisterer, når man opererer med sociale medier i den interne kommunikation. 

Virksomhedernes udgangspunkt for anvendelse muliggør og begrænser medarbejdernes 

anvendelse, på samme måde som medarbejdernes anvendelse muliggør og begrænser 

virksomhedens potentiale for medierne. Igennem de to analyseafsnit har vi fået afdækket 

nogle uoverensstemmelser mellem henholdsvis virksomhedernes og medarbejdernes tilgang 

til de interne sociale medier, som nu vil blive diskuteret og som yderligere vil danne 

fundamentet for den videre analyse. 

 

Vi kan se ud fra analysen af virksomhedernes tilgang, at de primært anser de interne sociale 

medier som et arbejdsrelateret redskab. Dette ses blandt andet ved, at medierne primært 

anvendes til kommunikation inden for dimensionerne medarbejder-til-medarbejder 

kommunikation (i et ikke-fysisk afgrænset perspektiv) og til intern corporate communication. 

Virksomhederne har som udgangspunkt ladet samtaler og emner på medierne være mere 

eller mindre op til medarbejderne selv og har heller ikke haft nogle problemer, hvis 

samtalerne skulle relatere til andre emner end de direkte arbejdsrelaterede (jf. afsnit 4.1.5). 

Herved har virksomhederne formodet, at medarbejderne automatisk ville anvende medierne, 

når de blev implementeret. Dog fik vi både i IBM, Novo Nordisk og Rambøll tydeliggjort, at 

det havde været svært at få medarbejderne til at anvende medierne aktivt, og at alle tre 

virksomheder stadig kæmper med udfordringen at få konverteret flere lurkers til aktive 

deltagere.  

 

Ud fra ovenstående motivationsfaktorer har vi dog fået afklaret, at medarbejderne er 

motiverede for at anvende interne sociale medier, så længe de kan se et konkret formål med 

anvendelsen. Derimod anvender de ikke medierne ud fra egen interesse (entertainment value 

og self-discovery value). Dette er i uoverensstemmelse med virksomhedernes antagelse om, 

at medarbejderne selv vil finde ud af at anvende medierne ud fra egne interesser, som de gør 

det privat (jf. afsnit 4.1.5). Samtidig betyder dette også, at medarbejderne endnu ikke er 

trygge nok ved medierne til at ville anvende dem til mere privat kommunikation, som ellers 

både Kasper Kofod og Christian Carlsson gerne ser dem anvendt til. Med deres 
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udgangspunkt i et konkret formål med anvendelsen, anskuer medarbejderne snarere 

medierne som en facilitator for den formelle kommunikation.   

 

Samtidig kan vi se, at virksomhederne sjældent tilgår medierne strategisk, og at der stadig 

hersker tvivl i virksomhederne om, hvor i virksomheden medierne skal forankres, og hermed 

også hvilke mål de bedst kan understøtte. Dette er problematisk i henhold til medarbejderne, 

da disse er meget fokuserede på den reelle værdi i anvendelsen af medierne – og hvis 

virksomhederne endnu ikke er bevidste om værdien, bliver det kun sværere for 

medarbejderne at blive det. Samtidig ses manglen på strategisk anvendelse tydeligt ud fra 

ledelsens manglende deltagelse, da dette tydeliggør, at heller ikke de ser nogen særlig værdi 

i medierne. Faktorer som disse er også med til at influere medarbejdernes motivation, 

hvilket der derfor også skal tages højde for i implementeringen af interne sociale medier. 
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4.4 POTENTIALET FOR SOCIALE MEDIER I DEN 

INTERNE KOMMUNIKATION 

 

Som vi har kunnet se fra de to foregående afsnit er implementeringen af interne sociale 

medier ikke nogen let sag for en virksomhed. Der er mange elementer, man er nødt til at 

tage højde for – især fordi man med interne sociale medier arbejder med nogle helt nye 

værktøjer, end man tidligere har gjort i den interne kommunikation. 

 

I dette afsnit vil vi forsøge at klarlægge, hvilket potentiale der eksisterer for de sociale 

medier i virksomhedens interne kommunikation. Det fulde potentiale i interne sociale medier 

vil altid være afhængigt af den specifikke virksomheds forhold og medarbejdere, og 

nedenstående analyse kan derfor hverken anses som udtømmende eller som den objektive 

sandhed. Dette har heller ikke været hensigten med afsnittet; snarere har det været formålet 

at pege på nogle overordnede og konkrete elementer i den interne kommunikation, som 

sociale medier ville kunne have en positiv indvirkning på ud fra de tre casevirksomheders 

anvendelse af dem.  

 

I de to foregående afsnit har vi afdækket de tre casevirksomheders anvendelse af interne 

sociale medier; både ud fra et virksomhedsmæssigt- og et medarbejderperspektiv. Analysen 

af potentialet vil tage sit udgangspunkt i denne samlede anvendelse, idet potentialet vil være 

afhængigt af de kommunikationsdimensioner, vi kan se, de interne sociale medier 

understøtter i praksis. Derfor afdækker vi herudfra potentialet i at anvende interne sociale 

medier som kommunikationsmiddel til at styrke kommunikationsdimensionerne 

medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-fysisk afgrænset perspektiv) og intern 

corporate communication. Disse dimensioner vil derfor i henhold til vores tre 

casevirksomheder danne udgangspunktet for potentialet i denne afhandling.  Samtidig så vi 

ud fra vores medarbejderanalyse, at medarbejderne primært anser interne sociale medier som 

et arbejdsredskab og ikke som et socialt værktøj. Potentialet vil derfor udelukkende fokusere 

på arbejdsrelaterede aspekter og ikke indbefatte eventuelle potentialer, der måtte være for en 

virksomhed i at øge den sociale interaktion.  
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Selvom sociale medier de seneste år er blevet et populært begreb i kommunikationsverden, 

og det derfor kan være fristende at indføre medierne i virksomheden blot for at være med på 

bølgen, så må de interne sociale medier aldrig være et mål i sig selv, men bør snarere 

understøtte de allerede eksisterende mål i virksomheden (Bennekou 2011). Disse mål vil 

naturligvis variere fra virksomhed til virksomhed, men det har dog stadig været muligt at 

opstille nogle helt generelle mål for den interne kommunikation (jf. afsnit 3.1.4). For at 

vurdere potentialet for interne sociale medier vil vi derfor tage udgangspunkt i disse mål, for 

herigennem at synliggøre hvilket praktisk potentiale, der eksisterer for sociale medier i den 

interne kommunikation. Følgende afsnit vil derfor i sin analyse tage afsæt i de praktiske mål 

for den interne kommunikation, der allerede er fremført i det teoretiske afsnit. 

 

4.4.1 MEDARBEJDER-TIL-MEDARBEJDER KOMMUNIKATION 

Ud fra vores empiri har vi fået tydeliggjort, at interne sociale medier faciliterer en ny 

kommunikationsdimension: medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-fysisk 

afgrænset perspektiv). Denne kommunikationsdimension kan dog ikke anses som en 

fuldstændig ny kommunikationsmetode for en virksomheds medarbejdere, der allerede har 

kunnet kommunikere globalt gennem blandt andet e-mail. Dog er intern kommunikation i et 

fysisk afgrænset perspektiv altid enten muliggjort eller begrænset af den pågældende 

virksomheds struktur (Aggerholm et al. 2009: 138-39). Hermed vil den type af medarbejder-

til-medarbejder kommunikation, der eksisterer udenom interne sociale medier, fungere mere 

afgrænset og isoleret i de enkelte lande og på de enkelte kontorer. Dette kan blandt andet ses 

ved, at Welch og Jackson ikke inddrager medarbejder-til-medarbejder kommunikation som 

selvstændig dimension i deres interne kommunikationsmatrix, men udelukkende fokuserer 

på kommunikation mellem medarbejdere ”… in a group setting” (2007 :185).  

 

Med de interne sociale medier skabes der dog et nyt kommunikationspotentiale. Dette nye 

potentiale kan beskrives ud fra McAfees Enterprise 2.0 Bull’s-Eye: 
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Figur 12: The Enterprise 2.0 Bull’s-Eye 

Kilde: McAfee (2009: 88) 

 

I denne figur beskriver McAfee potentialet i interne sociale medier ved at illustrere, hvordan 

en enkelt medarbejders berøringsflade i virksomheden vil kunne udvides  med medierne. 

Herigennem vil man være i stand til at styrke de svage relationer i organisationen (weak 

ties), samt at konvertere de potentielle relationer der eksisterer for medarbejderen (potential 

ties) til faktiske relationer (McAfee 2009: 87). Denne nye berøringsflade skaber ikke blot 

nye relationer i virksomheden for den enkelte medarbejder, men også nye 

kommunikationsveje der ikke på samme måde er enten begrænset eller muliggjort af den 

fysiske kontekst.  

 

Gennem interaktion kan der i organisationen opstå nye strukturer, der fremkommer naturligt 

gennem blandt andet kommunikation mellem medarbejderne (Cheney et al. 2011: 39). For 

tydeligere at illustrere, hvordan de nye interaktioner i organisationen influerer den interne 

kommunikation, har vi udviklet nedenstående figur 13. Denne illustrerer gennem de sorte 

streger, hvordan nye strukturer konstrueres ved hjælp af interne sociale medier. I venstre 

side af figuren opstilles et billede af kommunikationens konstruktion uden interne sociale 

medier; og i højre side opstilles et billede af samme konstruktion med interne sociale medier. 

Figuren fremsætter selvfølgelig et yderst karikeret billede af virkeligheden, men giver dog 

stadig et godt overblik over, hvordan konstruktionen af den interne kommunikation ændres 

og udvikles i de tre casevirksomheder med implementeringen af interne sociale medier.  
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Figur 13: Medarbejder-til-medarbejder kommunikation  

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i McAfee (2009) og baseret på analysen i afsnit 

4.1 og 4.2 

 

Som figuren tydeliggør, eksisterer der med interne sociale medier en ny måde at 

kommunikere med hinanden på globalt. Denne nye kommunikationsstruktur bryder med de 

eksisterende barrierer, der ellers eksisterer mellem de enkelte kontorer og lande og fremmer 

hermed en mindre afgrænset kommunikation, der kan bidrage til skabelsen af en stærkere 

organisation, fordi man nu kan bringe landenes forskellige ressourcer sammen (Cheney et al. 

2011: 167). Der åbnes op for nye stemmer i organisationen og dermed nyt indhold. Alle 

disse elementer bidrager til den interne kommunikation og skaber herigennem et nyt 

potentiale inden for dette felt. Hvor intranettet tidligere har repræsenteret udviskningen af 

grænserne mellem afdelingerne i organisationen (jf. afsnit 3.1.6), kan de interne sociale 

medier siges at repræsentere udviskningen af grænserne mellem landene i en global 

organisation. 

 

Den rette information til den rette medarbejder 

For at tydeliggøre ovenstående yderligere vil vi nu anlægge et mere praktisk perspektiv på 

potentialet, for helt tydeligt at forklare, hvordan disse nye kommunikationsveje kan siges at 

påvirke den enkelte medarbejders dagligdag. Task-related communication mellem 

medarbejdere er ikke normalt et grundlæggende mål inden for den interne kommunikation, 

men da vi ud fra vores medarbejderanalyse fik synliggjort, at medarbejderne foretrækker at 

anvende de interne sociale medier til netop denne type kommunikation, vil den blive 

inddraget her.  
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Som vi kunne se i det teoretiske afsnit, understreger de Ridder vigtigheden af task-related 

communication i den interne kommunikation mellem ledere og medarbejdere, da denne type 

kommunikation er med til at skabe medarbejderengagement (2004: 22). Dette stiller dog 

store krav til den pågældende leders tid og evner om konstant at holde den enkelte 

medarbejder opdateret omkring den rette task-related communication. Samtidig vil de fleste 

ledere nok vurdere indsatsen til at være for ressourcekrævende (McAfee 2009: 87). Ifølge 

Jacob Bøtter vil task-related communication også ofte udgøre en udfordring i store 

organisationer: 

 

”Det som egentlig er potentialet i dag, det er at langt de fleste af de 

ting en virksomhed laver, så ved de medarbejdere, der er 

involveret i det faktisk ikke hvem, der har løsningen i 

virksomheden, fordi de er blevet så store størrelser” (Bøtter 2012: 

5.46) 

 

I store komplekse organisationer kan det altså være svært at vide, hvilken person der sidder 

med de informationer, der er nødvendige for at løse den pågældende opgave. Hos IBM er 

der dog med de interne sociale medier blevet skabt en ny mulighed for, at medarbejderne nu 

er i stand til selv at søge de informationer, de finder relevante i forhold til deres arbejde – 

uafhængigt af deres leder: 

 

”…jeg læser med interesse en af mine kollegaer, som sidder i, jeg 

tror hun sidder i Asien (…) og fortæller omkring hvordan hendes 

arbejdsmetodikker har ændret sig ved at bruge sociale medier til at 

styre de her ting, (…) og det, synes jeg, også er spændende at se, 

fordi jeg forestiller mig, jeg kommer i samme situation…” 

(Falkenberg 2012: 51.06) 

 

Herved ser vi et eksempel på en medarbejder i IBM, der selv aktivt går ind og vælger at 

følge en person, han mener sidder med en viden, der vil kunne gavne ham senere, da han 

forestiller sig at komme i samme situation. Herved kan han selv udenom sin leder tilegne sig 

den viden, han anser som nødvendig for at løse sit arbejde (Cook 2008: 11). Derved hjælper 
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interne sociale medier med at skabe et mere decentraliseret flow i organisationen, hvor 

arbejdsgange og viden bliver mindre bundet op på den fysiske struktur, der eksisterer. De 

interne sociale medier skaber hermed nye muligheder for task-related communication ved 

ikke længere at begrænse dem til primært at komme fra afdelingslederen.  

 

Det samme gør sig gældende i Novo Nordisk, hvor også Kasper Kofod peger på 

medarbejdernes nye muligheder for selv at skabe deres egen personaliserede interne 

kommunikation: 

 

”De har nemmere adgang til mange af de der ting, de ser mere, 

hvad der sker, de kan ligesom følge med i en kanal omkring nogle af 

de emner, som de synes, der er interessante omkring et produkt 

eller omkring en fabrik i Kina eller et eller andet…” (Kofod 2012: 

44.14) 

 

Hermed indikerer Kasper Kofod, at medarbejderen herudover også vil være i stand til selv at 

kunne udvælge og følge de emner eller problemstillinger, som de anser for interessante og 

relevante i forhold til deres arbejde.  

 

Der ligger derfor ikke overraskende et stort potentiale for interne sociale medier i at skabe 

nye muligheder for videndeling omkring arbejdsopgaver på tværs af afdelinger, kontorer og 

lande og herigennem hjælpe dem med at finde de rette medarbejdere til de rette opgaver 

(Cook 2008: 68). Dette letter ikke kun noget af det pres, der ellers eksisterer for en leder, 

men muliggør også en mere personaliseret kommunikation for den enkelte medarbejder, der 

ikke kun selv aktivt kan dele sin egen viden, men også effektivt tilegne sig den viden, de 

selv anser som nødvendig. Som sagt peger de Ridder dog på, at task-related communication 

er et væsentligt element i skabelsen af medarbejderengagement (2004: 22). Heri kan man 

diskutere at ”fjernelsen” af den pågældende leder som distributør af information vil kunne 

have en negativ indflydelse på de nye kommunikationskonstruktioner. Vurderet ud fra 

medarbejdernes relationelle motivation (jf. afsnit 4.3.3) og deres anvendelse af medierne, 

anser vi dog ikke dette som et større problem, da noget herigennem peger på, at 

medarbejderne stadig vil føle en relation og herigennem et engagement til virksomheden – 
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blot via nogle nye parametre. Samtidig er det også kvaliteten af kommunikationen, der øger 

engagementet (de Ridder 2004: 27). Ved i højere grad at personalisere kommunikationen vil 

medarbejderen sandsynligvis opleve en øget kvalitet af den modtagne kommunikation og vil 

herigennem føle en større tilknytning til virksomheden (Ibid.). 

 

4.4.2 INTERN CORPORATE COMMUNICATION 

Intern corporate communication er som regel konstrueret ud fra en meget 

transmissionsbaseret tankegang, der er funderet i, at ledelsen kommunikerer noget ud til 

medarbejderne (Welch og Jackson 2007: 187). Dette er illustreret i nedenstående model, der 

peger på en ledelsescentreret tilgang til intern corporate communication. Her er 

medarbejderens eneste mulighed for at deltage i dialogen gennem afdelingslederen (Kalla 

2005: 309) Denne ledelsescentrerede tilgang er synliggjort i figur 14 ved placeringen af 

strategic managers som centrum for kommunikationen: 

 

 
 

Figur 14: Model over intern corporate communication 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Welch og Jackson (2007) 

 

Ifølge Ruck og Welch er man dog i stigende grad begyndt at anerkende behovet for at 

forbedre medarbejdernes muligheder for at tilkendegive deres meninger og holdninger i den 

interne kommunikation (2012: 301). Ud fra vores empiri har vi også fået tydeliggjort, at 
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både IBM og Novo Nordisk anvender interne sociale medier til denne 

kommunikationsdimension, for at give medarbejderne en mulighed for at komme med deres 

bidrag (jf. afsnit 4.2.4) Dette muliggør en ny konstruktion af den interne corporate 

communication, der minder mere om en interaktionsbaseret tilgang til kommunikation. Frem 

for udelukkende at være en kommunikationsproces centreret omkring topledelsen bliver 

intern corporate communication nemlig snarere en cirkulær proces, der inddrager ledere 

såvel som medarbejdere i kommunikationen. Med anvendelsen af interne sociale medier i 

den interne corporate communication kan konstruktionen af denne 

kommunikationsdimension snarere anskues ud fra figur 15: 

 

 
 

Figur 15: Intern corporate communication med sociale medier 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Welch og Jackson (2007) og analysen i afsnit 4.1 og 4.2 

 

Den ledelsescentrerede tilgang til intern corporate communication er i denne version 

udskiftet med en medarbejdercentreret tilgang, og modellen anskuer hermed medarbejderen 

som havende en mere aktiv rolle i udformningen af virksomhedens centrale budskaber (Jue 

et al. 2010: 90). Pilene er alle tovejs og indikerer hermed, at ingen kommunikation i 

organisationen kan anskues som havende et starttidspunkt og et sluttidspunkt som i 

transmissionsparadigmet (Frandsen et al. 2002: 62), men snarere skal forstås som en proces, 

hvori ledelsen og medarbejderne skaber en synlig forståelse gennem konstant interaktion. 

Som resultat af implementeringen af interne sociale medier vil en mindre topstyret intern 
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corporate communication opstå, og en mere medarbejdercentreret tilgang vil komme til 

udtryk. Ifølge Christian Carlsson påvirker dette den interne kommunikation: 

 

”… så bliver det ikke bare noget corporate bullshit” (2012: 

56.11). 

 

Med denne anderledes tilgang til den interne corporate communication følger altså en 

kommunikation, der i højere grad bliver konstrueret gennem medarbejdernes og ledernes 

indbyrdes forståelse for organisationen frem for en hovedsagelig ledelseskonstrueret 

kommunikation. 

 

Den struktur, man vælger for sin organisation, vil altid influere det kommunikationsflow, 

der kan eksistere internt i organisationen – i bureaukratisk organisation vil top-down 

kommunikation være styrende, hvorimod en projektorganisation tillader en højere grad af 

fleksibilitet i kommunikationen (Cheney et al. 2011: 37). Vælger man dog at benytte sociale 

medier i den interne kommunikation, ændrer dette syn sig betydeligt. Med de sociale medier 

opstår nye og mere direkte kommunikationsveje for medarbejderne, der for eksempel i en 

bureaukratisk organisation vil overflødiggøre de mange mellemled i kommunikationen. For 

som vi har kunnet se fra ovenstående, skaber interne sociale medier et direkte link fra 

topledelsen til studentermedarbejderen, samt en direkte kommunikationsvej fra 

medarbejderen i Stockholm til medarbejderen i Shanghai.  

 

Samtidig bliver non task-related information – mission, vision og værdier – ikke længere 

noget der udelukkende kommunikeres fra topledelsen alene, men lige såvel nogle elementer, 

der skabes og deles i interaktionen mellem virksomhedens medarbejdere. Samme fænomen 

har gjort sig gældende i den eksterne kommunikation og defineres af Peter Svarre som 

deportalisering: ”Deportalisering handler om et nyt forhold mellem kunder og 

virksomheder, hvor det pludselig er kunderne selv, der skaber meget af den kommunikation 

og markedsføring, som virksomhederne tidligere kontrollerede” (Svarre 2011: 112). I intern 

kommunikation opstår der på samme måde et nyt forhold mellem medarbejdere og 

virksomhed. Vores empiri tydeliggør nemlig at deportalisering også kan siges at gøre sig 

gældende på interne sociale medier, ved at medarbejderne nu selv kan skabe og deltage i 
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meget af den interne kommunikation, som kommunikationsafdelingen og ledelsen ellers 

tidligere kontrollerede. Derfor kan man diskutere, hvorvidt man i en intern 

kommunikationskontekst kan tale om en intern deportalisering, hvor medarbejderne nu selv 

er med til at skabe og styrke strategien internt i virksomheden.  

 

Dette skaber nogle helt nye muligheder og udfordringer for en virksomhed. Af udfordringer 

kan nævnes, at den tid man tidligere har investeret i den interne kommunikation vil være 

nødt til at blive optimeret, da medarbejderne nu åbenlyst får en større rolle at spille. Dog 

skaber det også nogle unikke muligheder for en virksomhed. Ifølge Støvring og Paulli stoler 

vi som individer stadig i større og større grad på folk som os selv (2008: 33). Dette betyder, 

at man som topledelse nu kan anvende forskellige medarbejdere til at kommunikere enkelte 

ting ud, da andre medarbejdere måske snarere vil stole på dem end på en topledelse, de 

sjældent møder i deres dagligdag.  

 

Identificering med mission, vision og værdier 

Forandringen af den interne corporate communication vil i praksis influere den 

kommunikation, der finder sted omkring virksomhedens mission, vision og værdier. Helt 

overordnet kan vi se, at teoretikerne inden for det interne kommunikationsfelt som regel 

anser kommunikationen af mission, vision og værdier som noget af det vigtigste inden for 

intern kommunikation (jf. afsnit 3.1.4). Dog peger Aggerholm et al. på, at der ofte kan være 

en udfordring i både at få kommunikeret disse og få medarbejderne til at efterleve mission, 

vision og værdier (2009: 51). Samtidig understreger Welch og Jackson vigtigheden i at få 

medarbejderne til at forstå virksomhedens strategiske udgangspunkt: ”If internal 

stakeholders do not understand their organisation’s strategic direction, they cannot be 

committed to it and may be reluctant to trust it or their senior managers” (2007: 190). Det er 

derfor vigtigt som virksomhed at sikre sig, at medarbejderne forstår det strategiske grundlag 

for virksomheden på en måde, der gør dem i stand til at efterleve det i deres dagligdag. Som 

vi har set ovenfor, hjælper interne sociale medier med at konstruere relationer mellem 

medarbejdere, der kun er forbundet af potential ties – og skaber herigennem en bredere 

berøringsflade for den enkelte medarbejder. På samme måde har ledelsen og 

kommunikationsenheden nu også mulighed for at få de ønskede budskaber ud til en større 

målgruppe og kan gennem et velvalgt socialt medie – såsom en blog eller et community – 
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fremme en helt ny form for involvering i disse emner. Denne involvering gør helt nye 

forhold mulige mellem medarbejderen og de emner, der kommunikeres om: 

 

”…gennem involvering bliver medarbejderne typisk mere knyttede 

til det og involverer sig i en langt højere grad…” (Bøtter 2012: 6.13). 

 

Ifølge Jakob Bøtter vil en involvering af medarbejderne typisk medføre, at de bliver mere 

knyttede til det, de involveres i. Hvis medarbejderne på denne måde involveres mere aktivt i 

både selve udformningen og senere hen også i adopteringen af virksomhedens mission, 

vision og værdier, er der en stor sandsynlighed for, at medarbejderne bedre vil kunne 

identificere sig med dem og hermed have nemmere ved at efterleve dem i praksis. Dette 

understøttes af Huy og Shipilov, der ligeledes mener, at medarbejderne vil føle en større 

tilknytning til virksomheden, hvis de føler, at de er del af et fællesskab med fælles værdier 

og interesser – et element de sociale medier kan være medvirkende til at fremme (2012). 

 

Christian Carlsson har også haft positiv erfaring med involveringen af medarbejdere i 

virksomhedsrelaterede spørgsmål. Gennem en wiki kom ca. 20.000 IBM’ere med deres 

forslag til, hvad der skulle indgå i deres social computing guidelines: 

 

”(…) og så havde du nogle social computing guidelines, som alle 

kunne nikke til og sige: det her makes sense” (Carlsson 2012: 

59.58). 

 

Involveringen af medarbejderne i IBM omkring virksomhedens social computing guidelines 

resulterede ifølge Christian Carlsson i, at deres guidelines gav bedre mening for 

medarbejderne efterfølgende. Heri opmuntrede virksomheden ikke kun til deltagelse, men 

gjorde også medarbejderne i stand til bedre at kunne identificere sig med det færdige 

resultatet, fordi de selv havde indgået i dialogen om, hvad der skulle med, og hvorfor det 

gav mening. Derfor kan involveringen af medarbejderne i virksomhedens mission, vision og 

strategi anses som havende et potentiale for store globale virksomheder, i at kunne hjælpe 

medarbejderne til en større grad af tilknytning til virksomhedens værdier og mål 

(Devasagayam, Buff, Aurand og Judson 2010: 212). Samtidig vil strategien også med stor 
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sandsynlighed blive hurtigere integreret i virksomheden, fordi det allerede giver mening for 

medarbejderne. Gennem involveringen vil de føle sig mere knyttede til det færdige resultat, 

frem for at føle, at det blot er værdier, der er blevet påduttet dem fra topledelsen . 

 

Interne sociale medier kan altså anvendes aktivt af store globale virksomheder til både at 

fastsætte en ny mission, vision og værdisæt og til at involvere medarbejderne løbende i, 

hvordan den nuværende mission, vision og værdisæt udleves i praksis – og herigennem 

kontinuerligt bevare virksomhedens fundament i medarbejdernes bevidsthed (Devasagayam 

et al. 2010: 212). Hermed har de interne sociale medier et stort potentiale i løbende at kunne 

involvere medarbejderne aktivt i elementer af virksomheden, som de ikke tidligere har været 

involveret i, samtidig med at der kan skabes en større identificering og tilknytning til disse 

elementer. De interne sociale medier har altså et potentiale i at kunne skabe nogle nye 

rammer for en problemstilling, der tidligere har udgjort en stor udfordring for mange 

virksomheder (Aggerholm et al. 2009: 51).  

 

Organisationskulturen 

Ved at influere forståelsen for virksomhedens værdier eksisterer der et potentiale for en 

stærkere kultur, der kan udspringe af medarbejdernes øgede identificering og tilknytning til 

virksomhedens værdisæt (Aggerholm et al. 2009: 62). Edgar Schein definerer 

organisationskultur som en gruppes mønster af grundlæggende antagelser, der danner 

fundamentet for gruppens måde at agere på (2010: 18). Når man taler om 

organisationskultur, bør denne derfor være drevet af virksomhedens værdisæt, således at 

medarbejderne i deres daglige ageren hjælper virksomheden med at nå sine mål (Hatch og 

Schultz 2003: 1048). Hvis samtlige medarbejdere gennem aktiv involvering i og samtaler 

om virksomhedens værdisæt opnår en bedre forståelse for et nyetableret eller eksisterende 

værdisæt, vil de også bedre kunne efterleve dem på samme måde, og disse netværk og 

relationer vil herved kunne hjælpe med at konstruere en samlet organisationskultur (Jue et 

al. 2010: 22).  

 

Kasper Kofod mener, at de interne sociale medier kan spille en aktiv rolle i forhold til at 

synliggøre organisationskulturen for nyansatte: 
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”I Danmark er der måske denne her Novo Nordisk-kultur, men den 

eksisterer jo i langt mindre grad i de nye kontorer, der bliver 

åbnet rundt omkring i verden (…) der er ikke det der kendskab til os 

i forvejen, det tror jeg, den (red. interne sociale medier) er god til, at 

prøve at udbrede den her Novo Nordisk.. for der er en ret stærk 

kultur i Danmark, intern medarbejderkultur, hvis den skal ud i 

verden, så skal man ligesom kunne vise, hvad det er” (Kofod 2012: 

19.46). 

 

På de interne sociale medier vil organisationskulturen blive mere åben og transparent 

(Bennett et al. 2010: 146). Dette kan på et globalt plan medføre, at organisationskulturen 

fremmes gennem en større synliggørelse af den adfærd, der finder sted på andre kontorer 

rundt omkring i verden. Hos en global virksomhed vil der, som hos Novo Nordisk, især 

være et potentiale for nye kontorer, der således måske nemmere vil få en forståelse for 

organisationen og dens ansatte i et globalt perspektiv – elementer der kan medføre at én 

samlet kultur fremmes (Ibid.: 139). Kulturen spiller en væsentlig rolle i en organisation ved i 

større eller mindre grad at agere bindeled mellem alle virksomhedens medarbejdere 

(Aggerholm et al. 2009: 37). Herved eksisterer der især et potentiale for globale 

organisationer inden for dette perspektiv, idet det vil kunne fremme en samhørighed i en 

global organisation gennem et fælles værdisæt (Welch og Jackson 2007: 188). 

 

Potentialet for de sociale medier i den globale interne kommunikation ligger altså ikke kun i 

en bedre kommunikationsinteraktion omkring mission, vision og værdier, men samtidig 

også i at denne kommunikation kan føre til opnåelsen af en stærkere samlet global kultur 

ved at muliggøre, at medarbejderne nemmere kan nå ud til hinanden og være opdaterede 

omkring de ændringer, der foregår overalt i organisationen (Argenti og Barnes 2009: 115).  

 

4.4.3 ENGAGEREDE MEDARBEJDERE  

Flere teoretikere peger på, at det overordnede mål med den interne kommunikation er at 

skabe engagement blandt virksomhedens medarbejdere – både engagement i forhold til 

deres arbejde og i forhold til selve virksomheden (jf. afsnit 3.1.4). Vi vil derfor nu diskutere, 
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hvordan ændringerne i de to ovenstående kommunikationsdimensioner kan hjælpe med at 

skabe medarbejderengagement på helt nye måder.  

 

Hvis medarbejdere skal føle et engagement til deres virksomhed, skal de blandt andet have 

en fælles forståelse for, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad der foregår i 

organisationen (Welch 2010: 39; Ruck og Welch 2012: 300), samt have mulighed for at give 

deres meninger til kende opad i organisationshierarkiet (Ruck og Welch 2012: 300). 

Medarbejderne vil i henhold til medarbejder-til-medarbejder kommunikationen føle sig 

mere velinformerede på deres egne præmisser gennem en øget arbejdsrelateret dialog i 

organisationen. Samtidig vil de også selv have muligheden for at udvælge, hvilken 

information de mener, der er relevant for løsningen af en specifik arbejdsopgave. Dette kan 

medføre en bedre forståelse for organisationen, da de herigennem får et bedre indblik i, hvad 

der foregår og også selv aktivt kan administrere mængden af information. Samtidig vil den 

nye type af kommunikation inden for dimensionen intern corporate communication 

opfordre til en mere interaktiv dialog og giver hermed medarbejderen mulighed for nemmere 

at give deres meninger til kende over for ledelsen. Skiftet til en mere interaktionspræget og 

involverende kommunikation kan således medføre en positiv indvirkning på 

medarbejderengagementet (Lucas 2010: 23). 

 

Samtidig kan det dog diskuteres, hvorvidt hele dialogen på interne sociale medier allerede 

fra start af vil kræve et væsentligt medarbejderengagement, da medarbejderstaben måske 

ellers ikke vil have en naturlig interesse i at kommunikere omkring virksomheden som 

helhed. Dog vil de nyeste medlemmer af arbejdsmarkedet, Generation Y, privat være vant til 

at have mulighed for at give deres meninger til kende, og de vil derfor også mere naturligt 

benytte sig af denne mulighed i en virksomhedsrelateret kontekst. Nogle vil endda ligefrem 

forvente, at denne mulighed er til stede  (McAfee 2009: 177; Jue et al. 2010: 29). Idet nogle 

medlemmer fra medarbejderstaben tager naturligt imod disse værktøjer, vil det kunne 

opmuntre resten af virksomheden til også naturligt at kommunikere via disse medier.  

 

4.4.4 IKKE KUN ET MEDARBEJDERVÆRKTØJ 

Ovenstående analyse af potentialet for interne sociale medier kan give det indtryk, at 

implementeringen af dem primært vil være til medarbejdernes fordel. Der eksisterer dog 
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ikke udelukkende direkte fordele for medarbejderne. De interne sociale medier kan nemlig 

også være et væsentligt værktøj for ledelsen at benytte til effektivt at holde øje med, hvad 

der foregår rundt omkring i organisationen: 

 

”…hvis hele virksomhedens medarbejderstab går rundt og mener 

x, og ledelsen mener y, så på et eller andet tidspunkt skal de nok få 

slået hovederne sammen og finde ud af, at der er en 

uoverensstemmelse – det går bare hurtigere” (Thielke 2012: 39.56). 

 

Gennem de interne sociale medier vil ledelsen altså kunne være i stand til hurtigt at få 

afdækket stemningen blandt medarbejderne og vil herigennem kunne reagere mere effektivt, 

hvis de afdækker uoverensstemmelser i forhold til den betydning, de ønsker, deres 

budskaber skal tillægges. Måske derfor refererer Groundswell til mediernes potentiale som: 

”The virtual equivalent to management by walking around” (Li og Bernoff 2008: 222). 

Hermed vil ledelsen kunne få en helt ny og anderledes indsigt i, hvad der rører sig i den 

samlede globale organisation og få nemmere overblik over ressourcer og eventuelle 

problemer. I store globale organisationer, hvor ”walking around” ikke længere er en 

mulighed og det derfor som ledelse kan være svært at holde sig opdateret omkring, hvad der 

foregår i organisationen, kan de interne sociale medier bidrage til at skabe dette overblik og 

dermed få synliggjort nogle af de problemstillinger, der før har været skjult.  

 

4.4.5 DELKONKLUSION 2 

Potentialet for sociale medier i den interne kommunikation eksisterer i at skabe helt nye 

muligheder for kommunikationen. I dette afsnit har vi synliggjort, hvordan medierne ud fra 

et teoretisk fokus skaber nye kommunikationsprocesser internt i en virksomhed, samt 

analyseret hvordan disse nye processer påvirker den interne kommunikation ud fra et 

praktisk perspektiv. Sidstnævnte er gjort ud fra de mål, der overordnet set altid opstilles for 

den interne kommunikation. Overordnet kan de interne sociale medier siges at bidrage til en 

ny konstruktion af den interne kommunikation ved at udvide de rammer, den tidligere har 

eksisteret under og herigennem skabe et nyt potentiale for at nå målene for den interne 

kommunikation.  
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I forhold til medarbejder-til-medarbejder kommunikation bryder de interne sociale medier 

med de barrierer, der ellers eksisterer inden for dette område, og fremmer hermed en mindre 

afgrænset kommunikationskonstruktion (jf. figur 13). I praksis medfører dette en øget 

kvalitet af task-related communication, idet medarbejderne nu aktivt selv kan vælge og 

fravælge den information, der er relevant for deres arbejde.   

 

Den interne corporate communication influeres også med interne sociale medier ved at 

muliggøre en højere grad af medarbejderinvolvering (jf. figur 15). Som virksomhed har man 

nemlig med de interne sociale medier mulighed for aktivt, at involvere medarbejderne i både 

skabelsen og den videre samtale om virksomhedens mission, vision og værdisæt. Gennem 

denne øgede involvering i virksomhedens strategi, vil medarbejderne få en dybere forståelse 

for hvor virksomheden er på vej hen, samt følelsen af en stærkere organisationskultur 

gennem denne øgede kommunikation.  

 

Begge disse elementer kan være med til at øge medarbejdernes engagement til 

virksomheden og herigennem deres arbejde. Først og fremmest fordi de gennem den øgede 

kvalitet af task-related communication vil have en stærkere viden om, hvad der foregår i 

organisationen, men også fordi de igennem ændringen i processerne for den interne 

corporate communication vil kunne tilkendegive deres egne meninger og holdninger over 

for virksomheden.  

 

Det er nødvendigt at tilføje, at disse elementer alene ikke skaber medarbejderengagement, da 

de selvfølgelig også vil være influeret af andre organisatoriske elementer. Dog spiller intern 

kommunikation en vigtig rolle i skabelsen af medarbejderengagement, og derfor burde disse 

nye kommunikationsprocesser også kunne siges at bidrage positivt til skabelsen af dette 

(Welch 2012: 246). 
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4.5 INTERN KOMMUNIKATION 2.0 

 

I forrige afsnit fik vi klarlagt, hvilket potentiale der eksisterer for sociale medier i den 

interne kommunikation. Under denne analyse blev det hurtigt klart, at de interne sociale 

medier ændrer de processer i den interne kommunikation, der tidligere har eksisteret. I dette 

afsnit vil vi synliggøre endnu tydeligere, hvordan det helt konkret influerer intern 

kommunikation gennem en analyse af, hvordan sociale medier skaber nogle nye spilleregler 

for den interne kommunikation. 

 

Herigennem bliver det tydeligt, at sociale medier i den interne kommunikation er langt fra 

blot at kræve en ny form for teknologi, men nok snarere også kræver en ny måde at tilgå den 

interne kommunikation på. Derfor vil afsnittet munde ud i et Internal Social Media Mindset, 

hvori vi ud fra vores foreløbige resultater vil analysere, hvordan man skal tilgå medierne. I 

henhold til vores socialkonstruktivistiske ståsted skal dette mindset ikke anses som den 

endegyldige sandhed, men snarere ses som et bud på, hvordan man som virksomhed kan 

forsøge at skabe den kontekst og de præmisser, medierne fungerer ud fra. Som sagt bygger 

vores analyse på tre globale virksomheder og de konstruktioner for anvendelse, vi har set 

her. Hermed kan andre og anderledes virksomheder have behov for også at inkludere andre 

elementer i deres mindset, der i anden kontekst kan være lige så gyldige og sande, som dem 

vi her fremsætter. 

 

4.5.1 DE NYE PRÆMISSER FOR INTERN KOMMUNIKATION 

Ved implementeringen af interne sociale medier ændres de forudsætninger, der før 

eksisterede omkring den interne kommunikation. Dette blev især tydeliggjort i afsnit 4.4, 

hvor vi afdækkede at sociale medier skaber en anderledes konstruktion af den interne 

kommunikation. Vi vil i følgende afsnit forsøge at lave en opsamling på, hvordan det mere 

overordnet skaber nogle nye spilleregler for den interne kommunikation. Disse nye 

spilleregler udspringer som resultat af ovenstående potentiale, der synliggør, hvordan 

medarbejderne får en større og mere aktiv rolle. Vi har helt konkret opstillet tre nye 

spilleregler, der hver især beskriver, hvilken indflydelse disse potentialer har, og som også 

endnu tydeligere indikerer, hvordan den interne kommunikation forandres, når man 

implementerer interne sociale medier.  
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Involvering 

Sociale medier i organisationen skaber en ny virkelighed, hvori den enkelte medarbejder får 

en mere tydelig rolle som medskaber af virksomhedens succes, i modsætning til den 

tidligere passive rolle, som blot en efterlever af virksomhedens kommunikation (Jue et al. 

2010: 2). De nye kommunikationsgange de interne sociale medier skaber muliggør at 

medarbejderne nu har mulighed for at blive involveret i aspekter af virksomheden, de før 

ikke havde noget med at gøre: 

 

”Det som er potentialet, det er at kunne involvere, det er sådan set 

ikke at kunne ramme mange mennesker, eller hvad fanden ved jeg, 

det er at kunne involvere. Det er der ingen andre medier, der kan” 

(Bøtter 2012: 1.59). 

 

Involvering er lige netop det, der adskiller de sociale medier fra de tidligere medier i den 

interne kommunikation. Netop dette element gør også at interne sociale medier, der ikke 

involverer medarbejderen, derfor heller ikke vil fungere optimalt: 

 

”Så uden medarbejderne går det nok ikke. Så giver det i hvert fald 

ikke mening internt” (Thielke 2012: 26.22). 

 

Medarbejderne er derfor den centrale figur i denne involvering, fordi det netop er 

ham/hende, man gennem disse medier nu kan involvere. Sociale medier internt kan derfor 

siges at være afhængige af medarbejderne, for at kunne fungere optimalt og for at 

virksomheden kan få det maksimale udbytte af denne teknologi (McAfee 2009: 155).  

 

Medarbejderen i fokus 

Indtil nu har størstedelen af informationsmængden i den interne kommunikation været 

karakteriseret af massekommunikation ved, at kommunikationen primært er foregået via 

intranettet eller medarbejderbladet; og kommunikationsafdelingen har således været en 

bærende bestanddel i den interne kommunikation (Aggerholm et al. 2009: 163). Med de 

interne sociale medier får medarbejderen nu en mere bærende rolle, da dialogen og 
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interaktionen i medierne fører denne interne interessent frem i lyset på en helt ny måde, der 

medfører, at nye stemmer og holdninger opnår større eksponering end hidtil. 

 

Derfor vil en virksomhed, der implementerer interne sociale medier, transformeres fra at 

være en virksomhed bestående af mange forskellige enheder og afdelinger til at bestå mere 

af individer (jf. figur 13). Individet vil herigennem opnå en større stemme ved ikke længere 

udelukkende at blive tænkt på som en del af en afdeling, men ved også at blive opfattet som 

et selvstændigt individ. Medarbejderen kan derfor nu agere på vegne af sig selv og sin egen 

person. Ydermere er medarbejderens meninger heller ikke længere låst fast eller begrænset 

af den enkelte afdelingsleders vilje og evne til at kommunikere budskaber videre op i 

hierarkiet, og hermed kan medarbejderens individuelle indflydelse på organisationen siges at 

forøges (jf. afsnit 4.4.1).  

 

Transparens 

Transparens er et centralt begreb inden for sociale medier, som man derfor ikke kan komme 

udenom (Cook 2008: 9). Helt overordnet bygger begrebet på, at der med sociale medier 

skabes en ny grad af transparens for virksomheden (Ibid.). Det samme kan siges at gøre sig 

gældende inden for den interne kommunikation. Transparens vil uundgåeligt blive faciliteret 

i en organisation  med interne sociale medier gennem en øget gennemsigtighed af den viden, 

der nu florerer åbent i organisationen, men som før var forbeholdt de lukkede 

kommunikationskanaler.  

 

Transparens er ikke noget nyt element for den interne kommunikation (Aggerholm et al. 

2009: 129), men begrebet ændres med implementeringen af interne sociale medier. Det har 

altid været nødvendigt at agere transparent i forhold til sine medarbejdere, men med de 

interne sociale medier kan transparens siges at nå nye højder ved at skabe transparens 

omkring nye samtaler og viden. 

 

4.5.2 EN NY MÅDE AT TÆNKE PÅ 

I det foregående afsnit har vi klarlagt hvilket potentiale, der eksisterer for de sociale medier i 

den interne kommunikation, hvilket har ført til udviklingen af de tre ovenstående nye 

præmisser. Ud fra disse tre præmisser kan vi se, at sociale medier i høj grad ændrer på den 
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måde, man tidligere tænkte intern kommunikation på, og teknologierne kan derfor ikke 

længere anses som nok i sig selv. Snarere er man som virksomhed nødt til også at korrigere 

sine tanker i forhold til den nuværende måde at tænke intern kommunikation på. Derfor 

kræver implementeringen af interne sociale medier ikke kun, at man har de rette teknologier 

på plads, men også at man har den rette tilgang, så man er i stand til at opnå den fulde værdi 

af medierne:  

 

”Hvis man vil gøre noget ekstremt radikalt så kan redskabet kun få 

dig så og så langt. Så er du nødt til at indføre en ny måde at tænke 

på” (Bøtter 2012: 40.11). 

 

Ifølge Jacob Bøtter er man nødt til at udvikle en ny måde at tænke på, hvis man vil have 

succes med interne sociale medier. Flere teoretikere har allerede angivet deres definition på, 

hvad man som virksomhed skal tage højde for, når man kommunikerer på sociale medier. Li 

og Bernoff mener, man skal have fokus på listening, talking, energizing, supporting og 

embracing, når man opererer i the groundswell (2008: 69). Peter Svarre derimod peger på, at 

det er vigtigt at være transparent og interessant i sin kommunikation med kunder på de 

sociale medier (2011: 36-37). Heri kan vi se, at der er mange forskellige vinkler og 

meninger om, hvilke aspekter man skal indstille sig selv på, når man arbejder med sociale 

medier. Alle disse vil fuldt ud være ligeså gyldige som vores forslag. Dog forudsætter det 

potentiale, vi har afdækket i interne sociale medier, en gedigen medarbejderdeltagelse, 

hvorfor vores mindset er nødt til at inddrage dette mere aktivt. Hvis man ikke har det rette 

mindset i forbindelse med implementeringen af interne sociale medier, er det ikke sikkert at 

medarbejderne vil deltage ordentligt, og det vil derfor være sværere at opnå det optimale 

udbytte af det potentiale, vi har afdækket i forrige analyseafsnit.  

 

Derfor vil vi dedikere dette afsnit til udarbejdelsen af et Internal Social Media Mindset; der 

udgør  en oversigt over de elementer en virksomhed skal have i bevidstheden, når de 

arbejder med interne sociale medier. Dette mindset er primært møntet på ledelsen og 

kommunikationsafdelingen, da det vil være her beslutningen om, at implementere interne 

sociale medier vil komme fra, og dermed her man i første omgang vil skulle vurdere, om 

man er klar til at acceptere de ændringer i den interne kommunikation, som de sociale 
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medier uundgåeligt vil føre med sig. Vores Internal Social Media Mindset vil tage 

udgangspunkt i ovenstående og andre allerede eksisterende teorier om sociale medier, men 

vil samtidig også være baseret på vores ekspertinterviews og de motivationsfaktorer, vi fik 

klarlagt i afsnit 4.3, da vi mener, dette mindset ikke udelukkende skal være centreret 

omkring teknologien, men snarere skal være centreret omkring medarbejderen.  

 

4.5.3 MINDSET FOR INTERNE SOCIALE MEDIER 

Vi har udviklet vores Internal Social Media Mindset på baggrund af både vores teoretiske og 

empiriske undersøgelser, og det indeholder derfor elementer, der trækker på resultaterne fra 

vores analyse indtil nu. Vores mindset er illustreret i figur 16: 

 

 
 

Figur 16: Internal Social Media Mindset 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på analysen i 4.1 - 4.4 

 

Centrum for arbejdet med og implementeringen af interne sociale medier er medarbejderne. 

Hermed mener vi, at medarbejderne både skal danne udgangspunktet for og målet med 

anvendelsen af interne sociale medier. Medarbejderne danner udgangspunktet, idet succesen 

for de interne sociale medier forudsætter medarbejdernes deltagelse, samtidig med at det 

også i sidste ende er medarbejderne, man prøver at skabe værdi for. Denne 

medarbejdercentrerede tilgang har dog ikke tidligere karakteriseret intern kommunikation og 

kan dermed blive en udfordring (Ruck og Welch 2012: 301). Ud fra vores analyse vil man i 

det her tilfælde skabe værdi for medarbejderne ved at sikre at de motivationsfaktorer, vi har 

afdækket i afsnit 4.3, danner udgangspunktet for arbejdet med interne sociale medier. Altså 

vil man som virksomhed ud fra vores analyse skulle implementere medierne med henblik på 
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at skabe en konkret informationsværdi for medarbejderne, gøre dem i stand til at indgå i 

tværkulturelle relationer med kollegaer samt brande sig selv personligt overfor resten af 

virksomheden. Hermed vil kernen af dette Internal Social Media Mindset som udgangspunkt 

bestå af medarbejderne, men vil altid variere i form af de faktorer, der motiverer 

medarbejdernes anvendelse i den pågældende virksomhed. 

 

Åbenhed 

Ifølge Peter Svarre er det vigtigt for en virksomhed at skabe transparens i sin 

kommunikation på sociale medier, fordi en virksomhed kun ved at skabe værdi for sine 

kunder og give dem noget originalt vil kunne fastholde kundernes opmærksomhed og fordre 

deres deltagelse (Svarre 2011: 36). Både med udgangspunkt i at skabe værdi for 

medarbejderne og med udgangspunkt i medarbejdernes rationelle tilgang til medierne, 

mener vi, at den samme tankegang kan gøre sig gældende på interne sociale medier. Som 

ledelse er man nødt til at være bevidst om, at hvis de interne sociale medier skal fungere 

optimalt, så er man også nødt til at finde nye måder at fastholde medarbejderens interesse. 

Dette indebærer ifølge Peter Svarre, at man giver dem noget konkret værdifuldt at tale om – 

altså at man ikke blot anvender de nye medier til at kommunikere den sædvanlige 

information, som ellers har haft sin plads på intranettet, men at man også tænker over hvilke 

tiltag, man nu har en bedre mulighed for at tale med medarbejderstaben om (Svarre 2011: 

36). Det handler altså helt basalt om også at gøre information tilgængelig, der ikke tidligere 

var tilgængelig – som vi for eksempel har set hos Novo Nordisk, der anvendte interne 

sociale medier til at kommunikere om hele processen omkring Novo Nordisk Way (jf. afsnit 

4.2.4). Dette er ifølge Katrine Thielke et af de væsentligste elementer ved interne sociale 

medier: 

 

”Nogle gange er det transparente mere vigtigt end det sociale. Altså 

det der med at man giver indsigt i, hvad der foregår i ens 

virksomhed…” (Thielke 2012: 1.01.58). 

 

Hermed ikke sagt at alle fortrolige oplysninger pludselig skal offentliggøres på interne 

sociale medier, men hvis man som virksomhed ønsker en medarbejderstab, der ønsker at 

lægge det engagement i de interne sociale medier, som det kræver, så kan skabelsen af et 
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bredere indblik i nogle af de ting, de ikke tidligere har været inde over, være nødvendig, for 

at medarbejderne oplever en reel værdi ved at deltage på medierne.  

 

Samtidig ligger der også i begrebet åbenhed, at kommunikationen skal være ærlig og 

oprigtig. Denne ærlighed skal ikke kun afspejles i den specifikke kommunikation, men også 

ved at det er ledelsen selv, der kommunikerer på deres egne medier og ikke blot sekretærer 

og assistenter (Huy og Shipilov 2012). Hvis man ønsker sine medarbejderes ærlige holdning 

over for virksomhedens tiltag og nye initiativer, er man nødt til som leder at opmuntre til 

denne ærlighed ved selv at agere ærligt på medierne.  

 

Samtale 

Som vi kunne se ovenfor adskiller de sociale medier sig fra andre medier ved at kunne 

involvere.  Derfor er dette også et element, man som virksomhed hele tiden er nødt til at 

være bevidst om, da  man derfor ikke kan implementere interne sociale medier uden også at 

ændre den måde, man tidligere har kommunikeret med medarbejderne på. Dette medfører, at 

man som virksomhed i højere grad opererer ud fra en interaktionsbaseret tankegang frem for 

en mere transmissionsbaseret tilgang (Frandsen et al. 2002: 64). 

 

Med denne nye grad af interaktion blandt medarbejderne opstår der nye samtaler, som man 

som organisation har mulighed for at få indsigt i:  

 

”Sociale medier internt i en virksomhed det er et medie, hvor 

medarbejderne taler med hinanden, og hvor du ikke pusher budskaber 

ud til medarbejderne, men hvor medarbejderne taler med hinanden 

om, hvad der foregår i virksomheden…” (Svarre 2012: 3.44) 

 

Når man anvender interne sociale medier, er man som virksomhed derfor nødt til at gøre det 

ud fra en bevidsthed om, at dialogen nu vil eksistere mellem flere medarbejdere og måske i 

højere grad uden om ledelsen, da den enkelte medarbejder, nu har en bredere gruppe at 

trække på. Dette element vil især spille på medarbejdernes relationelle motivation, idet de 

herigennem vil kunne få mulighed for at interagere med mange nye kollegaer. 
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Det er derfor vigtigt, at man som ledelse indgår i og opfordrer til samtale frem for blot at 

anvende medierne til en transmissionsbaseret kommunikation, så man signalerer, at man 

ønsker at deltage og være en del af den interaktion, der foregår. Hermed kan ledelsen ikke 

blot have en reaktiv rolle på de interne sociale medier ved blot at besvare de spørgsmål og 

henvendelser, der måtte komme fra medarbejdere i dette åbne forum, men er samtidig også 

nødt til selv at turde starte samtalen (Cook 2008: 105).  

 

Ligestilling 

De tre casevirksomheders udfordring med medarbejderdeltagelse på interne sociale medier 

kan både ses som et resultat af forskellen i motivation (jf. afsnit 4.3.5). Det kan dog ifølge 

Jacob Bøtter også forklares med en forskel i magtforholdet:  

 

”Der er et andet magtforhold. En virksomhed kan ikke fyre en 

kunde men en virksomhed kan sagtens fyre en medarbejder” 

(Bøtter 2012: 7.42) 

 

Der eksisterer nogle magtforhold internt i en organisation, der kan gøre det 

grænseoverskridende for en medarbejder at kommunikere åbent og ærligt på interne sociale 

medier, da dette eventuelt kan resultere i en negativ selviscenesættelse i organisationen. 

Hvorimod medarbejderen, når denne agerer som kunde, uden større omtanke ville kunne 

signalere en negativ holdning til en virksomhed, vil det med stor sandsynlighed være 

sværere over for sin arbejdsplads. Det kan altså føles grænseoverskridende for den enkelte 

medarbejder at deltage på de interne sociale medier, fordi man kan frygte en eventuel forkert 

tolkning, der kan resultere i negative konsekvenser for en selv. For at virksomheden derfor 

kan sikre en så bred deltagelse fra medarbejderstaben som muligt, forudsætter det at der 

bliver gjort plads til, at alle kan udtale sig uafhængigt af position og titel:  

 

”Hvis man tager det sociale alvorligt, så antager man også, at det er 

mennesker, der taler med mennesker, og at den nyansattes stemme 

vejer ligeså meget som direktørens (…) (Thielke 2012: 25.38). 
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Med de sociale medier opstår der et nyt netværk, der bryder med de sædvanlige hierarkiske 

strukturer, der eksisterer i organisationen (Castells 2000: 19). De sociale mediers 

implementering i den interne kommunikation åbner altså op for nye stemmer og skaber en 

demokratiseret virtuel verden, hvori alles stemmer vejer lige. Med de sociale medier sker der 

en demokratisering af den interne kommunikation, fra før primært at have været styret ét 

sted fra til at blive skabt i samspillet mellem alle interne interessenter (McAfee 2006: 28). 

Dette indebærer, at man som virksomhed både anerkender, men også forsøger at skabe, 

nogle nye magtforhold på de interne sociale medier og hermed også en virtuel verden, hvor 

den traditionelle organisationsstruktur ikke længere kan gøres gældende: 

 

”Man er i en eller anden udstrækning nødt til at opbryde 

traditionelle hierarkiske strukturer for at  de sociale medier skal 

fungere (…) De sociale medier skal ikke gå ind og opløse 

virksomhedens hierarki, men når man er i de sociale medier, så er 

man nødt til at have et eller andet lighedsforhold på en helt anden 

måde, end man har andre steder.” (Svarre 2012: 54.57) 

 

På de interne sociale medier er der nødt til at eksistere et andet lighedsforhold, hvor 

medarbejderne både føler og mærker, at de har ligeså meget at skulle have sagt i 

kommunikationen som den administrerende direktør og kommunikationsafdelingen. Man er 

derfor som virksomhed nødt til at signalere, at i grove træk er alt tilladt på de interne sociale 

medier for at gøre medarbejderne trygge ved denne nye form for kommunikation og hermed 

blande sig så lidt som muligt i den kommunikation medarbejderne udsender (McAfee 2006: 

28). Kun herigennem vil medarbejderne effektivt adoptere de interne sociale medier 

effektivt og virksomheden vil være i stand til at opnå potentialet heri (jf. afsnit 4.4). 

 

4.5.4 OPSAMLING 

Når man implementerer interne sociale medier, udvikles konstruktionen af den interne 

kommunikation, hvilket medfører en række nye præmisser, som den interne kommunikation 

nu skal fungere under. Disse nye præmisser inkluderer: involvering, individet i fokus og 

transparens. Dette medfører, at man for at kunne opnå det fulde potentiale, ikke blot kan 

nøjes med at implementere teknologien bag medierne men også må adoptere en ny måde at 
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tænke på, hvorfor vi har valgt at fremstille et Internal Social Media Mindset, der beskriver, 

hvordan man kan indføre de nye præmisser i den interne kommunikation. Dette kan gøres 

gennem åbenhed, samtale og ligestilling. Denne nye måde at tænke på sætter medarbejderen 

og skabelsen af værdi for denne i fokus på en måde, man ikke tidligere har været vant til i 

den interne kommunikation, og hermed nødvendiggør interne sociale medier en højere grad 

af hensyntagen til modtageren for kommunikationen, da modtageren gennem de interne 

sociale medier nu også selv bliver aktivt inddraget i kommunikationsprocessen. 
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4.6 INTERNAL SOCIAL MEDIA ROADMAP 
 

I forrige afsnit har vi klarlagt, hvilket mindset virksomhederne skal tilgå interne sociale 

medier med. Dette mindset er nødvendigt, fordi det indebærer en ændret holdning til den 

tidligere kommunikation internt i virksomheden, og fordi virksomheder uden det rette 

mindset ikke vil kunne opnå det fulde potentiale i interne sociale medier. 

 

Vi har gennem vores analyse dog fået klarlagt, at virksomhederne ikke altid har en konkret 

strategi for implementeringen af interne sociale medier, men snarere forventer at 

medarbejderne selv finder ud af, hvordan de bedst kan bruge dem. Det mener vi ikke, er en 

optimal tilgang til anvendelsen af interne sociale medier, idet denne tilgang tager 

udgangspunkt i at implementere medierne som et mål i sig selv snarere end i at 

implementere dem med henblik på at opfylde et specifikt formål. Derfor mener vi, det er 

vigtigt for virksomhederne, at have en lidt mere omfattende og gennemtænkt strategi for 

implementeringen af medierne, så de herigennem kan få bedst muligt udbytte af potentialet 

heri.  

 

I følgende afsnit har vi derfor udarbejdet et Internal Social Media Roadmap, der gennem fire 

specificerede faser opstiller, hvordan virksomheder kan gribe hele 

implementeringsprocessen for interne sociale medier an og herigennem få dem integreret 

bedst muligt i virksomhedens samlede interne kommunikationsstrategi. Vi anser det 

overordnede ansvar for interne sociale medier som liggende hos kommunikationsafdelingen, 

men ser samtidig også ledelsen have en aktiv rolle (Cook 2008: 104). Dette skyldes i første 

omgang vores vinkel på afhandlingen og vores uddannelse men også det faktum, at vi i 

casevirksomhederne har kunnet se, at de interne sociale medier oftest er placeret her. Vi 

anerkender naturligvis, at den samlede vedligeholdelse og anvendelse af interne sociale 

medier ligger i hele organisationen, men mener samtidig også, at der oftest vil være et behov 

for at forankre ansvaret for dem ét sted i organisationen.  

 

Udarbejdelsen af et konkret roadmap er inspireret af artiklen: The Key to Social Media 

Succes Within Organizations, hvori forfatterne selv opstiller et roadmap (Huy og Shipilov 

2012). På trods af at artiklen er fra september 2012, og dermed er forholdsvis ny, består 
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roadmappet dog blot af fem punkter for, hvad man som virksomhed skal fokusere på i 

arbejdet med interne sociale medier. Vi mente dog på baggrund af vores analyse, at det var 

muligt at opstille et mere udførligt roadmap end det forfatterne fremstiller i pågældende 

artikel.  

 

4.6.1 INTERNAL SOCIAL MEDIA ROADMAP – DE FIRE FASER 

På trods af at ordet ”road” signalerer et starttidspunkt og et sluttidspunkt har vi valgt at 

opstille et Internal Social Media Roadmap som en cirkulær proces. Inden for 

kommunikationsfeltet har der været megen diskussion omkring, hvorvidt en lineær eller 

dynamisk tilgang til kommunikationsplanlægning er mest hensigtsmæssig (Aggerholm et al 

2009: 80). Vi har dog valgt en cirkulær tilgang, da arbejdet med de interne sociale medier 

ikke kan anses som havende et starttidspunkt og et sluttidspunkt, men snarere konstant skal 

tages op til overvejelse og revurderes i henhold til både medarbejdernes og virksomhedens 

skiftende præferencer og behov. Figur 17 illustrerer derfor denne cirkulære proces, der 

opfordrer til, at man i virksomheden konstant gør sig overvejelser i forhold til sit roadmap 

for hele tiden at klarlægge, hvorvidt de interne sociale medier fungerer efter hensigten og i 

henhold til de mål, man har sat sig, eller om der er opstået et behov for en revurdering. De 

fire forskellige faser i modellen er yderligere forklaret nedenfor. 
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Figur 17: Internal Social Media Roadmap 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på afhandlingens samlede analyse og empiri 

 

Fase 1: Overblik 

Den indledende fase har til formål at skabe et generelt overblik over, hvad det kræver at 

implementere interne sociale medier i sin virksomhed. I første omgang er det vigtigt, at både 

kommunikationsafdelingen og ledelsen adopterer et Internal Social Media Mindset – og 

herigennem accepterer de ændrede præmisser, den interne kommunikation nu vil eksistere 

under (jf. afsnit 4.5). Dette indebærer blandt andet, at alle parter vænner sig til tanken om, at 

den synlige kommunikation nu ikke kun vil komme et sted fra, og at der skal eksistere en 

helt ny form for åbenhed og ligestilling i den interne kommunikation.  

 

Ledelsen spiller en af de væsentligste roller i implementeringsprocessen, ved at kunne 

signalere vigtigheden over for medarbejderne (jf. afsnit 4.3.6). Fordi ledelsen er så vigtig i 

denne implementeringsproces, er det nødvendigt, at de fra start af forstår værdien i de 
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interne sociale medier og hermed er indstillet på, at disse medier nu skal indgå som en 

integreret del af dens arbejde. Herigennem kan de senere i processen indirekte hjælpe 

medarbejderne med at se en konkret værdi i medierne. På denne måde vil toppen af 

organisationen kunne fungere som ambassadører for initiativet gennem hele forløbet 

(McAfee 2006: 26).  

 

Interne sociale medier må ikke implementeres alene som et mål i sig selv (Bennekou 2011). 

Som med alle andre kommunikationstiltag skal de være i overensstemmelse med de mål, der 

allerede eksisterer for virksomhedskommunikationen, således at der ikke udsendes 

modstridende budskaber til medarbejderne (Smith og Mounter 2005: 19). Derfor skal de 

interne sociale medier tænkes ind i den allerede eksisterende interne 

kommunikationskontekst, således at deres formål i relation til de andre værktøjer i den 

interne kommunikation er klarlagt fra start af. Hermed tænkes medierne også automatisk ind 

i både den overordnede forretningsstrategi. 

 

Det er vigtigt fra start at have klarlagt, om der er elementer i organisationskulturen, der kan 

influere implementeringen positivt eller negativt – og korrigere formålet herefter (Cook 

2008: 86). Hermed vil en afdækning af organisationskulturen fra start af være nødvendig for 

at kunne se hvilke muligheder og begrænsninger, medierne er underlagt. Kulturen vil 

naturligvis variere meget fra organisation til organisation, og det konkrete formål vil derfor 

afhænge fuldstændig af den enkelte virksomhed. Hvis man for eksempel som organisation er 

overvejende konkurrencepræget internt, vil videndeling som det primære formål nok volde 

problemer i henhold til organisationskulturen, og derfor gøre implementeringen meget svær. 

 

Fase et har overordnet det formål at sikre virksomheden det bedst mulige udgangspunkt for 

en succesfuld implementering, så man herigennem kan forsøge at undgå at komme ud for 

nogle af de udfordringer, vi har set hos vores tre casevirksomheder. 

 

Fase 2: Strategifastlæggelse 

Fase to har som formål at tage resultaterne fra fase et og herigennem gå mere konkret til 

værks i fastlæggelsen af strategien for de interne sociale medier.  
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Allerede i denne fase er det vigtigt at tage højde for medarbejdernes holdninger og 

præferencer i forhold til anvendelsen af medierne ved for eksempel at undersøge, hvilket 

behov medierne kunne opfylde blandt medarbejderne (jf. afsnit 4.3). Heri skal man samtidig 

gøre sig klart, hvilke specifikke sociale medier og hvor mange forskellige typer, der vil være 

relevante i forhold til det afdækkede behov hos medarbejderne og ledelsen.  

  

Ud fra det i fase et opstillede formål skal man nu i fase to nedbryde dette til specifikke 

succeskriterier, for hvordan dette bedst opnås (McAfee 2009: 180). Disse succeskriterier kan 

blandt andet indeholde spørgsmål såsom: hvor mange medarbejdere skal anvende medierne 

inden for det første år; og hvor stor aktivitet skal der være på medierne? 

 

I anden fase skal der, i forlængelse af inddragelsen af lederne i fase et, yderligere udpeges 

frontløbere fra ledelsen, så man fra start af er sikre på, at have enkelte ledere der anvender 

medierne aktivt (Huy og Shipilov 2012). Dette vil hjælpe med at give medarbejderne en 

opfattelse af anvendeligheden af medierne fra start af og hermed opmuntre dem aktivt til 

selv at anvende dem. Disse ledere skal helst være nogle, der i forvejen hersker stor tillid til i 

virksomheden, for at de kan fremstå som et godt eksempel for medarbejderne (Ibid.).  

 

I fase to har man taget de overordnede overvejelser fra fase et og konverteret dem til reelle 

praktiske strategier for de interne sociale medier. Hermed er man nu klar til den konkrete 

implementering af de sociale medier i den interne kommunikation.  

 

Fase 3: Implementering 

Tredje fase omhandler den konkrete implementering af de interne sociale medier. Heri skal 

man klarlægge, hvorvidt alle de udvalgte medier skal implementeres på en gang, så alle 

medarbejderne kan finde minimum én teknologi relevant. En anden mulighed ville være at 

implementere medierne enkeltvis, således at man starter med dem, der er mest 

arbejdsrelaterede og herefter udvider til de mere relationelle medier (Huy og Shipilov 2012).  

 

Det er vigtigt, at medarbejderne fra start af oplever en konkret værdi i medier, da de ellers 

ikke vil anvende dem (jf. afsnit 4.3.2). Dette kan man aktivt som virksomhed influere 

gennem to tiltag. For det første skal de frontløbere, man har udpeget blandt ledelsen, deltage 
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helt fra implementeringens start – både for at fungere som ambassadører, men også for at 

kunne vise medarbejderne, hvordan medierne kan anvendes. For det andet vil denne værdi 

også kunne øges ved at andre værktøjer i den interne kommunikation inddrages til at 

promovere de nye medier (Cook 2008: 105). Hermed kan man over for medarbejderne både 

gøre opmærksom på det nye tiltag og meningen bag det gennem et medie, de allerede er 

fortrolige med. Ydermere kan man fra start af få forklaret, hvad formålet og forventningen 

med medierne er, så medarbejderne med det samme er bevidste om, at medierne er tiltænkt 

som en del af den samlede strategi og ikke som en uintegreret del af arbejdet. Dette kan både 

gøres gennem virksomhedens eksisterende intranet eller mere personligt i de enkelte 

afdelinger, hvor afdelingslederne selv præsenterer tiltaget for medarbejderne samt fortæller 

hvad der forventes med tiltaget. 

 

Fokus i fase tre er helt konkret at implementere medierne i organisationen. Dette skal gøres 

med udgangspunkt i fra start af, at få medarbejderne til at opleve den værdi, man som 

virksomhed selv ser i medierne, og hermed allerede fra begyndelsen positionere medierne 

som et vigtigt led i strategien hos medarbejderne. 

 

Fase 4: Medarbejderinddragelse 

I tredje fase blev medierne implementeret og introduceret for virksomheden. Man være 

heldig at have en medarbejderstab, der allerede i denne fase påbegynder anvendelsen 

naturligt, hvori man så kan nøjes med at udpege frontløbere blandt ens medarbejdere, der 

kan bidrage med at styrke anvendelsen yderligere (Jue et al. 2010: 148). Ved samme 

lejlighed kan det være relevant at udvikle frontløbernes social media skills, så de både selv 

er i stand til at anvende medierne optimalt, men samtidig også kan hjælpe andre, der måtte 

have problemer (Huy og Shipilov 2012). 

 

Dog tyder vores analyseresultater på, at mange virksomheder formentlig vil stå over for de 

samme problemer, som vores tre casevirksomheder. Dette udgør et væsentligt problem, idet 

en organisation, hvor medierne ikke anvendes, aldrig vil kunne få bekræftet den værdi, der 

eksisterer i medierne – fordi ingen anvender dem, og derfor ikke skaber denne værdi for 

hinanden. Som virksomhed kan man derfor være nødsaget til at lægge et element af ”tvang” 

over medierne ved i opstartsfasen, at gøre det til et krav, at medarbejderne anvender 
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medierne, for herigennem aktivt at hjælpe adoptionen i gang (Cook 2008: 105). Denne 

proces vil med stor sandsynlighed kunne hjælpes på vej, hvis man lader sig inspirere af de 

tre afdækkede motivationsfaktorer (jf. afsnit 4.3). Hvis man gennemfører denne ”tvang” med 

udgangspunkt i disse faktorer, vil medarbejderne muligvis hurtigere kunne se værdien, da 

motivationsfaktorerne netop er baseret på værdier, der allerede opleves af adskillige 

medarbejdere i to af vores casevirksomheder. Helt praktisk kan man derfor blandt andet 

starte med at kræve, at medarbejderne tilmelder sig relevante communities (rationel 

motivation), linker til relevante kollegaer (relationel motivation) og opdaterer deres profil i 

henhold til deres arbejdsopgaver og kerneområder (selviscenesættende motivation). 

 

I fase fire er det nødvendigt løbende at afdække den foreløbige holdning blandt 

medarbejderne, for at sikre at de formål og forventninger, man har opstillet, er i 

overensstemmelse med deres udviklende præferencer og behov. Som sagt er medarbejderne 

både udgangspunktet og målet med interne sociale medier og en løbende overvågning af, at 

deres behov opfyldes, og at de forstår meningen med medierne, er derfor nødvendig. 

 

4.6.2 DISKUSSION AF ROADMAP 

Vores Internal Social Media Roadmap har som grundlæggende antagelse, at 

implementeringsprocessen skal foregå top-down. Dette er baseret på de oplevede resultater i 

vores analyse, der peger på, at medarbejderdeltagelse er en udfordring for virksomheden. 

Hele antagelsen om en top-down proces skal dog ikke ses som endegyldig, da der eksisterer 

meget modstridende holdninger til, hvordan implementeringen skal gribes an: 

 

”Hvis det virkelig skal virke, så er det medarbejderne der skal tage 

initiativet, det skal helst komme nedefra og op” (Svarre 2012: 

41.26). 

 

Peter Svarre argumenterer her for en bottom-up tilgang frem for en top-down, hvorimod 

Niall Cook argumenterer for, at begge tilgange kan være anvendelige (2008: 102). I henhold 

til de motivationsfaktorer vi gennem vores casestudie har afdækket, anser vi det dog for 

usandsynligt at medarbejderne på eget initiativ vil påbegynde anvendelsen, da de primært er 

drevet af en ydre motivation og hermed skal kunne opleve en konkret værdi i medierne, før 
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de påbegynder anvendelsen (Ibid.). Ud fra vores analyse vil en top-down tilgang derfor være 

mest relevant, men vi anerkender samtidig, at dette kan forholde sig anderledes for andre 

virksomheder end dem, der indgik i dette casestudie. I sådanne tilfælde vil et anderledes 

roadmap være nødvendigt. Der vil dog stadig kunne være elementer fra vores roadmap, der 

kunne være anvendelige for sådanne virksomheder, da der heri stadig vil være behov for at 

afdække formål og succeskriterier. Her vil figur 17 dog snarere fungere som et værktøj, som 

virksomhederne kan uddrage relevant inspiration fra end et konkret procesangivende 

roadmap.   

 

Det opstillede roadmap skal derfor ikke anses som en objektiv løsning på, hvordan 

virksomheder skal tilgå implementeringen af interne sociale medier, men snarere forstås som 

en mulig måde at gribe problemet an på – ud fra den empiri vi har indsamlet og de analyser, 

vi har foretaget. For eksempel kan det for nogle virksomheder være relevant at fokusere på 

enkelte faser mere end andre, og for andre virksomheder er det muligvis ikke nødvendigt at 

gennemgå alle fire faser (Aggerholm et al 2009: 80). Dog mener vi stadig, at det bedste 

resultat opnås ved at gennemgå alle fire faser i deres enkeltheder, men anerkender 

naturligvis, at en anderledes fremgangsmåde kan være ligeså relevant for nogle 

virksomheder.  
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DISKUSSION 

5 

”Jeg tænker, at om nogle år så taler vi måske ikke om 

sociale medier mere, så er vi måske bare gået tilbage til at 

tale om kommunikation og markedsføring og andre 

traditionelle discipliner” (Thielke 2012: 3.06). 
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5. DISKUSSION 
 

5.1 BANEBRYDENDE KOMMUNIKATION ELLER BLOT ENDNU ET MEDIE? 

I nedenstående citat forudser Katrine Thielke, at sociale medier om nogle år ikke længere vil 

stå som noget specielt i kommunikationsverden, men tværtimod blot vil indgå som en 

naturlig del af den almindeligt kendte kommunikation og markedsføring. 

 

”Jeg tænker, at om nogle år så taler vi måske ikke om sociale medier mere, 

så er vi måske bare gået tilbage til at tale om kommunikation og 

markedsføring og andre traditionelle discipliner” (Thielke 2012: 3.06). 

 

Dette peger på to ting: for det første at sociale medier om nogle år vil være en 

grundlæggende forudsætning for al kommunikation; for det andet at sociale medier blot vil 

blive endnu et medie i rækken. Man kan derfor diskutere, hvorvidt sociale medier 

transformerer hele kommunikationsfeltet, om populariteten omkring dem har taget 

overhånd, og om de, når alt kommer til alt, blot er et medie på linje med alle de andre? 

 

Den mere åbne kommunikationsform på de interne sociale medier betyder, at en større 

mængde information bliver tilgængelig i organisationen. I afsnit 4.4 peger vi blandt andet 

på, at sociale medier som platforme medfører en større grad af transparens og involvering i 

den interne kommunikation. Fordelene i dette kan ikke afvises at gavne adskillige 

medarbejdere på ikke blot lokalt men også globalt plan. Samtidig skaber det spørgsmålet om 

hvorvidt alle de informationer, der findes i virksomheden skal gøres transparente, og 

hvorvidt det altid er en god idé at involvere en hel organisation?  

 

Hvis man for eksempel ser på e-mailen som medie over for interne sociale medier, adskiller 

den sig ved at være en kanal og begrænser herved kommunikationen til allerede 

forudbestemte parter – en afgrænset kommunikation der altid vil være nødvendig i større 

eller mindre omfang. Der vil altid være elementer internt i virksomheden, der skal 

bibeholdes mellem enkelte involverede parter. Trods alle fordelene ved interne sociale 

medier, er e-mailen stadig bedre til at ramme de mennesker, den skal ramme med en større 

grad af præcision, så medarbejdere, for hvem informationen ikke har direkte relevans, ikke 
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eksponeres. Derfor kan de interne sociale medier ikke siges at kunne fungere uden også at 

være suppleret af e-mailen, da man heller ikke altid kan være helt sikker på at alle relevante 

parter ser informationen på disse åbne og konstant foranderlige platforme. 

 

Lidt anderledes kan det diskuteres at se ud for intranettet. For med de interne sociale mediers 

mulighed for at nedbryde eksisterende barrierer mellem de enkelte lande og kulturer, hvem 

har så behov for intranettet, hvis særlige egenskab begrænser sig til en nedbrydning af 

eksisterende barrierer mellem afdelinger? Vi afviser ikke, at der stadig vil være behov for at 

bibeholde nogle kommunikationselementer lokalt, og at intranettet i dette omfang derfor vil 

bestå. Alligevel må man erkende, at implementeringen af interne sociale medier vil medføre 

en ny form for lokal kommunikation. Kommunikation på intranettet er ofte centraliseret i 

kommunikationsafdelingen og begrænset til de parter, der faktisk forstår sig på CMS og 

HTML. Men hvis man som virksomhed implementerer interne sociale medier, hvorfor 

skulle man så bede kommunikationsafdelingen informere om et nyt projekt – når man som 

projektleder selv kan skrive det som statusopdatering? Intranettet vil derfor med stor 

sandsynlighed se sig udfordret af de nye medier, da der nu vil være elementer som 

medarbejderne selv kan publicere uden om kommunikationsafdelingen. Måske netop derfor 

har enkelte teoretikere også allerede peget på intranettets død (Bennett et al. 2010: 141). 

Hvorvidt intranettet helt vil dø, er dog svært at forudsige, men noget tyder på at den 

massekommunikation, der tidligere foregik her, vil blive udfordret med implementeringen af 

nye kommunikationsformer og –værktøjer. Samtidig er det dog også vigtigt at påpege, at 

som vi fik tydeliggjort i vores Internal Social Media Roadmap, så er de interne sociale 

mediers succes dog også i en vis udstrækning afhængige af intranettets værdiskabende 

kommunikation om disse medier. Derfor kan det diskuteres, at intranettet sandsynligvis vil 

stå over for ændringer, men samtidig er der også noget, der tyder på, at det igennem det 

første lange stykke tid med interne sociale medier stadig ville have en solid plads i en 

virksomheds interne kommunikation. 

 

Når vi derfor i denne afhandling undersøger, hvordan sociale medier kan implementeres i 

den interne kommunikation, kan de tidligere interne kommunikationsværktøjer såsom 

intranettet og e-mailen hurtigt komme til at fremstå håbløst forældede, og som noget der bør 

erstattes. Ud fra ovenstående diskussion tyder det ikke på, at de interne sociale medier 
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fuldkommen erstatter de tidligere kommunikationsværktøjer – snarere tyder det på, at de 

ændrer i den måde vi opfatter kommunikation på. Både e-mailen, intranettet og de sociale 

medier vil nemlig på hver sin måde fortsætte med at bidrage til den interne kommunikation 

– men den interne kommunikation vil uundgåeligt gennemgå en forandring som resultat af 

de sociale medier. Så selvom man ud fra dette aspekt kan anse de interne sociale medier som 

blot endnu et medie, der om nogle år vil eksistere i roligt samspil med andre medier i 

kommunikationsfeltet, så kan man ikke argumentere imod de banebrydende elementer, de 

sociale medier bringer til dette felt. De sociale medier har nemlig unægteligt egenskaber, der 

gør en ude af stand til blot at placere dem på hylden med de andre medier. Som vi kunne se i 

vores analyse, ændrer de interne sociale medier på de præmisser, der før har eksisteret for 

den interne kommunikation og bidrager med nye kommunikationskonstruktioner, der 

herigennem ændrer organisationen. Så selvom man med e-mailen også kunne kommunikere 

med kollegaerne fra Hong Kong indikerer analysen, at kommunikationen på de interne 

sociale medier vil bidrage til en skelsættende forbedring. De barrierer, der eksisterede 

mellem landene, kan komme til at føles mere nedbrudt end tidligere, ved at den enkelte 

medarbejder får et større og bedre overblik over, hvem der sidder hvor, og hvilken funktion 

de har i organisationen.  

 

Så selvom det kan virke meget omfattende at bruge en stor mængde tid og kræfter på både at 

adoptere det rette mindset og gennemgå et roadmap for blot at introducere endnu et medie til 

ens interne kommunikation, så er der meget, der indikerer, at interne sociale medier vil være 

besværet værd. De interne sociale medier vil nemlig med stor sandsynlighed kunne supplere 

virksomhedens e-mail og intranet og bidrage til helt nye kommunikationsstrukturer, 

arbejdsgange og organisationsforståelser. I diskussionen omkring hvorvidt de interne sociale 

medier blot er endnu et værktøj i rækken, kan det derfor konkluderes, at det ikke er medierne 

i sig selv, der repræsenterer noget banebrydende, men at det snarere er selve den 

kommunikation, de faciliterer, der kan anses som noget nyt. Derfor er begge argumenter på 

hver sin vis sande; de sociale medier er blot nye medier, men anvendt på den rigtige måde 

kan de blive meget mere end det for den interne kommunikation i en virksomhed – og om 

nogle år vil dette nye element være inkorporeret som en helt naturlig del af 

kommunikationen.  
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KONKLUSION 

6 

”Gør det nu ordentligt, hvis I virkelig tror på det, og det er 

der al mulig god grund til at gøre. Det kommer og æder 

jer!” (Thielke 2012: 50.15) 
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6. KONKLUSION 
 

Ambitionen med denne kandidatafhandling har været at udfylde et, efter vores mening, 

mangelfuldt forskningsområde, inden for intern kommunikation og sociale medier. Vi har 

derfor behandlet anvendelsen af sociale medier i den interne kommunikation ud fra et 

multipelt casestudie for herigennem at klarlægge potentialet og give et bud på, hvordan 

virksomheder kan tilgå implementeringen af medierne.  

 

Gennem analysen af de tre casevirksomheders anvendelse af interne sociale medier kunne vi 

se, at virksomhederne anvender en bred vifte af forskellige sociale medier til at facilitere 

elementer inden for både medarbejder-til-medarbejder kommunikation og intern corporate 

communication. Medierne anvendes herved til at forbedre kommunikationsmulighederne på 

både virksomhedens vertikale plan og horisontale plan. Især opmuntrer de interne sociale 

medier til en forbedret medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-fysisk 

afgrænset perspektiv) og symboliserer herved ikke kun en ny kommunikationsdimension i 

Welch og Jacksons interne kommunikationsmatrix, men også nye arbejdsmetoder og -vilkår 

for interne interessenter. Hermed udvikler anvendelsen af sociale medier rammerne for den 

interne kommunikation og skaber nye kommunikationsmuligheder. 

 

Medarbejderne anvender de interne sociale medier ud fra en rationel motivation, en 

relationel motivation og en selviscenesættende motivation. Alle tre motivationsfaktorer 

udspringer i større eller mindre grad af et specifikt ønske om at opnå et bestemt mål, og 

ligger derfor alle inden for den ydre motivation. Dette betyder, at medarbejderne fra dette 

casestudie på nuværende tidspunkt udelukkende anvender interne sociale medier for at opnå 

konkret arbejdsværdi fra dem, og de tilgår dem derfor ikke med et synligt interessepræget 

motiv. Hermed påvirker den organisatoriske kontekst medarbejdernes anvendelse af sociale 

medier ved ikke at indbefatte den indre og interesseprægede motivation, man ser i en ekstern 

kontekst. 

 

Ud fra analysen af casevirksomhedernes anvendelse kan vi se, at det primært er inden for  

den nye kommunikationsdimension medarbejder-til-medarbejder kommunikation (i et ikke-

fysisk afgrænset perspektiv) og intern corporate communication, at de sociale medier har 



	  

	   135	  

deres potentiale. De interne sociale mediers potentiale ligger derfor i at kunne facilitere en 

tættere og mere personlig kommunikation mellem medarbejdere, der ikke tidligere har været 

direkte forbundne og i at kunne hjælpe en virksomhed strategisk ved at skabe nye og bedre 

metoder for at nå målene for den interne kommunikation. Dette kan for eksempel indebære 

en øget forståelse for mission, vision og værdigrundlag og herigennem opnåelsen af en 

stærkere kultur og en større grad af medarbejderengagement. Herved består potentialet 

yderligere i at kunne skabe følelsen af én samlet organisation, hvor medarbejderne har en 

bedre forståelse for virksomheden, og de vilkår den fungerer under.  

 

Klarlæggelsen af potentialet synliggjorde en række nye præmisser for den interne 

kommunikation, der med interne sociale medier vil være karakteriseret af: involvering, 

medarbejderen i fokus og transparens. Herved kan vi se, at den interne kommunikation 

ændrer sig med implementeringen af sociale medier, og opnåelsen af det mulige potentiale 

fordrer derfor en ny måde at tilgå den interne kommunikation på. Afhandlingens Internal 

Social Media Mindset opstiller derfor en metode for, hvordan en virksomhed mentalt skal 

tilgå medierne. Interne sociale medier skal ud fra dette mindset tilgås med fokus på åbenhed, 

samtale og ligestilling som den bagvedliggende tilgang til implementeringen. For alt dette 

skal medarbejderen være i centrum, idet medierne aldrig ville kunne fungere, hvis ikke 

medarbejderne ser værdien i dem og hermed bliver motiveret til at anvende dem.  

 

Afhandlingen opstiller yderligere et Internal Social Media Roadmap over, hvordan man som 

virksomhed i en cirkulær proces kan implementere interne sociale medier igennem fire faser: 

overblik, strategifastlæggelse, implementering og medarbejderinddragelse. Dette roadmap 

skal ses som en konkret respons på det svage strategiske afsæt for implementeringen af 

interne sociale medier, vi har oplevet hos de tre casevirksomheder. Implementeringen af 

interne sociale medier er derfor en omfattende proces, der ikke kun nødvendiggør en konkret 

strategisk tilgang fra virksomhedens side, men som også nødvendiggør et nyt mindset for 

den interne kommunikation, hvori man både som kommunikationsafdeling og ledelse 

accepterer de nye præmisser for kommunikationen, som interne sociale medier skaber. Det 

er dermed vores hensigt og forhåbning med både vores mindset og roadmap at kunne 

opmuntre virksomheder til først og fremmest at tænke mere strategisk i deres arbejde med 

interne sociale medier, men også at give dem en helt konkret og praktisk anbefaling til, 
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hvordan de kan implementere sociale medier i deres interne kommunikation – hvad enten 

afhandlingens fremførte forslag følges direkte eller blot som inspiration.  

 

Afhandlingen peger på, at den praktiske anvendelse af sociale medier i den interne 

kommunikation ikke er problemfri for virksomheder. Især medarbejderdeltagelse udgør en 

udfordring for alle tre virksomheder. Dette synliggør, at selvom det kan være fristende at 

overlade anvendelsen af interne sociale medier til medarbejderne alene, så vil man som både 

ledelse og kommunikationsafdeling være nødt til at udgøre en aktiv instans bag 

implementeringen og værdiskabelsen omkring disse medier. Udfordringerne med medierne 

kan muligvis forklares ud fra den manglende forskning på dette område – virksomhederne 

mangler konkret viden om, hvordan implementeringen kan foregå, og hvilke elementer de i 

hele processen er nødt til at tage højde for.  Med denne afhandling har vi søgt at påbegynde 

udfyldelsen af dette hul i forskningen ved at undersøge interne sociale medier ud fra et 

konkret praktisk afsæt. Herigennem håber vi både at kunne åbne op for yderligere forskning 

på området, samt at kunne bidrage med konkret viden og erfaring til andre virksomheder, 

der overvejer at implementere sociale medier i deres interne kommunikation. Med 

inspiration fra denne afhandling kan virksomheder forhåbentligt få en solid start på deres 

arbejde med interne sociale medier - inden medierne selv kommer og æder dem. 
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PERSPEKTIVERING 

7 

”Det er jo ikke kun et collaboration tool, det er social 

business, vi snakker om, for det handler jo ligeså meget om 

at knytte den eksterne del: partnere, kunder, prospects ind 

i et stort økosystem” (Carlsson 2012: 17.31). 
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7. PERSPEKTIVERING 
 

Der er to overordnede formål med dette afsnit: for det første at pege på hvilke uudforskede 

områder, der fortsat eksisterer efter vores afhandlings afslutning, for det andet at vurdere 

hvordan interne sociale medier også kan influere en virksomheds eksterne kommunikation. 

 

7.1 FORTSATTE FORSKNINGSMULIGHEDER 

Nedenfor vil vi pege på nogle af de mulige forskningsområder inden for dette felt, som vi 

mener, det kunne være relevant at se nærmere på og finde uddybende viden omkring.  

 

Forskellene i medierne 

I afhandlingens teoriafsnit præsenterer vi en bred palet af sociale medier; men i den videre 

afhandling vælger vi at fokusere på sociale medier som ét samlet begreb snarere end som 

separate selvstændige teknologier. Ifølge McAfee har hvert enkelt sociale medie sine egne 

karakteristika og kan derfor også have forskellige muligheder og begrænsninger alt 

afhængigt af konteksten (2009: 127). På nuværende tidspunkt ser vi dog ikke anvendelsen af 

interne sociale medier som fuldt udviklet, og derfor ville en eventuel distinktion af de 

enkelte medier have været svær, idet virksomhederne også overvejende anvender dem som 

en samlet pakke snarere end som selvstændige teknologier.  

 

Derfor kan enkelte elementer af potentialet være gået tabt i denne afhandling, og det kunne 

derfor være interessant og givtigt i senere forskning at lave en analyse af, hvordan de enkelte 

medier kan bidrage til og begrænse de forskellige elementer i kommunikationen i sig selv. 

En sådan undersøgelse ville kunne bidrage til et mere detaljeret roadmap til 

virksomhederne, idet enkelte potentialer og muligheder ville kunne blive linket til specifikke 

sociale medier. 

 

Det fulde potentiale 

I afdækningen af potentialet i interne sociale medier fokuseres der i overvejende grad på 

udtalelser fra eksperterne og de virksomhedsansvarlige for interne sociale medier – og 

hermed deres erfaringer med, hvordan interne sociale medier kan understøtte den interne 

kommunikation. Vi nævner for eksempel, at der eksisterer gode muligheder for 
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organisationskulturen på interne sociale medier. Samtidig peger andre på, at ledelsen ser et 

større potentiale heri end medarbejderne (Tysiac 2012). Idet medarbejderne er en 

forudsætning for interne sociale medier, kan det virkelige potentiale primært afdækkes 

dybere ved hjælp af dem – ved for eksempel at undersøge hvordan deres holdning til 

virksomheden og virksomhedsrelaterede tiltag ændrer sig med implementeringen af interne 

sociale medier. Grundet det tidlige stadie som interne sociale medier stadig befinder sig på, 

var dette dog endnu ikke en mulighed i denne afhandling, da vi vurderede at medarbejdernes 

anvendelse endnu ikke var stærk nok til at kunne udgøre passende empiri for en sådan 

undersøgelse. I senere undersøgelser kunne det dog være en fordel at undersøge potentialet 

herudfra – både for at få medarbejdernes perspektiv ind over, men også for at få vurderet og 

testet denne afhandlings viden om potentialet ud fra en mere konkret praksis (Wenneberg 

2002: 10).   

 

Det globale perspektiv 

Vi har i afhandlingen taget et globalt perspektiv gennem valget af de tre casevirksomheder, 

som alle tre anvender de sociale medier i deres globale interne kommunikation. Dog 

tillægges dette globale perspektiv ikke en videre betydning i afhandlingens analyse. Derfor 

kunne det være interessant senere at undersøge, hvordan disse globale faktorer kan influere 

kommunikationen og adopteringen af interne sociale medier i en global organisation. For 

eksempel anvender alle tre casevirksomheder helt naturligt engelsk som standardsprog på 

medierne. Men engelsk kan ikke altid anses som den umiddelbare bedste løsning i den 

globale interne kommunikation, da det er forskelligt på hvilket niveau af sproget, 

medarbejderne rundt omkring i verden er i stand til at kommunikere (Louhiala-Salminen og 

Kankaanranta 2012: 267). Selvom engelsk derfor umiddelbart udgør en logisk løsning, kan 

dette også medføre nogle implikationer, der skal tages højde for, og man kan derfor ikke 

bare formode, at valget af engelsk garanterer en succesfuld global intern kommunikation 

(Ibid.). 

 

Samtidig undersøger vi også kun motivationsfaktorerne ud fra en dansk kontekst. Vi kan 

ikke sige os fri fra, at der vil være eventuelle kulturelle aspekter i andre lande, der vil kunne 

påvirke medarbejdernes motivation i en anden retning, end den vi i denne afhandling har 

afdækket. En videre undersøgelse af hvilke implikationer, det globale perspektiv kan 
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medføre, vil derfor være nødvendig for en fuldkommen succesfuld implementering af 

medierne. Samtidig vil dette også kunne bidrage til en bedre adoptering af medierne hos 

medarbejderne gennem en bredere forståelse af, hvordan de kulturelle faktorer implicerer 

motivationsfaktorerne og hermed anvendelsen.  

 

7.2 INTERNE SOCIALE MEDIER I ET EKSTERNT PERSPEKTIV 

Afhandlingen afgrænser sig fra at inkludere eventuelle potentialer, der relaterer til den 

eksterne sfære af en virksomhed. Hermed er det udelukkende ud fra et internt perspektiv, at 

interne sociale medier er blevet analyseret og vurderet. Men som tidligere anført kan man 

sjældent anskue en virksomheds kommunikation ud fra denne optik alene, da den interne 

kommunikation ikke er et selvstændigt felt, men en del af corporate communication (jf. 

afsnit 3.1.2). Når man transformerer den interne kommunikation vil det derfor også kunne 

influere elementer i den eksterne kommunikation (McAfee 2009: 73). Nedenfor vil vi 

diskutere hvilke dimensioner, der muligvis kan blive påvirket af implementeringen af interne 

sociale medier. 

 

Employer branding 

Når man hører begrebet ”sociale medier” er det ofte i forbindelse med begrebet Generation 

Y. Generation Y er vokset op med internettet og anvender de nye teknologier som en 

integreret og naturlig del af deres dagligdag – de er altså de mest aktive brugere af sociale 

medier (McAfee 2009: 176). Denne generation er født mellem 1977-2000, så hvis de ikke 

allerede befinder sig på arbejdsmarkedet vil de snart bevæge sig derud (Jue et al. 2010: 27). 

Dette vil sandsynligvis medføre nye krav til virksomhederne, da denne generation er vokset 

op med andre kommunikationsværktøjer og dermed andre muligheder end tidligere 

generationer – og vil med stor sandsynlighed forvente også at kunne anvende dem på deres 

arbejdsplads (McAfee 2009: 177). Dette indikerer, at det bliver endnu vigtigere for 

virksomhederne at kunne leve op til disse stigende krav. Hvis man som virksomhed kan 

formå at anvende og implementere interne sociale medier hurtigere end andre, vil man 

kunne tiltrække dygtige medarbejdere fra denne generation mere effektivt gennem employer 

branding. Med implementeringen af interne sociale medier vil virksomheden nemlig kunne 

komme til at fremstå som en moderne og nytænkende virksomhed, der kan tilbyde 

Generation Y en mere attraktiv arbejdsplads, hvori medarbejderen får muligheden for at 
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arbejde med moderne kommunikationsværktøjer på samme måde, som de gør i deres private 

liv.  

 

En samlet identitet 

De interne sociale medier kan medføre en global synliggørelse af organisationskulturen og 

kan hermed bidrage til skabelsen af en stærkere global kultur (jf. afsnit 4.4.2). Denne 

synliggørelse manifesterer sig i praksis i form af den kommunikation, der foregår på interne 

sociale medier og kan give ledelsen og kommunikationsafdelingen et godt indblik i den 

kultur, der eksisterer i virksomheden. Denne kultur skulle gerne være i overensstemmelse 

med virksomhedens vision, så medarbejderne aktivt i dagligdagen efterlever virksomhedens 

strategi (Hatch og Schultz 2003: 1048). Gennem de interne sociale medier kan man som 

ledelse bedre afdække, hvis der eksisterer en uoverensstemmelse mellem ens vision og 

kultur, da man nu har adgang til den samlede medarbejderstabs tanker og holdninger herom 

(jf. afsnit 4.4.4). Dette vil kunne hjælpe virksomheden med at signalere et stærkere image til 

eksterne interessenter, idet der så vil eksistere en overensstemmelse mellem virksomhedens 

vision og medarbejderkulturen (Hatch og Schultz 2003: 1047). Dette vil kunne hjælpe til at 

styrke kundernes opfattelse af virksomheden og hermed bidrage i et eksternt perspektiv ved 

at skabe et stærkere corporate brand.  

 

Fra intern kommunikation til ekstern branding 

Et betydeligt potentiale ved interne sociale medier er deres anvendelighed i forhold til 

medarbejder-til-medarbejder kommunikation. Medarbejderne kan i højere grad både skabe, 

få og dele mere information end de kunne tidligere – og vil hermed blive mere 

velinformerede medarbejdere, der ikke kun er kloge på deres eget område og egen afdeling, 

men som også har en generel indsigt i, hvad der ellers foregår i virksomheden (Cornelissen 

2008: 195). Denne viden vil formentlig kunne komme en virksomhed til gode i et eksternt 

perspektiv, da virksomhedens medarbejdere længe har været anerkendt som væsentlige 

kommunikatører for virksomhedens brand. De velinformerede medarbejdere vil have en 

bedre og dybere indsigt i deres arbejdsplads og vil hermed på baggrund af denne kunne 

levere og kommunikere en bedre ydelse og et klarere billede af virksomheden som helhed 

(Argenti og Barnes 2009: 119). Ved at skabe bedre kommunikationsvilkår for 

medarbejderne internt skaber virksomheden også bedre muligheder for en solid branding 
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gennem disse medarbejdere – medarbejdere der på sigt potentielt kan komme til at 

administrere kommunikation med kunder og andre eksterne interessenter på virksomhedens 

eksterne sociale medier.  

 

Når man taler om potentialet ved at implementere sociale medier i den interne 

kommunikation, kan man ikke kun begrænse sig til at tale om potentialet for den interne del 

af virksomheden. Som vi har set i de tre forrige afsnit kan disse tiltag nemlig både direkte og 

indirekte påvirke elementer i virksomhedens eksterne kommunikation. Interne sociale 

medier er derfor langt mere end blot nye interne kommunikationsværktøjer, der skaber bedre 

kommunikationsvilkår for både medarbejdere og ledelse. Snarere er de nye metoder som 

også vil gøre kommunikationsafdelingen i stand til at nå nye højder med deres samlede 

virksomhedskommunikation og hermed opnå et potentiale, der strækker sig langt ud over 

virksomhedens egne rammer. Potentialet ligger derfor ikke bare i de nye måder, man både 

internt og eksternt arbejder med kommunikation på, men snarere i de muligheder der opstår 

via denne nye kommunikationsmåde, når disse to felter krydser veje og kreer helt nye 

metoder for en virksomheds samlede kommunikation. Interne sociale medier er altså ikke 

blot et nyt kommunikationsværktøj – det er business. Social business. 
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9. BILAG 

 
BILAG 1 

 
INTERVIEWGUIDE 
 – EKSPERTINTERVIEWS  
 
 
Indledning 

• Hvem er vi? 
• Hvad skal interviewet bruges til? 
• Er det ok, vi optager interviewet? 
• Ønsker du at være anonym? 

 

Sociale medier 

• Hvad forstår du ved begrebet sociale medier? 
• Hvilke muligheder ser du i de sociale medier i forhold til andre 

kommunikationsværktøjer? 
• Hvorfor tror du, virksomheder har været mere tilbøjelige til at implementere sociale 

medier eksternt end internt? 
 

Sociale medier i den interne kommunikation 

• Hvis du skulle beskrive intern kommunikation i dag, hvordan ville du så gøre det? 
• Hvad forstår du ved begrebet sociale medier set i en intern kommunikationskontekst? 
• Hvilke anvendelsesmuligheder ser du i de sociale medier i intern kommunikation? 
• Hvordan adskiller kommunikationen sig på de eksterne sociale medier fra de interne 

sociale medier? 
 

Sociale medier i praksis 

• Hvad skal man være opmærksom på som virksomhed, når man begynder at bruge 
disse medier internt? (hvilke fejl ses oftest?) 

• Hvad er succeskriterierne? 
• Vil alle virksomheder kunne bruge sociale medier internt? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
Sociale medier og medarbejderne 

• Hvem i virksomheden skal have ansvaret for de sociale medier? 
• Hvilken rolle skal medarbejderne spille? 
• Ud fra din erfaring kan det så være et problem at få medarbejderne med i de interne 

sociale medier? 
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• Hvordan får man i så fald medarbejderne med? 

 
Formålet/strategien med de sociale medier 

• Hvilke strategiske fordele kan du se ved at integrere dette medie i den interne 
kommunikation? 

• Kan man overføre de strategiske fordele man har set i ekstern kommunikation til den 
interne?  

• Har du erfaring med, at integrationen af de sociale medier i den interne 
kommunikation har medført virksomhedsstrategiske udfordringer? 
 

Fremtiden 

• Hvis du skulle give en virksomhed, der ville arbejde med sociale medier internt 
nogle godt råd, hvad skulle det så være? 

• Hvilke tendenser tror du, vi kommer til at se i fremtiden? 
• Kan virksomheder ”overleve” uden at implementere sociale medier i den interne 

kommunikation 
 

Sidste kommentarer 

• Kan man måle effekten af de sociale medier i intern kommunikation – hvorfor 
ikke/hvordan? 

• Andre ting som du synes, vi mangler at komme omkring? 
 

Afslutning 

• Tak for hjælpen! 
• Må vi sende dig en mail, hvis vi har yderligere spørgsmål? 
• Vil du modtage en kopi af den færdige afhandling? 
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BILAG 2 

 
INTERVIEWGUIDE  
– ANSVARLIGE FOR INTERNE SOCIALE MEDIER 
 
Indledning 

• Hvem er vi? 
• Hvad skal interviewet bruges til? 
• Er det okay, vi optager interviewet? 
• Ønsker du at være anonym 

 
Generelt om jeres brug af interne sociale medier 

• Hvor længe har I anvendt sociale medier internt? 
• Hvad var begrundelsen for at anvende interne sociale medier, da I startede? 
• Har den begrundelse ændret sig? 
• Hvor i virksomheden er ansvaret for de interne sociale medier placeret? 

 
 
Interne sociale medier vs. øvrige interne medier 

• Kan du prøve at give os et overblik over, hvilke interne sociale medier I bruger og til 
hvilke formål? 

• Hvorfor har I valgt lige netop disse sociale medier? 
• Er de sociale medier en del af den samlede kommunikation eller fungerer de 

selvstændigt? 
• Hvad er fordelen ved lige netop denne type medie? 
• Er der nogle ulemper? 
• Hvordan adskiller jeres interne sociale medier sig fra jeres andre interne medier? 
• Har de interne sociale medier overflødiggjort andre interne medier? (Hvis ja: 

hvilke?) 

 

Formålet med interne sociale medier 

• Hvordan greb I opstartsfasen med de interne sociale medier an? 
• Løb I ind i nogle udfordringer i forbindelse med implementeringen? 
• Har I en fast strategi for de interne sociale medier?  
• Hvordan relaterer jeres strategi for de interne sociale medier til jeres generelle 

forretningsstrategi? 
• Kan du give os et konkret eksempel på et tidspunkt, hvor I har brugt de interne 

sociale medier med stor succes? 
• Hvordan tog I højde for det aspekt med, at mange forskellige lande og kulturer skulle 

ind over disse globale interne sociale medier? 
• Hvordan fungerer det med så mange forskellige kulturer? 
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• Har I oplevet nogle forskelle i de forskellige lande – i brug/modtagelse? 
 

Medarbejderne 

• Hvordan har de ansatte reageret på implementeringen af interne sociale medier?  
• Hvad tror du, jeres medarbejdere synes om de interne sociale medier? 

 
Effekten af de interne sociale medier 

• Hvordan måler I effekten af de interne sociale medier?  
• Kan man drage økonomiske fordele af de interne sociale medier? 
• Kan du fortælle os lidt om jeres foreløbige resultater? 

 
Fremtiden for jer 

• Hvordan ser fremtiden ud for jeres interne sociale medier – hvad er jeres planer på 
den front? 

• Hvilken udvikling tror du, I kommer til at stå overfor med de sociale medier i den 
globale interne kommunikation? 
 

Afsluttende kommentarer 

• Har du nogle gode råd til andre der overvejer at arbejde med sociale medier i den 
globale interne kommunikation? 

• Er der noget, du ville have gjort anderledes? 
• Andre ting du synes, vi mangler at komme rundt omkring? 

 

Afslutning 

• Tak for hjælpen! 
• Må vi sende dig en mail, hvis vi har yderligere spørgsmål? 
• Kunne du tænke dig en kopi af den færdige afhandling til januar? 
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BILAG 3 
 
INTERVIEWGUIDE  
– MEDARBEJDERNE  
 
Indledning 

• Hvem er vi? 
• Ønsker du at være anonym? 
• Må vi optage interviewet? 

 
Interne sociale medier generelt 

• Hvordan vil du beskrive IBM’s interne sociale medier? 
• Hvad bruges det primært til? 
• Hvilke emner kommunikeres der mest om? 
• Hvem er efter din mening den primære afsender på IBM’s interne sociale medier? 
• Foretrækker du indlæg/posts fra medarbejdere eller ledelsen? Gør det nogen forskel? 

 
Brugen af de interne sociale medier 

• Hvilke sociale medier bruger du i din dagligdag i IBM? 
• Hvor ofte/hvor meget bruger du dem? 
• Hvilke faktorer har indflydelse på hvor meget og hvordan, du bruger de sociale 

medier? 
• Hvad føler du, at du får ud af at bruge de interne sociale medier? 
• Hvordan benytter du sociale medier i forhold til andre interne 

kommunikationsmidler såsom intranettet eller medarbejderbladet? 
 

Medarbejderadfærd på de interne sociale medier 

• Bruger du mest tid på at læse eller dele? 
• Føler du, at du kan være 100 % ærlig/transparent på de interne sociale medier? 
• Er der noget, du ikke kan dele? Hvis ja, hvad? 
• Hvilke ting gider du ikke tale om/kommentere på på de interne sociale medier? 
• Interagerer du primært med dine danske kollegaer eller med kollegaer fra andre 

lande? 
• Tænker du over, om du taler med en dansker eller med en fra et andet land? 

 

Effekten af de interne sociale medier 

• Hvilke eventuelle fordele og ulemper ser du ved, at IBM bruger sociale medier i 
deres interne kommunikation?  

• Hvordan har implementeringen af sociale medier påvirket den interne 
kommunikation mellem ledere og medarbejdere? 
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• Hvordan har implementeringen af sociale medier påvirket den interne 
kommunikation mellem medarbejdere? 

• Hvad ville du sige til, hvis de lige pludselig lukkede for brugen af de interne sociale 
medier? 

• Tror du, der er mange andre virksomheder, der bruger interne sociale medier i deres 
interne kommunikation? 

• Kan du nævne en særlig god oplevelse, du har haft i forbindelse med de interne 
sociale medier? 

• Kan du nævne en særlig dårlig oplevelse, du har haft i forbindelse med de interne 
sociale medier? 
 

Afsluttende kommentarer 

• Synes du IBM skal blive ved med at investere i interne sociale medier, eller skal de 
stoppe her? 

• Andre ting du synes, vi mangler at komme rundt omkring? 
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BILAG 4 

 

EKSPERTPANEL 

 
Peter Svarre 

Peter Svarre er uddannet Master of Political Science fra 

Københavns Universitet. Gennem 14 års arbejde med sociale 

medier og digital strategi har han opbygget en bred viden og 

erfaring indenfor sociale medier; og udgav i 2012 bogen ”Den 

perfekte storm” om sociale medier. Peter Svarre har omfattende 

erfaring med at rådgive og hjælpe virksomheder med at 

implementere sociale medier – både til ekstern brug og intern 

brug og ejer sin egen virksomhed petersvarre.dk, hvor han stadig 

yder rådgivning indenfor emnerne. 

  

Interviewet blev foretaget den 3. Juli 2012 kl. 14.00   

 

 

 
Katrine Thielke 

Katrine Thielke er uddannet cand. mag. i Informationsvidenskab 

og har siden 2006 været ansat om chefrådgiver hos Advice A/S. 

Hos Advice hjælper hun kunder med både branding og deres 

digitale og sociale strategi og har herigennem også rådgivet 

adskillige kunder om hvilke digitale involveringsprocesser, der 

kan bruges i den interne kommunikation.  

 

Interviewet blev foretaget den 9. Juli 2012 kl. 15.00 
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Jacob Bøtter 

Jacob Bøtter er grundlægger og partner i konsulentvirksomheden 

Wemind A/S, der rådgiver virksomheder omkring brug af 

sociale medier internt og eksternt. Han har blogget siden 2003 

og var en af de første i Danmark til at podcaste og twitte. Delvist 

af samme grund er han i dag en populær foredragsholder om 

sociale medier og gæsteforelæser fast på Mediehøjskolen. Han er 

derudover forfatter til bogen NQ, der handler om, hvordan man 

kan bruge de sociale medier til involvering. 

 

Interviewet blev foretaget den 30. august 2012 kl. 9.00 
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BILAG 5 

TRANSSKRIBERING  

– PETER SVARRE 
 

”For mig så er det alle digitale platforme eller digitale medier hvor du som virksomhed kan 

indgå i en relation med dine kunder eller medarbejdere (…) hvor du ikke bare taler til dem 

men hvor de ligesom også står for dagsordenen i en eller anden udstrækning.”  

(0.29) 

 

”Kommercielle Facebook-sider er jo i store træk bare websider placeret et andet sted” 

(2.48) 

 

”Sociale medier internt i en virksomhed det er et medie hvor medarbejderne taler med 

hinanden, og hvor du ikke pusher budskaber ud til medarbejderne men hvor medarbejderne 

taler med hinanden om hvad der foregår i virksomheden eller produkter.” 

(3.44) 

 

”Det nytter bare ikke noget at pushe budskaber ud som man altid har gjort, fordi det synes 

folk i store træk ikke er særlig interessant i de sociale medier.” 

(7.29) 

 

”Det der fungerer i en virksomhed i forhold til at interagere det er når folk taler med 

hinanden om hinanden og om sociale ting, og når det er personer der ligesom binder tingene 

sammen.” 

(11.34) 

 

”Hvis man skal have succes med at arbejde med vidensdeling, intranet og sociale medier 

internt i virksomheden i en helt anden grad end man har haft i dag jamen så er man nødt til 

at opbygge sådan nogen netværk hvor det er personen der er i centrum, og ligesom, man kan 

skabe sin identitet som man kan på Facebook og man kan møde andre mennesker og man 
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kan se hvem man har noget til fælles med, man kan dele billeder, alle de der ting hvor det er 

personen, individet er centrum for interaktionerne.” 

(12.03) 

 

”De sociale medier der fungerer internt i virksomheder det er platforme hvor medarbejderen 

kan finde ting hurtigere, finde andre medarbejdere hurtigere, løse arbejdsopgaver hurtigere, 

få adgang til tingene hurtigere og så i øvrigt møde andre mennesker på en nem måde” 

(16.01) 

 

”Der er det der behov for at medarbejdere taler med hinanden, at det er medarbejderne der 

tager initiativet.” 

(16.58) 

 

”Det er en platform der gør at folk kan løse problemer selv, på det niveau hvor de er.” 

(17.53) 

 

”Jeg synes jo det er fantastisk med sociale medier i den interne kommunikation, fordi der ér 

behov for den der bottom-up kommunikation.” 

(19.23) 

 

”Selvfølgelig skal du stadig have plads til at du kan lave noget god gammeldags push-

kommunikation hvis der sker noget vigtigt i din virksomhed så skal man selvfølgelig også 

kunne pushe det ud, så på den måde er sociale medier en eller anden form for supplement til 

det, det er et sted hvor medarbejderne kan tale med hinanden og hvor dét er den vigtige del 

af det.” 

(26.03) 

 

”Sociale medier handler gud dælme om at folk taler med hinanden og ikke at du ligesom 

pusher din information ud, og den forståelse er nødt til at være dybt dybt forankret i 

topledelsen og rigtig langt ned i organisationen.” 

(28.01) 
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”Den største fejl er det der med at man tager noget man kender som sociale medier i ekstern 

kommunikation –  blogs, Twitter, Facebook, ting og sager og så bruger man det som om det 

var traditionel kommunikation.” 

(36.12) 

 

”Hvis det virkelig skal virke så er det medarbejderne der skal tage initiativet, det skal helst 

komme nedefra og op.” 

(41.26) 

 

”Internt i virksomheden der kan du godt tvinge folk til at gøre nogen ting med der er en 

grænse hvor meget du kan tvinge folk.” 

(45.04) 

 

”Det er det der med at blive klogere på virksomheden, altså at viden bliver delt og hurtigere, 

mere rigtigt og de rigtige personer finder hinanden.” 

(48.01) 

 

”Det der med at sociale medier fungerer som sådan en strategisk kanal hvor de rigtige ting 

finder frem til de rigtige mennesker det er, det vil jeg sige, det er en af de mest centrale 

ting.” 

(48.28) 

 

”Det kan give noget medarbejderloyalitet, når medarbejderne føler de bliver hørt mere, får et 

ansvar, de har mere at skulle have sagt, hvis man gøre det på den rigtige måde. Det har jo 

også en stor strategisk betydning.” 

(48.43) 

 

”Kommunikationsstrategisk så er det med til at brande og markedsføre en virksomhed 

udadtil, og det åbner virksomheden for ny viden udefra, hvis medarbejderne er med og lytter 

til hvad der ligesom sker i omverdenen, så er det bare klogere medarbejdere.”  

(49.03) 
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”Hvis det fungerer vil du jo ende med at føle at du er mere med i en virksomhed eller et 

socialt fællesskab, at du har noget til fælles med en masse mennesker.” 

(49.46) 

 

”… og det kan jo også være med til at styrke, altså tiltrække medarbejdere der står udenfor 

og kigger ind og tænker ”det er jo egentlig en meget fed virksomhed”, der er et godt 

sammenhold osv. osv.” 

(50.20) 

 

”Man er i en eller anden udstrækning nødt til at opbryde traditionelle hierarkiske strukturer 

for at  de sociale medier skal fungere (…) De sociale medier skal ikke gå ind og opløse 

virksomhedens hierarki, men når man er i de sociale medier så er man nødt til at have et 

eller andet lighedsforhold på en helt anden måde end man har andre steder.” 

(54.57) 

 

”Alle de her forsøg på at lave samarbejdsplatforme til virksomheder som er baseret på alt det 

vi har lært fra de sociale medier eksternt, at det er det vi kommer til at se de næste 10 år, det 

er hvordan de langsomt begynder finde indpas i virksomhederne og at mange nystartede 

virksomheder bare starter helt naturligt med at bruge de her sociale medie 

samarbejdsplatforme, og de vil så langsomt blive en del af den måde vi arbejder på, det er 

jeg rimelig sikker på”. 

(1.04.30) 
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BILAG 6 

TRANSSKRIBERING  

– KATRINE THIELKE 
 

”Det er også på den måde et paradigmeskifte fordi særligt for intern kommunikation, fordi 

man jo mere og mere antager at der er jo ikke på samme måde noget der hedder intern 

kommunikation, man kan ikke længere antage at man kan have det for sig selv, så når man 

tænker intern kommunikation i dag så er det jo også ekstern”. 

(2.16) 

 

”Jeg tænker, at om nogle år så taler vi måske ikke om sociale medier mere, så er vi måske 

bare gået tilbage til at tale om kommunikation og markedsføring og andre traditionelle 

discipliner”. 

(3.06) 

 

”Det er i virkeligheden også en mulighed for at skabe nogle andre magtforhold”. 

(4.02) 

 

”Det her forandrer kommunikationsverden en lille smule, og det er i virkeligheden den 

største mulighed”. 

(4.29) 

 

”De medarbejdere man får ind nu de tænker på en lidt anden måde, jeres generation og dem 

der er en lille smule ældre, er opvokset i en meget mere fragmenteret medieverden så man 

har nogle lidt andre tilgange til tingene”. 

(4.54) 

 

”Nogen af de virksomheder i hvert fald vi taler med har også meget høje forventninger til 

hvad det kan gøre for virksomheden uden at virksomheden laver sig selv om”. 

(6.27) 
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”Sociale medier giver mening på rigtig mange baner, men der er selvfølgelig også nogen 

hvor det ikke gør”. 

(7.57) 

 

”De begår tit den fejl at de ikke ved hvad det er det kan og hvorfor det så kunne være godt 

for dem. De har måske sat det i verden fordi de tænker det skal vi have, eller det ser 

spændende ud, eller jeg synes selv det er sjovt at være på Facebook, eller et eller andet, man 

har ikke gjort sig klart at det man så gør når man så implementerer sociale medier på den ene 

eller den anden måde, det er at øge transparensen og gør plads til en hel masse stemmer”. 

(19.19) 

 

”Succeskriterierne er at det selvfølgelig er koblet op til de andre succeskriterier der ellers er 

for hvad man skal med sin interne kommunikation”. 

(21.16) 

 

”Hvis et succeskriterie er at medarbejderne føler sig godt orienterede om, hvad strategi er, så 

skal de sociale medie-mål selvfølgelig være koblet op til det. De skal øge forståelsen eller 

øge debatten omkring en ny strategi eller et nyt sæt værdier. Så succeskriteriet er egentlig at 

målene er koblet tæt op til forretningsstrategi”. 

(21.47) 

 

”Hvis man tager det sociale alvorligt, så antager man også, at det er mennesker, der taler 

med mennesker og at den nyansattes stemme vejer ligeså meget som direktørens (…) men 

hvis man åbner for de sociale medier, så lytter man også til ham eller hende som er helt ny. 

Så på den måde er det meget en demokratisering også af den hierarkiske organisation; så 

lægger man i virkeligheden organisationsdiagrammet ned og så har alle taleret”. 

(25.38) 

 

”Så uden medarbejderne går det nok ikke. Så giver det i hvert fald ikke mening internt”. 

(26.22) 
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”Der er massere af medarbejdergrupper og medarbejdertyper, der måske ikke har lyst til at 

ytre sig, men som rigtig gerne vil kigge og som rigtig gerne vil måske stemme på noget eller 

arbejde med noget på en anden måde, hvor det er lidt mere afgrænset og lidt mere privat”. 

(30.06) 

 

”Der er massere af virksomheder, hvor dem der er de mest aktive, er dem som er over en 35-

40 stykker”. 

(32.36) 

 

”Kan [direktøren] leve med at det ikke kun er ham, der bestemmer (virksomhedens) brand, 

men at vi er mange der bestemmer [virksomhedens] brand”. 

(38.15)  

 

”Jeg tror i høj grad, at det transformerer brandet, og jeg tror, det transformerer det hurtigere, 

end man er vant til. For det er klart, hvis hele virksomhedens medarbejderstab går rundt og 

mener x, og ledelsen mener y, så skal de nok på et eller andet tidspunkt slå hovederne 

sammen og finde ud af, at der er en uoverensstemmelse – det går bare hurtigere”. 

(39.50) 

 

”Det handler jo også om, om der er noget i corporate brandet som man er villig på at give 

køb på og give frit. Er man parat til reel medskabelse eller ej. Det er tit sværere end at lade 

kunderne være med til at medskabe noget”. 

(45.04) 

 

”Hvis bare de venter længe nok, så skal det nok komme og æde dem”. 

(45.28) 

 

”Jeg synes det er rigtig sjovt, det der med at man snakker rigtig meget om måling i sociale 

medier (…) Man måler fx ikke fra PR til salg (…) så det der med at sociale medier skal have 

sådan et kæmpe super avanceret måleapparat, det synes jeg er lidt noget fis, for det er der 

ikke ret mange af de andre traditioner der har”. 

(45.51) 
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”At man ledelsesmæssigt ikke rigtig orker det og tænker, vi venter lige og ser om det bliver 

til noget - bliver det ligeså stort som farvefjernsyn, så gør vi det”. 

(47.18) 

 

”Og så kan det også være rigtig svært overhovedet at gøre sociale medier strategiske, det er 

tit sådan et lille ekstra sjovt projekt”. 

(47.44) 

 

”Vi kan sagtens se nu, at der er meget stor efterspørgsel efter en social medie-strategi. Der er 

også en forventning om at en social medie-strategi er meget anderledes end en anden strategi 

– og det er den jo ikke, det er fuldstændig de samme ting, man går igennem”. 

(47.46) 

 

”Gør det nu ordentligt, hvis I virkelig tror på det, og det er der al mulig god grund til at gøre. 

Det kommer og æder jer. Gør det nu ordentligt – kom nu lige lidt foran”. 

(50.15) 

 

”Jeg tror, vi kommer til at se mere og mere internt at nogle af de sociale medie-platforme 

bliver tættere koblet op til forretningssystemer”. 

(51.26) 

 

”Så tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget det ekstra intranet. Hvis man ikke er hurtig nok, 

så kommer det til at foregå på en anden platform og så kommer der til at være et A-hold og 

et B-hold.” 

(52.12) 

 

”Der kan være et medarbejderbåret sæt af intern kommunikation, som er udenom ledelsen”. 

(52.34) 
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”Nogle gange er det transparente mere vigtigt end det sociale. Altså det der med at man 

giver indsigt i, hvad der foregår i ens virksomhed og så er det ikke nødvendigvis sådan at 

der er nogen der skal kommentere på det.” 

(1.01.58) 
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BILAG 7 
TRANSSKRIBERING  

– JACOB BØTTER  

 
”Et begreb der efterhånden er ligeså slidt som innovation, det betyder at der er så mange der 

har brugt det i så mange forskellige sammenhænge at stort set alle har glemt hvad det 

betyder”.  

(0.16) 

 

”Digitale medier som gøre det muligt for os at involvere rigtig mange mennesker. Det er så 

bare det sidste aspekt, de sidste par ord jeg nævner, som rigtig mange ikke forstår. De fleste 

forstår bare at det er nogle nye digitale medier”. 

(0.52) 

 

”Det med at man får muligheden for at kunne involvere langt flere mennesker, sine kunder 

eller sine kollegaer eller folk man aldrig har mødt i det man skaber. Det er altså lige præcis 

det aspekt som rigtig mange har svært ved (…) Det som er potentialet det er at kunne 

involvere, det er sådan set ikke at kunne ramme mange mennesker, eller hvad fanden ved 

jeg, det er at kunne involvere. Det er der ingen andre medier der kan”. 

(1.44) 

 

”I langt de fleste virksomheder er intern kommunikation et ekstremt underprioriteret felt”. 

(3.04) 

 

”Det som egentlig er potentialet i dag det er at langt de fleste af de ting en virksomhed laver, 

så ved de medarbejdere der er involveret i det faktisk ikke hvem der har løsningen i 

virksomheden, fordi de er blevet så store størrelser”. 

(5.46) 

 

”…at vide hvad folk kan og kunne involvere dem i langt flere processer, skabelsen af 

produkter, skabelsen af services, bidrag til bedre service, og fordi det er gennem involvering 
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bliver medarbejderne typisk mere knyttede til det og involverer sig i en langt højere grad 

også uden for en arbejdsmæssig kontekst. Det er sådan set det der er det store potentiale”. 

(6.12) 

 

”I den interne kontekst vil du overføre den organisationsmodel du allerede har, så har du et 

enormt stramt hierarki hvor der ikke er nogen der tør sige noget (…) så er det klart at så vil 

man være tilbageholdende overfor alle involverende initiativer om de er digitale eller 

analoge”. 

(6.52) 

 

”Der er et andet magtforhold. En virksomhed kan ikke fyre en kunde men en virksomhed 

sagtens fyre en medarbejder”. 

(7.42) 

 

”Jeg tror det vil afhænge ekstremt meget af den enkelte virksomheds kultur”. 

(7.51) 

 

”Sociale medier kan ikke noget i sig selv (…) Det skal kunne understøtte et eller andet, en 

eller anden forretningsmæssig proces, en strategi, et eller andet, hvor målet eller processen 

har til genstand at ville involvere flere mennesker, end fem mennesker der kan sidde rundt 

om et bord”. 

(9.25) 

 

”Det afhænger af strategien. Langt de fleste virksomheder der bruger sociale medier i dag, 

om det er internt eller eksternt, gør det for de sociale mediers skyld. Så det vil sige vi har en 

side på Facebook fordi det har alle de andre, og vi bruger en blog til chefen på vores intranet 

fordi det har alle de andre (…) (11.07) 

 

”Hvis virksomheden havde sagt i en strategi, vi har 50.000 medarbejdere, de skal bruges 

meget bedre og det gør vi ved at involvere dem på de her forskellige måder. Klart. Det er 

bare langt de færreste der tænker sådan. Lang langt de færreste”. 

(11.55) 
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”Jeg vil jo mene at hele organisationen er ansvarlige for at kunne involvere flere mennesker 

i deres arbejde (…) fordi alting går så sindssygt hurtigt, og fordi der er så mange der hele 

tiden gerne vil gøres klogere (…) så bliver det så meget vigtigere for os sammen at kunne 

skabe det rigtige svar, og det forudsætter at det sådan set ikke ligger ét sted”. 

(15.14) 

 

”Spørgsmålet er om det skal komme oppe fra, fra siden eller nede fra”. 

(16.21) 

 

”Jeg kan se det sådan at man laver piloter for at se hvordan vores medarbejdere kunne 

arbejde sammen på en mere effektiv måde, kunne dele viden bedre, men alt det er jo 

taktikker, der er nødt til at være en strategi det er bundet op på. Om strategien så er at vi skal 

lave bedre produkter eller om strategien er at vi skal komme noget hurtigere i marken, så må 

der være en strategi det er hængt op på (…) Ellers er det bare en taktik for taktikkens skyld”. 

(24.49) 

 

”Hvis jeg skulle i gang med at arbejde med sociale medier så ville jeg prøve at vende 

spørgsmålet om og kigge på hvor det ville give allermest mening at der var langt flere 

mennesker der var involveret i en eller anden given proces i vores virksomhed”. 

(35.50) 

 

”Starte i det små, finde et eller andet der giver mening, og så bruge det som strategisk 

løftestang frem for at bruge det som en systemmæssig løftestang”. 

(36.41) 

 

”Hvis man vil gøre noget ekstremt radikalt så kan redskabet kun få dig så og så langt. Så er 

du nødt til at indføre en ny måde at tænke på”. 

(40.11) 

 

”Hvis ikke det rent faktisk har gjort vores virksomhed dobbelt så god, og det kan jo måles, 

hvorfor fanden har man så brug for den der mellemvej”. (42.10)         
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BILAG 8 
TRANSSKRIBERING  

– KASPER KOFOD (NOVO NORDISK) 
 

”Det var mest for at skabe noget bedre vidensdeling i virkeligheden, og for at kunne skabe 

netværk internt i organisationen, også kunne sætte nogle ansigter på alle de der folk der 

sidder rundt omkring …at kunne øge innovationsevnen simpelthen”.  

(1.17) 

 

Interne sociale medier placeret hos Kasper Kofod, Corporate Communications i Danmark, 

hovedkvarteret. 

(3.05) 

 

”Det der fungerer bedst i øjeblikket er video, i virkeligheden videoplatforme, fotoplatforme, 

mere sådan wikipedia, vi har.. vi bruger Yammer faktisk, det er sådan en intern Twitter-

ting”. 

(3.39) 

 

”Sharepoint har jo nogle sociale funktioner men det er begrænset hvad de bliver brugt til… 

det fungerer ikke rigtig godt”. 

(4.21) 

 

”Vi har noget der hedder NovoPedia og NovoTube og NovoPhotos, og så har vi også en 

idéudviklingsplatform”. 

(4.39) 

 

”Det kører helt selv nu, jeg gør ingenting ved det, andet end at vedligeholde det tekniske, der 

er jo næsten 3000 videoer (… ) det er alt, det er både fra sådan nogen marketingsvideoer til 

eksternt brug og det er også alt muligt, sådan noget der bare rapporterer fra et møde eller en 

konference de har været til eller et eller andet”. 

(5.44) 
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”Der er rigtig mange der melder sig til, men så går de lidt kold i at de ikke automatisk får.. 

vores primære medarbejdere er jo ikke sådan nogen der er vant til at bruge Twitter og sådan 

noget, ikke i Danmark i hvert fald, i udlandet er vores medarbejdere væsentlig yngre end i 

Danmark ik.. og så bliver de overraskede over at der ikke bare kommer noget til dem… De 

er sådan vant til den der med at de skriver sig til et nyhedsbrev og så får de et nyhedsbrev en 

gang i mellem, så det er lidt det de regner med nogen gange, de forventer ikke at de ligesom 

skal ud og finde nogle folk de skal følge”. 

(7.01) 

 

”Der er bare mange der ikke er vant til den slags med at de ligesom skal være mere aktive 

for at de ligesom får noget ud af det... det kommer med tiden”. 

(7.53) 

 

”Der er mest folk der bare kigger, hører med… der er relativt få der smider noget ud. Men 

det fungerer godt, der er jo en tredjedel af virksomheden der er med efterhånden, hvilket vil 

sige det er 10.000 mennesker lige pludselig vi snakker om”. 

(9.03) 

 

”Det er kun arbejdsrelateret( …) der kommer intet privat, jeg havde faktisk troet.. folk var 

meget bange for det, jeg var nødt til sådan at forsikre, hvis der kommer sådan noget så skal 

vi bare være glade.. fordi så føler folk sig rimelig fortrolige med det, men der er slet ikke 

kommet noget”. 

(9.27) 

 

”Jeg har slet ikke sat nogen begrænsninger på noget som helst, alting er åbent, og folk er 

mere begrænsede end jeg har været begrænsende (…) så det er en frygt som der er totalt 

ubegrundet”. 

(9.54) 
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”Vores NovoPedia, sådan en Wikipedia, det er mest fordi vi har… der er jo sådan et internt 

sprog med forkortelser og alt muligt lort.. hvis man kommer helt ny fatter man ikke en skid 

af hvad der sker… og de bruger det faktisk i deres… i folks introduktionsproces”. 

(11.51) 

 

”Vi havde sådan et bibliotek faktisk allerede som vi så uploadede til den, med 500 

forkortelser eller sådan noget, og dem brugte vi så til at starte med og så er der så kommet 

nyere, nyere og nyere, flere og flere ting på, så nu er det begyndt at sprede sig, så nu er det 

ikke kun forkortelser, nu er det også alt muligt andet også, hvad projekterne drejer sig om, 

hvis der er et projekt så lægger man det der op også, så det er lidt nemmere at finde”. 

(12.33) 

 

”Jeg sidder i Corporate Communications, der har vi jo nogle mål for hvad vi skal 

kommunikere indadtil… og der bruger vi også de sociale medier til at kommunikere det på 

(…) Men det er jo en åben platform så vi kan jo ikke diktere hvad folk skal snakke om, og 

skrive om, og publicere osv. osv.” 

(13.14) 

 

”Der bliver ikke dikteret udadtil hvad der skal snakkes om, det er en åben platform, og man 

snakker om det der skal snakkes om, som folk har lyst til at snakke om”. 

(13.48) 

 

”Jeg tror folk føler de udstiller sig selv lidt for meget hvis de kommenterer, så der er ikke 

særlig meget kommentering faktisk, så det er mere en deling af det man har, der er meget 

lidt dialog omkring det, i hvert fald på de platforme, der er sikkert en masse dialog rundt 

omkring, bare ikke skriftligt på kommentarfelterne og sådan noget, det er der ikke særlig 

meget af faktisk”. 

(14.40) 

 

”Der er ikke den der afslappethed omkring det endnu til at det bare er det. Der skal folk lige 

vænne sig lidt til det. Der er ikke nok, når der er et eller andet lægger folk mærke til det”. 

(15.31) 
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”Folk vil gerne kommentere, de vil bare ikke gøre det på den der måde, det er lidt for 

transparent. De vil gerne gøre det i lukkede forummer, eller et eller andet, så skulle man 

lukke dem i forhold til deres afdelinger, men det har vi så ikke valgt at gøre. Men det er dér 

jeg tror det skal starte hvis vi skal have gang i denne her kultur, starte mere lokalt for at folk 

føler sig trygge, også fordi de kan ikke… folk kan ligesom ikke gennemskue hvem kigger 

med her, så hvis man ikke rigtig ved hvem man skal snakke til, så er det svært nogle gange 

ik’, så snakker man ud i luften”. 

(17.35) 

 

”Det skal i hvert fald starte på lokalniveau for at folk ligesom føler sig trygge. Folk skal 

kunne gennemskue hvem de snakker med og hvem der ser det til at starte med”. 

(18.27) 

 

”En fordel er at der nogle platforme hvor du kan dele dine ting, og du kan komme ud til et 

bredere publikum, og det viser også hvor global virksomheden er, lige pludselig får indhold 

fra hele… og det var ligesom også en af årsagerne til at vi gerne ville, det var at vise hvad 

der sker i resten af verden, så man ikke sidder i sit Bagsværd kontor og tror at det er verdens 

centrum, men at der rent faktisk foregår rigtig meget derude som der er rigtig spændende, og 

at vi rent faktisk også kan komme i kontakt med nogen  af dem ved at bruge nogen af de der 

ting, skabe den der vidensdeling”. 

(19.00) 

 

”I Danmark er der måske denne her Novo Nordisk kultur, men den eksisterer jo i langt 

mindre grad i de nye kontorer der bliver åbnet rundt omkring i verden, især sådan nogen 

kontorer som fx i Kina hvor der er meget større udskiftning, og det er meget yngre 

medarbejdere der ikke aner hvem Novo Nordisk er (…) Hvor vi ikke har det der brand på 

den måde, der er ikke den der kendskab til os i forvejen, det tror jeg den er god til, at prøve 

at udbrede den her Novo Nordisk, for der er en ret stærk kultur i Danmark, intern 

medarbejderkultur, hvis den skal ud i verden så skal man ligesom kunne vise hvad det er”. 

(19.46) 
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”Det er ét sted der er for hele Novo Nordisk”. 

(23.56) 

 

”Folk,  ligesom opfattede det som et arbejdsredskab, så ville de gerne have det tilrettet deres 

behov, så folk ringede og sagde: vi vil også gerne kunne gøre det der, det der, det der, det 

der og så var der nogen andre der sagde vi vil også gerne kunne gøre det der, det der, hvor 

jeg bare måtte sige: det er det der som det er, og du får ikke mere, det kan godt være der 

kommer en udvikling på det hen over tiden, god idé – jeg skal nok sige det videre til 

udvikleren, men det er som det er”. 

(28.23) 

 

”Udfordringen var ligesom at få folk til at være trygge ved det kan man sige ik, de folk der 

normalt kontrollerer indhold, at få dem til at være trygge ved det, og der var det det jeg 

primært gjorde det var at sige: jamen jeg tager ansvaret for det, jeg skal nok tage ansvaret for 

alt – det er fint”.  

(29.38) 

 

”Jeg synes, det er ærgerligt, der ikke er mere af det, hvor folk er lidt mere loose og lidt mere 

private eller bare laver sjov – men der er intet” 

(34.03) 

 

”Du skal bare bruge din tid fornuftigt, og du bliver betalt for et stykke arbejde, og det skal 

du lave. Du sidder heller ikke og snakker privat i 3 timer vel, du skal heller ikke sidde på 

interne og snakke om suppeopskrifter, med mindre det har noget med dit arbejde at gøre (…) 

Jeg insisterede på ikke at lave alle mulige nye regler og nye kontrolinstanser og alle mulige 

nye ting, netop fordi at hvis det kom dertil så skulle vi bare være lykkelige, og vi er ikke 

kommet dertil - overhovedet”. 

(34.30) 

 

”Hvis folk bare var lidt mere loose omkring deres brug, så ville jeg synes det var fint, for 

lige pludselig så bliver folk afslappede omkring den måde at kommunikere på, som jeg tror 

der er brug for”. 
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(35.32) 

 

”I starten var der mange der spurgte om hvordan det blev kontrolleret og hvem der 

redigerede og sådan noget ik, og det måtte man jo bare svare på, at der er der ikke nogen der 

gør. Fordi det netop ikke skal være sådan en kanal der bliver redigeret, vi har jo ligesom 

masser af redigerede kanaler så det er mere et spørgsmål om at få nogen der ikke er 

redigerede som folk ligesom bare kan bruge til hvad de synes der er vigtigt. Det er den 

eneste reaktion jeg mødte”. 

(40.50) 

 

”De har nemmere adgang til mange af de der ting, de ser mere hvad der sker, de kan ligesom 

følge med i en kanal omkring nogle af de emner som de synes der er interessante, omkring et 

produkt eller omkring en fabrik i Kina eller et eller andet, eller hvad der sker i Brasilien så 

man ligesom har nogle muligheder for at dele på en anden måde, og det giver nogle gange et 

bedre indtryk af hvad der sker i virkeligheden hvis der er en video omkring det i stedet for et 

opslag på en tavle, et dokument, eller en e-mail update”. 

(44.14) 

 

”Det er så få penge vi bruger på det til at vedligeholde de her platforme så så længe det 

bliver brugt i den stil det gør nu så er det alle pengene værd”. 

(45.32) 

 

Omkring minut 46: 

Bliver primært målt på hvor meget det bliver brugt 

Selvstændige målinger – ikke koblet til den generelle medarbejdertilfredshed 

 

(Om Novo Nordisk Way) 

”Der brugte vi det til ligesom at få en masse input og brede de her ting ud, hvor vores CEO 

han ligesom bloggede omkring denne her proces og hvad han var i gang med og hvad der 

skulle til og da han kom til de forskellige lande, og nogle emner der ligesom var relevante  i 

forhold til de lande han besøgte, han tog sådan en verdensturné (…) Det fungerede 

fantastisk, vi fik rigtig mange input (…) Det var sådan en proces med ligesom at få en masse 
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input, og så få det samlet på en eller anden måde som de så kunne arbejde videre med en 

gruppe mennesker, lave dokumentet bagefter (…) Vores CEO kunne kun mødes med et vist 

antal mennesker de steder han var rundt og så for resten af verden og de medarbejdere der 

ikke kunne møde ham og give deres kommentarer, de kunne så gøre det gennem de her 

medier. Der samlede vi så alle de mest.. alle sammen og gav dem videre til ham, og til den 

gruppe der ligesom skulle lave det her strategidokument”. 

(50.52) 

 

”Der var sådan en input fase og så var der ligesom den der fase hvor de skrev og lavede det 

der dokument hvor det så kom ud, og så var der hele den der integrationsfase hvor den skulle 

implementeres i hele organisationen og alle folk skulle vide hvad det var og så var der en 

kæmpe diskussion af: hvad betyder det her egentlig, der står her? Så der var også en kæmpe 

proces bagefter hvor hele organisationen blev inddraget, også gennem de her medier”. 

(52.48) 

 

”Det blev ikke så top-down. Det var en proces hvor der var nogle input”. 

(55.00) 

 

Godt råd: 

”Prøv at integrere det så vidt som muligt fra start af, og tænk det sammen (med intranettet), 

og så tænk det sammen med arbejdsprocesserne”. 

(56.20) 

 

”Få folk til at bruge det så det bliver konstruktivt for dem, ligesom samarbejdsrelationer, 

ligesom kunne skabe de her ting som de medier er gode til at skabe, for ellers kan det godt 

hurtigt bare blive en publiceringsplatform”. 

(59.21) 

 

”En af de ting jeg måske ville have gjort anderledes, det var ligesom at prøve at tænke 

lokalmiljøer ind, altså sådan så det ikke bliver én stor global platform, men ligesom prøve at 

tænke ind: hvordan kan vi både gøre det en global platform men også gøre det muligt for 

folk ligesom at gøre det her lokalt uden at skulle blande andre folk ind i det”. (59.54) 
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BILAG 9 

TRANSSKRIBERING 

 – BEHROOZ ARVANAGHI (RAMBØLL) 
 

”Jeg er nødt til ligesom lige at præcisere, sociale medier det er jo mange ting efterhånden, 

det er jo et udbredt, hvad skal man sige, fænomen og mange bruger det, som de skal. Altså 

når vi siger sociale.. for os har det aldrig heddet social, for os hedder det 

videndelingsværktøjer. Og der hvor det måske kommer lidt tættere på, det der hedder sociale 

medier, det er, at vi bruger nogle nye, hvad skal man sige, metoder til at kommunikere 

internt eller faktisk strukturerer data og præsenterer data på en måde, som kunne ligne det 

man kender i LinkedIn eller facebook.” 

(0.52) 

 

”Vi har faktisk taget dem i anvendelse fra september 2010 og så har rullet ud efterhånden 

specielt i forskellige business units og dele af organisationen og så i marts 2011 så har hele 

Rambøll været dækket.” 

(2.50) 

 

”Det er fordi Rambøll har vokset siden 2003-2004 ikke mindst med opkøb af nye firmaer. 

Vi er vokset fra 2000-3000 til nu omkring 10000 i løbet af 7-8 år. Det kræver så en hel del, 

hvad skal man sige tænken omkring, hvordan de her medarbejdere kan kommunikere. 

Hvordan kan vi så bruge hinandens erfaringer, og hvordan kan vi trække på fælles referencer 

(…) det har været udgangspunktet.”  

(3.22) 

 

”Derfor har man så lavet den her platform, som hedder RamLink, og den er så også 

faseopdelt sådan at vi har taget de mest nødvendige ting fra vores forretning først, og så har 

vi faktisk siden lanceringen blevet ved med og forbedre og komme med nye moduller, som 

så, hvad skal man sige, sætter flere andre ting i fokus.” 

(4.10) 
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”Overordnet fokus er stadigvæk videndeling og gøre de ressourcer.. altså de kompetencer 

der er i firmaet tilgængelige for alle uanset hvor de er, men også at finde de her erfaringer og 

den viden der skal til for at gennemføre projektet.” 

(5.01) 

 

”RamLink er et af de hvad skal man sige applikationer.. platforme, som faktisk har haft en 

meget stor brugerinvolvering i processen. Det vil sige at vi har gjort alt for at få, hvad skal 

man sige, dække de behov og de ønsker, der kunne være fra medarbejdernes side. Men tit og 

ofte er det sådan at selvom du har meget tæt dialog og interaktion sammen med brugerne så 

er det de brugere faktisk, som kommer med ønsket, de tror faktisk det er det, de har brug, 

men så viser det sig, at det ikke er det. Fordi for mange brugere er det også første gang, de 

bruger sådan noget, de har ikke oplevet det før. Derfor kommer der faktisk en periode for 

justering.”  

(5.40) 

 

”Den proces hjælper med at brugerne tager ejerskab for det. Efterhånden føler de så, at det er 

deres. Det er ikke noget, vi oppefra har besluttet, at de skal anvende.” 

(7.01) 

 

”Ansvaret for vores videndelingsværktøjer det er faktisk placeret helt i toppen af firmaet. Og 

det er faktisk også lidt nyt, fordi typisk ligger det i kommunikationsafdelingen eller HR eller 

IT-afdelingen, men her ligger det faktisk i topdirektionen. Så det vil sige, der er en direktør, 

der har ansvaret og så faktisk er der en Knowledge Management afdeling på koncernniveau 

(…) Det er fordi man strategisk har sagt, det her det er vigtigt, så skal vi placere det helt 

oppe.” 

(7.48) 

 

”Man har den holdning at videndeling er meget strategisk for os.” 

(8.53) 

 

Om at medarbejderne selv begynder at bruger Yammer og LinkedIn 
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”Vi føler os også lidt presset, når de bliver bruger det her, okay, så mangler vi så noget 

lignende her. Det udfordrer os faktisk.” 

(10.10) 

 

”Home det er der, hvor jeg får mine feeds – dvs projekter jeg følger, folk jeg følger. Hvis de 

skriver en status-update… det er ligesom LinkedIn eller facebook”. 

(11.25) 

 

” (…) People og Projects som er faktisk de to søjler, der har været allervigtigst i den første 

fase”.  

(15.35) 

 

”Det vil så betyde, at når der bliver ændret, når en medarbejder bliver fyret eller kommer ind 

eller er fyret, så får jeg så en feed på min startside.”  

(16.17) 

 

”Men det er sådan lidt mere sådan, hvad skal man sige, meget døde.. altså ikke døde, der er 

ikke så meget interaktivitet. Det er bare sider, hvor de kan kigge på nyheder og hente et eller 

andet dokument. Det er på det niveau. Men der er vi i gang med ligesom at præsentere nogle 

nyere ting, for eksempel det der diskussionsforum og blog og wiki og den slags (…)”   

(26.08) 

 

”Vi har haft en lang proces med at hvad skal man sige gå på opdagelse i bruger – hvad skal 

man sige - adfærd, ønsker. Vi har kigget på nye trends i, hvordan man kommunikerer, den 

nye generation – hvad er det, de er vant til? Og så at det så bliver en kombination af det. Det 

er det praktiske behov for forretningen. Det er det, der afgør at i første omgang er det People 

og Projects, der kommer op.” 

(27.33) 

 

”Vi gør brug af de tendenser, der er i samfundet og globalt. Hvad det er, der er fokus.”  

(28.29) 
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”Kommunikation har nogle guidelines for, hvordan user interfaces skal se ud og sådan nogle 

ting, og det er vi underlagt (…) Vi samarbejder med dem tit.” 

(30.02) 

 

”Fordelen er, at den er nem, den er mere målrettet, den er mere, hvad skal man sige, det er.. 

det er bestemt, hvad skal man sige, specifikt til det vi skal bruge. Der er ikke hundrede andre 

ting, man skal kigge på. Det kan være selvfølgelig positivt, men det kan også være en 

ulempe, hvis man forventer, at det her skal være en portal, hvor man finder alt.” 

(30.27) 

 

”Helt overordnet forretningsmål er at optimere, hvad skal man sige, de processer der er på 

for eksempel tilbudsgivning, den indledende fase, det vil sige vi skal kunne se helt konkret, 

at den har givet bonus.” 

(45.08) 

 

”Vi skal være innovative, vi skal være foran og vi skal kunne give brugerne, det de har brug 

for, vi skal være foran i forhold til vores konkurrenter og sådan nogle ting.” 

(46.33) 

 

”Der har været eksempler på, at folk har fundet projekter eller ressourcer, som de ikke ville 

kunne, hvis det ikke var RamLink. Det vil sige de har opdaget både projekter og personer i 

andre dele af virksomheden, fx i UK eller i Middle East.. det er simpelthen umuligt. Det kan 

godt gå hvis et firma er omkring 1000 eller nedenunder, men altså når vi er så store, som vi 

er, så er det ikke sidemanden man kan hente information hos.”  

(47.28) 

 

”Selvfølgelig har vi været presset af de lokale firmaer, som siger, vi skal også kunne 

kommunikere på vores eget sprog og så har vi så sagt: jamen okay, det kan I også godt (…) 

men, hvad hedder det, defaultsprog er engelsk.” 

(48.43) 

 

”Vi har udfordringer i dele af organisationen for ligesom at opdatere data.” 
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(50.10) 

 

”Jamen jeg vil ikke dele det op i lande, fordi det er heller ikke sådan, det hænger sammen. 

Hvad kan man sige, der er nogle dele af firmaet, som har været bedre end de andre dele, og 

det er sådan det er.” 

(51.00) 

 

”Hver gang du præsenterer noget nyt, så er der så lidt modstand, og det har der også været 

her. Nu er det så noget nyt, de skal forholde sig til (…) og det er så det, vi har arbejdet lidt 

med.” 

(51.34)  

”Det vi måler, det er igen på data, der går ind og siger, hvor mange CV’er i hvilken dele af 

organisationen, er blevet opdateret de sidste seks måneder. Hvor mange projekter der er 

godkendt osv. På den måde måler vi så data. Vi har også statistik over hvor mange der har 

været inde over det, og der kan vi også måle. Men det er på det niveau. Måle på de her ting, 

det er meget besværligt, men vi gør alt, hvad vi kan, for ligesom at se om de ting, vi sætter i 

gang er okay.” 

(53.22) 

 

”Jeg tror ikke, vi har eksakte tal på det, men ja jo som sagt vi har jo hvad hedder det 

succeshistorier, vi kender cases, hvor det har givet mening at bruge RamLink.” 

(54.22) 

 

”Alle forretninger, de skal kunne måle på det. Vi presser dem til, at se det som, hvad skal 

man sige, som et forretningsforbedrende mulighed.” 

(55.07) 

 

”Vi har en kommunikation… intern kommunikations- og vidensdelingsstrategi, som det her 

er en del af, og der tordner vi bare frem (…) Og det er vejen frem, vi har slet ikke fortrudt, at 

vi har startet RamLink - tværtimod. Vi mener det er den rigtige vej udenom. Det vil kun 

blive udvidet.” 

(55.47) 
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Under interviewet med Behrooz var det nødvendigt at stoppe afspilningen et øjeblik og 

derefter fortsætte igen. Lydfilen er derfor delt i to på den vedlagte CD-ROM. 

Nedenstående citater er fra anden lydfil. 

 

”Jeg tror den er kommet for at blive, altså den måde vi kommunikerer på. Altså vi kan se, 

hvordan folk kommunikerer udenfor arbejdet og det kan vi ikke ignorere og kigge på 

seriøst.” 

(0.28) 

 

”Og det giver jo real-time kommunikation. Det giver et hurtigere flow af information alt 

andet lige. I stedet for at skrive mail frem og tilbage. Det er rigtig godt.” 

(0.51) 

 

”Anbefalinger det er at tage fat i brugerne, altså involvere dem i processen, det er enormt 

vigtigt. Som sagt vi har gjort meget ud af at gøre det, men alligevel, så har vi jo engang 

imellem udfordringer i forhold til at, hvorfor har vi ikke taget det her med.”  

(1.10) 

”Jeg ville have brugt mere tid på at tænke på, måden det er blevet rullet ud.. altså lidt mere 

styr på det. Altså nu overdriver jeg, men vi havde jo ligesom.. vi mente at så snart, vi 

kommer med det her fantastiske værktøj, og ligesom lancerer det, så alle kan tilgå det ved 

denne her URL og så var det bare wauw og det hele bare køre på skinner og det er en 

motorvej.. Og sådan er det jo ikke. Selvom man ved det, er det ligesom man glemmer, at det 

ikke er nemt (…) og så går det så lidt langsomt med at brugerne begynder at skrive i det.” 

(2.57) 

 

”Det er ikke på grund af sociale interesser, vi bruger det. Det er forretning” (5.10) 

 

”Hvis det er noget alle bruger udenfor firmaet, så skal vi også bruge det, det fungerer jo.” 

(6.30) 
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”Hvis jeg kan finde rundt på facebook og arrangere et eller andet fest på 10 sekunder, så skal 

det også kunne gøres her – ikke fest, men så et eller andet sammentræf omkring 

brovedligeholdelse.” 

(7.32) 

 

”Vores holdning altså til det her, det er, at denne her kommunikationsform, det er effektivt, 

og lad os tage det og ligesom diskutere det. Glemt alt om hvad indholdet i det er, men det er 

det der værktøj, de der muligheder, de der teknologier, der bliver brugt til at facilitere at man 

hurtigere kan finde rundt og så ligesom samle en gruppe, som har samme interesser, samme 

mål eller et eller andet og det er det, det handler om jo.” 

(8.02) 
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BILAG 10 

TRANSSKRIBERING 

 – CHRISTIAN CARLSSON (IBM) 
 

”Det giver fuldstændig mening når man snakker det her med videndeling og knowledge 

sharing, knowledge discovery, det er jo der det kommer ind, altså det her med at… ikke bare 

i store komplekse organisationer, men når man har denne silotænkning, og man er i en 

kæmpe stor virksomhed og selve kundskab og videnskab, det er det der er selve asset’en  

som man har, så giver det jo mening at man deler ting, og det giver mening at man giver 

tilladelse til at andre kan komme ind og kollaborere. Det er den ene del”. 

(2.53) 

 

”Det handler i virkeligheden ikke kun om at kunne skabe videnskab, det handler jo også om 

at… eftersom der er mennesker i organisationen, så bliver man nødt til bedre at finde ud af, 

hvem er menneskerne på det sociale plan, så det er både videnskabsdeling og det sociale, 

som ligger til grund”. 

(4.03) 

 

”Hvis man skal lægge 40 timer af sin tid om ugen i nogens virksomhed, så skal der fandme 

også være noget socialt”. 

(5.27) 

 

”I kommer jo fra en generation som kommer ind mere med idéer til organisationen, det 

handler ikke kun om det der nine-to-five, det handler om at man har en passion, for det man 

laver. Man brænder for nogle ting - man udvikles konstant - experts in the making”. 

(5.44) 

 

”Det er lidt svært, den ligger på forskellige steder, den arbejder tæt sammen med digital 

strategies som er en del af marketing communications”. 

(6.23) 
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”Hvis man vil lykkes med det her så skal man altså tage nogle beslutninger indimellem som 

måske ikke er de bedste korttidsmæssigt, men det handler jo om en langtids... det er jo en 

investering, det dækker alt”. 

(8.17) 

 

”Den platform som vi bruger hedder IBM Connections, den har alt.. wiki og blogs (…) det 

er den vi bruger internt, og den er en vældig nu integreret del af vores intranet.. vi har jo ikke 

det, vi kalder et social intranet.. så mere og mere tages faktisk over af den del, så at 

Connections bliver intranet. Den del med det statiske, der sidder nogle redaktører og 

opdaterer etc. – ja der kommer måske lidt af det… ”. 

(8.52) 

 

”Det er filesharing, det er wikis, det er blogs, det er micro-project management, vi kalder 

dem for activities, det er rich profiles –  som egentlig burde være den første jeg nævnte 

faktisk, igen det handler om personer, så det med at jeg har en beskrivelse af mig som 

person online, en rich profile som taler om, hvad jeg gør for nogen ting, hvad der 

interesserer mig, hvilke communities jeg er med i etc. det er ligesom støttepillerne…, 

communities”. 

(10.49) 

 

”Vi snakker jo om at e-mail is where knowledge goes to die (…) Til dels er det rigtigt. E-

mail kommer jo ikke til at dø, vi vil stadig bruge e-mails, når det er one-to-one så skal du 

kunne holde det privat, men så meget information som vi lægger i e-mails, så er der så 

meget af det som andre burde tage del i, og det kan du ikke (…) Og det er derfor det giver 

fantastisk mening med at man tager nogle e-mails og åbner dem op for andre”. 

(11.49) 

 

”Det er jo ikke kun et collaboration-tool, det er social business, vi snakker om, for det 

handler jo ligeså meget om at knytte den eksterne del: partnere, kunder, prospects ind i et 

stort økosystem”. 

(17.31) 
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”Man nævner tre key characteristics ved social business (…) det er engaging, det her med at 

kunder, employees etc. snakker sammen, det er transparent, at man bryder de her siloer ned, 

man gør informationen tilgængeligt for dem, som behøver det (…) er det private eller 

confidential så er det en anden sag, men den åbne information skal ligesom være der, det er 

det, der gør, man er transparent, man viser, hvem man er som virksomhed. Den sidste det er 

… nimble, et andet ord agile, altså at man bliver som virksomhed bliver man responsiv til 

hvad der sker for nogen ting på markederne eller  internt, og det handler også om at være 

reaktiv (… ) Det handler om at bruge social business til at lytte til sine fx interne eller 

eksterne for hurtigt at kunne træffe business decisions”. 

(21.06) 

 

”…Derfor så handler det mere om at som virksomhed så skal man være agile-tænkende, 

man skal være en, man skal være villig til at ændre sin strategi rigtig hurtigt”. 

(22.50) 

 

”Alle senior vice presidents de skriver en blog (…) mange af de buskaber der kommer ud 

internt kommer ud via blogging i stedet for traditionelle måder, og der er rigtig mange der 

læser dem (…) jeg kan tænke mig der er nogen fra communication der hjælper med at skrive 

det til en vis del, men man kan faktisk se at det er et personligt budskab som hun kommer  

med (…) og så er der åben for kommentarer og jeg kan LOVE jer at der er mange som 

kommenterer, både positive eller negative kommentarer og neutrale men sådan er det jo, og 

hvis ikke kommentarerne skulle komme frem der, så kan du tro at folk vil stå og snakke om 

det ved kaffeautomaten, og det er jo der vi kommer til det med at lytte til sine ansatte, og jeg 

som ansat føler: nå, selvom der er ingen der reagerer på det jeg har sagt, så har jeg sagt det, 

og så er det kommet bort, nu har jeg fået det ud at jeg synes det var skide godt eller hvad det 

kunne være”. 

(23.52) 

 

”Om 50 kommentarer er meget eller lidt, det kan man ikke sige, der er måske 1000 

mennesker som er inde og se hvad andre har skrevet af spørgsmål og har fået svar på, igen 

responsen, feedbacken…” 

(27.07) 
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”Vi bliver nødt til at gøre virksomhedskulturen lidt mere sjov og lidt mere krydret at være i, 

for igen, skal jeg lægge så meget tid som jeg gør i mit job så skal det fandme være sjovt (…) 

jeg mener det skal være interessant, det skal være spændende”.  

(28.00) 

 

”Jeg tror man undervurderer den her effekt, denne her wauw-effekt som man indimellem 

kan få (…) man kan sige, hvad man vil, vi kommer ikke udenom det – man ér et personal 

brand. Sådan er det bare. Alt hvad man gør, det er en del af brandingen”. 

(28.53) 

 

”Det er jo ikke information overload som er problemet, det er filtreringen af informationen 

som er problemet. Der kommer altid mere og mere information, det er bare et spørgsmål om 

hvordan du kan få det ned, der er interessant for dig som person at se på” 

(32.43) 

 

”400.000 IBMere er jo ikke 400.000 headcounts, det er 400.000 rigtige mennesker som alle 

er dygtige til at udvikle ting og som lytter til forskellige netværk, så det giver jo mening”. 

(35.37) 

 

”Du går mere og mere bort fra at din typiske interne kommunikationskanal skal være lagt 

corporate”. 

(37.23) 

 

”Den eneste måde man kan finde ud af det er ved at prøve det af ( …) Do it wrong quickly”. 

(45.08) 

 

”I mit hoved så er alt dette klart og tydeligt, det giver jo bare mening, jeg behøver ikke 

nogen return on investment rapport til at fortælle mig om det er rigtigt eller forkert, min gut 

feeling siger at dette er rigtigt, og det er ikke alle.. det er ikke den bedste måde at overbevise 

folk på”. 

(47.25) 
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”Jeg synes det er den største udfordring vi har lige nu (…) det er at leadership mangler. 

Måske ikke så meget i IBM, for vi er nok er kommet lidt længere, men vi kan fortsætte med 

at tage en masse studerende og generation Y ind (…) og forsøge at bygge det fra bottom-up, 

det skal vi gøre men vi mangler stadig en balance (…) så hvis du virkelig vil transformere 

din virksomhed og virkelig speede up så bliver du nødt til at få et leadership team som bare 

forstår det her, og det synes jeg er en stor stor udfordring”.  

(48.34) 

 

”Et andet klassisk eksempel fra IBMs side det er Value Jam. De values vi har nu (…) det 

kom frem i 2005-2006 (…) Det er et globalt jam som alle IBMere rundt om i verden var 

med i en online  diskussion om hvad skal være vores values, hvad indebærer det at være en 

IBMer, og så sad der en lille gruppe og orkestrerede det sidste og fik lavet det til 3 stykker 

values. Men det synes jeg også er godt for det indebærer igen at du bruger din organisation, 

du bruger reelle vigtige mennesker som findes der, så bliver det ikke bare noget corporate 

bullshit”. 

(55.57) 

 

”Social business guidelines, det bruger vi også, det er en wiki (…) Hvis du skulle have gjort 

det samme, altså hvis du skulle have sat en gruppe mennesker sammen, eksperter indenfor 

social computing, som der skulle diskutere frem og tilbage og finde frem til nogen ting, hvad 

der er interessant og hvad der er in-line med hvad resten organisationen synes og tænker, så 

tager det måske 3-4 måneder at få det gjort og så er du ikke sikker på hvilke resultater du får 

i slutningen, men i og med vi gjorde det på den måde vi gjorde det så fik du 20.000 IBMere 

som kom og hjalp til og gav input i en wiki om hvad som skulle findes i en social computing 

guidelines, 2-3 uger efter det havde man et første draft (…) og så havde du nogle social 

computing guidelines som alle kunne nikke til og sige: det her make sense”. 

(58.36) 

 

”Det handler også om at finde ud af hvad, der passer hvor til hvilken person”. 

(1.03.33) 
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”Der findes jo forskellige måder at være aktiv på (…) du kan jo stadig være aktiv men bare 

bruge det til at få input. Du er jo stadig aktiv”. 

(1.05.19) 

 

”Jeg tror definitivt det bliver mere embedded i settet som vi arbejder med (…) Jeg håber 

også at det bliver nemmere” (Carlsson 2012: 1.10.43) 
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BILAG 11 

TRANSSKRIBERING  

– BO FALKENBERG (IBM) 
 

”For os har de sociale medier, eller socialt brug internt i virksomheden, været noget vi har 

gjort i rigtig mange år. Vi har faktisk gjort det så meget at vi nu laver produkter med det (…) 

IBM Connections. Som er beregnet til, kan man sige, både til det indadvendte men også det 

eksterntvendte. Så de ting som du kender fra Twitter eller Facebook, eller lignende, har vi 

egentlig pakket pænt sammen og stillet til rådighed for alle medarbejdere internt”. 

(1.47) 

 

”Vores sociale element af det har fået fokus som midterdelen af vores portal, så det er det 

mest fremhævede, kan man sige, når du som medarbejder går ind på vores intranet”. 

(2.39) 

 

”Det minder lidt om Facebook, forskellen er at her på vores statusopdateringer internt, der 

skriver vi ikke meget om vejret, motion, familieliv, det er typisk centreret omkring arbejde, 

og det vil sige at det er det vi følger med i”. 

(6.07) 

 

”Det det går ud på det er at etablere forbindelser mellem hinanden – hurtigt”. 

(6.35) 

 

”Hele omlægningsstrategien fra at lave informationsdeling via mail, skifter markant i disse 

tider, i disse år, til at dele på en helt anden måde, dele information på en anden måde, det er 

information som vi deler igennem fællesskaber, det er information som vi deler igennem 

noget så banalt som filer, det er information som vi deler igennem statusopdateringer, det er 

information som vi deler igennem projekter”. 

(9.38) 

 

”Du ér tilmeldt i det her. Men hvor meget eller hvor lidt du bruger det er op til dig selv”. 
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(10.27) 

 

”Set fra vores synspunkt, så de sociale medier har en meget stor udbredelse hos os som en 

del af vores dagligdag”. 

(16.50) 

 

”Værktøjskassen er på plads, virkelig på plads til os internt, nu er vi ovre i den anden 

halvdel af det der hedder: nu skal vi også sikre os at menneskerne kommer på plads og 

bruger det, og til de ting der arbejder vi med… intern uddannelse kan man kalde det”. 

(17.23) 

 

”Udfordringen er, som så meget andet, at vi skal have folk til at tage det i brug”. 

(19.38) 

 

”Vi, i den gruppe jeg sidder i, har egentlig det vi kalder en evangelist-rolle, eller generelt her 

i IBM det vi kalder blue IQ ambassadors. Vi hjælper vores kollegaer med at tage nogle af 

værktøjerne i brug for at hjælpe deres dagligdag”. 

(24.20) 

 

”Så det kan man sige, det er der hvor holdningsændringen skal slå igennem, og det er det vi 

ser… hos os selv, det er at ja det er fint at være social, men med mindre du er centreret 

omkring en arbejdsopgave du skal have løst, så kommer det ikke til at ske”. 

(25.01) 

 

”Årsagen til at jeg gjorde det, det var fordi det gav mig værdi. Og det at man kan sige at det 

gav mig værdi, det var at det gav mig værdi i at kunne finde andre folks information 

hurtigere”. 

(26.06) 

 

”For eksempel til julefrokosten, blev der lavet en deltagerside som en wiki hvor folk kunne 

melde sig af og på”. 

(30.19) 
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”Idéen i det er jo at få stillet en teknologi til rådighed der gør det nemt for folk at komme 

over den første tærskel, punkt et, punkt 2, sørge for at vi lægger den information der er 

behov for et sted som nu er blevet nemt at tilgå”. 

(31.07) 

 

”Så vi herovre synliggør hvis der er nogen vi synes der har gjort det godt så har vi 

muligheden hernede for at lave en blue thanks, der siger: tusind tak for den hjælp du har 

givet os…” 

(31.57) 

 

”Jeg tror den primære afsender er medarbejderne. Ledelsesinput kommer der også (…) 

Udfordringen ved de sociale medier, nu får I lige en kæphest, det er at der er ikke den 

samme sociale kontrakt (…) hvis jeg ønsker at sende noget fortroligt en-til-en så er det e-

mail, så er det ikke en statusopdatering eller i et community eller en blog eller lignende (…) 

e-mail [har] stadigvæk en implicit kontrakt om at der bliver svaret (…) hvis jeg skriver til 

dig på Facebook, har jeg ikke samme forventning, og du har sikkert ikke samme 

forpligtigelse til at svare på hvad jeg skriver til dig på Facebook”. 

(33.27) 

 

”Det hvor vi synes det er begyndt at blive rigtig godt, det er at når der nu er nogen der bliver 

forfremmet eller har gjort noget rigtig godt så er lederne begyndt at kommentere det på deres 

statusupdate på de sociale medier, så i stedet for at jeg sender dig en mail og siger tillykke 

du er nu blevet forfremmet (…) så skriver jeg til dig, ja det gør jeg sikkert stadig, sender dig 

en mail, men jeg skriver også til dig på din statusupdate og siger tillykke du er nu blevet…  

og så kan vi andre også se det”. 

(36.32) 

 

”Når jeg starter min computer om morgenen så er det første jeg gør at gå ind på de sociale 

medier og ser hvad er der sket af ændringer siden jeg gik i går, og derefter åbner jeg min 

mail”. 

(39.28) 
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”Det er da fint nok det er vigtigt for virksomheden, for Danmark og for min chef, men hvis 

ikke det giver mening for mig så bruger jeg det ikke. Det her giver mening for mig. 

Oprigtigt mening for mig. Derfor bruger jeg det meget”. 

(41.32) 

 

”Jeg får hurtigere information, om hvad der sker inden for mit fagområde, mit sociale 

netværk, annonceringer, tilbud omkring uddannelse, kommer hurtigere her”. 

(41.50) 

 

”Jeg bruger mest til på at læse andres. Jeg deler selv, men jeg ved ikke om det er sådan en 

danskermentalitet der også hedder: kan jeg virkelig lave noget som andre folk gider arbejde 

med? (…) Jeg lægger det op hvis jeg synes det er godt”. 

(43.16) 

 

”Jeg vil sige, jeg er hundrede procent ærlig op til det niveau hvor vi kan sige det kan være 

karriereskadende” 

(46.05) 

 

”Nej, vi bitcher ikke på de interne platforme. Det kan godt være vi beklager os over 

manglende funktionalitet eller uhensigtsmæssigheder, men det er der mange måder at 

formulere på”. 

(46.17) 

 

”Jeg vil ikke tale om human relations, altså jeg vil ikke tale om opfattelser af kollegaer og 

chef, jeg vil ikke tale løn, jeg vil ikke tale i nogen omfang, ikke tale om det der hedder IBM 

fortrolige ting, generelt på de sociale medier, det vil jeg ikke, for det vil være at bryde vores 

conduct guidelines”. 

(49.29) 
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”Watercooler chat det er også sådan noget med: god weekend eller nu tager jeg på ferie, det 

vil der stadigvæk være elementer af, men de andre ting omkring: jeg synes også hende dér 

hun er…”.  

(50.15) 

 

”Nogle af dem jeg er i netværk med bruger det på en anden måde, bruger det for eksempel 

også til at gives deres, at give de mere sociale vinklinger omkring hvordan deres samarbejde 

kommer til at fungere i det her, jeg læser med interesse en af mine kollegaer som sidder i, 

jeg tror hun sidder i Asien og styrer, jeg tror hun styrer et asiatisk, et europæisk og et 

amerikansk team, og fortæller omkring hvordan hendes arbejdsmetodikker har ændret sig 

ved at bruge sociale medier til at styre de her ting, og det er der hvor vi er ovre i den lidt 

mere bløde ting af det, og det synes jeg også er spændende at se, fordi jeg forestiller mig jeg 

kommer i samme situation og jeg forstår hvilken opgave hun har overfor sig”. 

(50.51) 

 

”Nok mere med udenlandske kollegaer faktisk, de danske kollegaer de er jo lige i 

nærheden”. 

(51.50) 

 

”Vi skriver på engelsk uanset hvad (…) Det er bare en IBM’er som de andre, det eneste man 

tænker over i denne her sammenhæng det er på om det er en kollega eller en nær kollega… 

der er større distance mellem dem som jeg kender som faglige kollegaer og dem jeg har 

løbet DHL stafet med”. 

(51.59) 

 

”Jeg synes det der er den store fordel for mig det er at jeg har fået meget nemmere ved at få 

fornyet information og at finde ud af hvem kan hjælpe mig meget nemmere.” 

(52.37) 

 

”Ulempen er ligesom så meget andet at når vi er i en virksomhed på denne her størrelse så er 

der rigtig rigtig meget information der dukker op”. 

(52.53) 
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”Jeg vil sige det har påvirket på den måde at vi er kommet lidt tættere på hinanden qua sådan 

noget som statusopdateringer, og jeg ved at min leder er i Norge de næste 3 dage, kan 

kommentere inde på deres, vedkommendes observationer i stedet for de mails som er mere 

formelt, men ellers synes jeg ikke, for mit vedkommende har det ikke påvirket ret meget”. 

(54.02) 

 

”[mellem medarbejder og medarbejder] der tror jeg de social medier i denne her 

sammenhæng bliver brugt til at lave de positive strokes på tværs af landene. Det er nemt nok 

for mig at gå over til Jens og sige: det var hamrende godt det du lavede, jeg synes virkelig 

det var en god præsentation. Det er lidt sværere hvis det er Vidar i Norge, så kan jeg jo 

skrive inde på hans statusopdatering: suverænt godt stykke arbejde du lavede der, det sætter 

jeg pris på. Også fordi han sætter nok også pris på at jeg skriver det dér, i stedet for at sende 

det som e-mail”. 

(54.34) 

 

”Jeg synes jeg er kommet tættere på mine kollegaer hvad det her angår, og mere 

opmærksom på hvad der egentlig rør sig inden for de forskellige områder jeg interesserer 

mig for”. 

(55.22) 

 

”Der er tre omdrejningspunkter i det jeg skal bruge til daglig: der er det her der giver mig en 

delingfunktion, så er der hele instant messaging delen af det, altså chat awareness, online 

møder, og så er der mail. Og hvis jeg skulle prioritere dem i dag så ville jeg sige sociale 

medier ligger først, så kommer instant messaging delen af det og så kommer mails til sidst”. 

(55.46) 

 

”Jeg kan lave en meget tæt på 360 graders view på dig, jeg kan se hvem du kender, jeg kan 

se hvad du er tagget som, jeg kan se hvilke medier du er aktiv i, jeg kan se om for eksempel 

de filer du lægger op, om de bliver brugt, er de anbefalet, er de kommenteret, jeg kan få en 

rimelig god fornemmelse af dig som medarbejder meget hurtigt”. 

(57.04) 
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”En at de bedste [oplevelser] jeg har haft er at jeg skriver på min statusopdatering at jeg 

sidder og kæmper med et fagligt problem, hvorefter der er en i mit netværk der skriver 

tilbage at han kan ikke hjælpe mig, men tag kontakt med ham her, og da jeg gør det så får 

jeg et svar (…) Så den der med: jeg kender ikke svaret – men jeg kender den der kender 

svaret. Det var en fed oplevelse (…) Efter jeg havde skrevet det, 10 minutter efter fik jeg 

den der. Og ellers så skulle jeg have været i gang med den anden der hedder: skal jeg skrive 

en mail til min chef eller min chefs chef og sige I må hjælpe. Så det var en suveræn 

oplevelse (…) jeg kunne godt have løst det problem uden, men det havde nok taget 

væsentligt længere tid, og jeg er ikke engang sikker på jeg havde fundet den rigtige person”. 

(58.02) 

 

”Der er nogen mennesker som jeg kan blive lidt skuffet over at de ikke… hvad kan man 

sige, at de ikke vedligeholder deres netværk mere, deres statusopdateringer eller hvad de 

deler med os andre, jeg fordi jeg ved de er fagligt dygtige eller fordi jeg ved de burde kunne 

yde mere”. 

(59.36) 

 

”Nogen bruger det mere end andre. For vores vedkommende, og inden for de fagområder 

hvor vi er, er det nok mere udbredt end det ville for eksempel være i økonomiafdelingen, de 

har ikke så meget de skal dele”. 

(1.00.12) 

 

”Der er helt sikkert nogen der slet ikke bruger det”. 

(1.00.36) 

 

”For mig at se, det som vi kommer til at se senere i år, det er at i denne her 

informationsstrøm der bliver e-mail bare et element på samme måde som en tweet eller 

Facebookopdatering eller en fildeling. Og det ser jeg meget frem til”. 

(1.01.57) 
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BILAG 12 

TRANSSKRIBERING 

 – CHRISTIAN TREU (IBM) 

 
”De medier vi bruger internt i organisationen er lidt langsomme indimellem, og de er ikke så 

brugervenlige, hvilket gør at det bliver sådan meget omstændigt at bruge dem” 

(3.22). 

 

”Men hele det der Connections-elementet er jo sådan set meget godt, det fungerer bare ikke 

helt så godt i praksis, fordi det ikke er så let at lave opdateringer og sådan nogle ting og altså 

det er ikke noget, der er særlig attraktivt at komme ind på. Der er en lang tænketid fra du 

oploader noget til det så ligger deroppe. Men i forhold til så mange andre virksomheder, så 

tror jeg så faktisk at vores er ganske udmærket” 

(3.42). 

 

”Jeg tvivler på, der er nogen, der har noget, der er ligeså godt, men det kunne godt være 

væsentlig bedre” 

(4.18). 

 

”Det bruges til deling af informationer, til at holde hinanden opdaterede på og sige hvor 

langt er vi i denne her proces og altså som sådan et projektstyringsværktøj kan det også 

bruges, hvor man så samler alle filer, lægger dem ind, laver nogle underpunkter og sådan 

nogle ting…” 

(4.27) 

 

”Det er udelukkende… udelukkende arbejdsmæssig karakter, det der bliver lagt op. Der er 

sådan… der er ikke den der funny-side, der er ikke det sociale sådan (…) Det er 

hovedsageligt til hardcore business” 

(6.32) 
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”Jo ældre de her folk er, desto sværere for dem er det at tage det her til sig og ligesom 

omfavne det” 

”Så det er hovedsageligt medarbejdere, hovedsageligt vil jeg sige yngre medarbejdere, dvs. 

medarbejdere under 40, som er primær [afsender]”  

(7.19) 

 

”Orientering om  ny CEO og alle de her ting, det er en mail, der kommer ud. Der bliver ikke 

lagt sådan nogle ting op.. jo efterfølgende kan der jo godt komme nogle informationer, der 

bliver lagt ud. Men i første omgang ligger de der ikke” 

(9.31) 

 

”Jeg bruger dem som I har hørt om i Connections, så bruger vi jo (…) jeg bruger ikke så 

meget… jeg bruger wiki, communities.. (…) jeg har brugt blogs… men nu er jeg også sådan 

lidt alternativ, fordi jeg måske delvis både sidder og arbejder med det og bruger det også 

internt til vores interne news letter og sådan nogle ting. Der bruger vi også sådan nogle ting 

og har brugt blogs og sådan nogle ting der. Så jeg bruger det nok væsentlig mere end hvis du 

spørger en tekniker eller hvis du spørger en almindelig solution-arkitekt eller hvad der nu må 

være” 

(10.22) 

 

”Den helt altafgørende faktor i det her, det er det skal være nemt. Det skal være let at bruge 

og der skal ikke være sådan noget med, at jeg skal sidde og vente på, at nu skal der laves 

opdatering og det ene og det andet og oploadingstiden skal heller ikke være for lang, fordi så 

mister man interessen og det skal være sådan at hvis man har noget at dele, så skal det være 

let at dele det med andre. Det er det der er fordelen ved twitter og facebook og linkedin…” 

(11.46) 

 

”Der er stadig mange mennesker der sender rigtig mange mails ud og modtager rigtig mange 

mails og sådan nogle ting og det er sådan lidt det der med at flytte noget af den information 

man får ind i inboxen, flytte den derud, hvor man så kan dele den derude. Det er sådan en 

periode, der kommer til at tage tid” 

(13.21) 
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”Hvad jeg får ud af at bruge dem? Jamen jeg slipper for at skulle sende nogle mails, og hvis 

man først sådan altså, er nået ind i sådan en, hvor man er begyndt at få rigtig mange mails.. 

nu er jeg heldigvis student, så jeg kan godt slippe af sted med måske kun at få 50 mails på en 

dag, men jeg ved med min chef blandt andet, der kan komme 200 mails ind på en dag. Men 

bare det at skulle forholde sig til 50 mails, det er alligevel også en del i løbet af sådan en dag 

(…) så det der med at ligesom flytte noget af informationen derover giver god relevans, 

fordi man slipper for at bruge så meget tid på de ting der. Det er det der skal arbejdes hen 

imod” 

(14.07) 

 

”Der er faktisk meget få af sådan nogle fysiske medarbejderblade, der kommer rundt (…) 

det skulle komme hvert tredje måned og indtil videre er der kommet én udgave i år, så jeg 

tror.. det bruger vi altså ikke så meget det andet” 

(16.42) 

 

”Jeg bruger rigtig meget tid på at læse andres indhold. Jeg ville godt være enormt meget 

bedre på den der teknografiske ladder oppe der og sådan ligge og dele rigtig meget og sådan 

nogle ting, problemet er lidt tid. At jeg har nogle ting, jeg skal nå…  

(20.46) 

 

”Jeg kunne også godt tænke mig at sidde og blogge lidt om hvad jeg nu lige synes var 

spændende og hvad IBM havde brug for at høre om, men tiden er knap (…) så det er 

ligesom svært at få gjort det til en del…” 

(21.13) 

 

”Det ligger jo en frit for, hvad man lægger op. Så det er jo klart, nu så vi lige der var sådan 

en client story… man lægger jo ikke de ting op, hvor det er gået dårligt, hvor kunden har 

sagt: ej, det er bare.. IBM er bare det værste lort. Så på den måde så får man måske ikke hele 

sandheden. Men decideret at lyve eller decideret ikke at være ærlig.. ej det ville jeg ikke 

sige, men det er klart man publicerer kun det, der ligesom stiller en selv i et godt lys” 

(24.31) 
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”Der er mange ting, jeg ikke gider kommentere på, der er mange ting, hvor man siger, det er 

jeg sådan set ligeglad med altså (…)  

26.28 

 

”Jeg har rigeligt i min fritid tænker jeg sådan lidt og her handler det.. jeg går jo på arbejde 

for at tjene nogle penge, for at lave nogle ting og det.. så kan man godt sortere det andet fra. 

Jeg siger ikke.. det kunne sikkert være hyggeligt, så synes jeg bare, man skal lave nogle 

communities… det har vi jo også, vi har jo også sådan nogle…vi har IBM klubben, hvor 

man er medlem for ingen penge og så er der et løbehold, hvor man kan komme ud (…) Der 

bruger vi det jo også.. vi har et fodboldhold og sådan nogle ting, og der bruger vi også de der 

ting. Så det er sådan lidt.. det bliver brugt til begge dele faktisk, men jeg bruger mest tid på 

det, der er relevant for mit arbejde” 

(27.15) 

 

”Hvis man ikke melder sig lidt til i communities eller hvis man ikke gider se på de ting, eller 

sådan melder sig lidt ud, så er man bare dårligere stillet” 

(31.34) 

 

”Jeg tror slet ikke IBM kunne hænge sammen uden det her. Og man kan sige det kan gå 

trægt nok i forhold til arbejdsgangene herude, men det ville være endnu sværere, hvis det 

kun var på mail og det kun var man skulle ringe op hver man lige skulle et eller andet, så jeg 

mener ikke det ville kunne fungere uden (…) så kun fordele, absolut” 

(31.55) 

 

”Det er i alles interesse at bruge det her” 

(35.46) 

 

”Man kan jo starte 100 communities derinde, det er bare vigtigt man husker at opdatere dem 

og det er måske i virkeligheden, hvis man skal sige en dårlig ting. Det er måske en af de 

ting, jeg har været lidt dårlig til med nogle af de communities, jeg har startet, der har kun 
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været 5-6 medarbejdere med, for det har kun været relevant for dem. Men hvis du ikke får 

det opdateret, så er det ligegyldigt, så kan du ligeså godt bare lade være” 

(46.18) 

 

”Jeg synes jo altid det er spændende og…som jeg sagde tidligere, høre hvad er egentlig 

tankerne bag det her. Vi får at vide, vi skal herhen, vi får at vide, der er nogle targets i skal 

nå, det skal se sådan og sådan ud. Vi har nogle værdier og sådan nogle ting. Nogle gange er 

det rart at høre, hvad er det egentlig de folk, der sidder med det her.. hvad er det for nogle 

tanker, de har gjort sig (…) Hvis jeg ikke har tiden, så har de nok heller ikke tiden. Så man 

skal sige alt med måde. Så de der tre-minutters videoer, der kommer en gang i kvartalet, det 

er måske også rigeligt, fordi ville jeg synes, det var relevant at høre det tolv gange om året 

for eksempel – perhaps not” 

(47.55) 

 

”Der kan godt gå lidt inflation i det der med statusopdateringer og sige nu.. der er jo nogen 

der laver sådan noget: ”nu arbejder jeg med det og det” eller ”nu sidder jeg og mapper mine 

kunder sådan og sådan” og så sidder man og tænker: nå okay, jamen tillykke (…)  

(49.54) 

 

”Hvis der kom sådan en daglig statusopdatering fra den administrerende direktør, hvor der 

stod: ”Nu har jeg lige været til et spændende møde med en eller anden”.. ej det kunne godt 

være, hvis det kom en gang imellem og sagde ”jeg har lige været ude og tale med Arla og de 

kunne sig godt tænke sig et eller andet”, så kunne det da være meget fedt. Men hvis det var 

en daglig, en tvangs kl. 10.15 ”har fået fantastisk morgenmad og synes simpelthen at livet er 

herligt – i’m in love with life” (…) der skal være relevans i det. Alt med måde og jeg synes 

specialt også, at det er specialt vigtigt at det er sådan med forbehold. Gør det relevant” 

(50.27) 
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BILAG 13 

TRANSSKRIBERING  

– RAMBØLL-MEDARBEJDERE 
 

Rambøll 2 

”Jeg har aldrig brugt den der mediadeling før. Vi modtager en e-mail om fredagen… og så 

jeg ved godt at de mennesker, jeg følger, så kommer der nogle gange beskeder, at nu sidder 

jeg med det projekt eller nu er jeg i gang med dit og dat.. og jeg tænker: nå det kunne være 

spændende at ligesom fortælle hinanden om det, men jeg synes ikke det ligger naturligt, at 

ligesom bruge det (…) måske fordi jeg heller ikke gør det privat” 

(3.31). 

 

Rambøll 3 

”Det er et redskab som vi arbejder med dagligt i forhold til referencerne, men som socialt 

medie – det bruger vi ikke. For folk har ganske enkelt så travlt og mange af vores folk de er 

indstationeret hos kunder så de har fokus på kundeopgaven” 

(5.58). 

 

Rambøll 1 

”Det er brugbart på tværs af lande og forretningsenheder. Det er det, som er det smarte og 

sådan. Hvad skal man sige… det fungerer lidt ligesom en virksomhedsmæssig facebook…” 

(8.54). 

 

Rambøll 1 

”Af og til føles det lidt for tilfældigt, man mangler måske at have den der fornemmelse af: 

Okay, nu har vi alle kompetencer i Rambøll på en portal, så kan vi begynde at lave netværk 

uden at vi sådan lige begynder at tage dem, vi kender til i forvejen (…) men at der er et helt 

fuldt billede” 

(11.16). 

 

Rambøll 1 
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”Man kan lettere finde folk, som kan de rigtige ting” 

(12.16) 

 

Rambøll 2 

”Jeg er ikke så fortrolig med systemet, og så ved jeg ikke, om jeg rammer de mennesker, 

fordi de bruger det meget meget lidt.. det kan jeg bare sige, som det er. Jeg har det indtryk, 

at de mennesker jeg har rundt omkring, det er også sjældent de er på den der RamLink” 

(13.23). 

 

Rambøll 3 

”I vores hverdag, når vi sidder med travlt med alt muligt andet, så er det ikke lige det første 

man tænker: ej, så skal jeg lige opdatere et eller andet” 

(13.52) 

 

Rambøll 1 

”Hvis der skal være høj aktivitet på en portal som RamLink, så kræver det at lederne tager 

ejerskab og initiativ til at skrive status. Så ens egen leder.. man kan se at han er mere aktiv 

end en selv på statusopdateringer og hvad man nu kan.. deling og sådan nogle ting og bruger 

mulighederne til det yderste” 

(17.42) 

 

Rambøll 1 

”Det ville gøre at resten af virksomheden, at det vil kaskalere ned i virksomheden (…) men 

de har simpelthen for travlt med møder og med at tjene penge” 

(18.12) 

 

Rambøll 2 

”Både for at følge med og for mig ville det også give en tanke, at det er også faktisk okay, 

og det skal vi også gøre” 

(19.22). 

 

Rambøll 1 
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”Man kan blive set af ens leder dér. Det er jo med til at motivere folk til at bruge den (…) 

hvis man bliver set som en, der er ivrig til at videndele.. 

(19.28). 

 

Rambøll 1 

”Det er (…) for at få kvalitative oplysninger om de mennesker, man søger efter, så det skal 

helt på plads…” 

(20.58). 

 

Rambøll 1 

”Mange bruger det simpelthen, bruger statusopdateringerne ved en fejl. De tror, det er et 

søgefeltet” 

(21.52). 

 

Rambøll 1 

”Jeg får jo noget ud af det på den måde, at jeg kan jo se sådan.. jeg har næsten alle lederne, 

dem følger jeg, så jeg får sådan et indblik i, hvordan de bruger den sociale mulighed, de har 

for at få udtrykt sig selv…eller ikke bruger det. Det giver mig også noget, hvordan folk ikke 

bruger noget. Det giver også noget positivt” 

(25.19). 

 

Rambøll 1 

”Nogle bærer præg af, at deres profiler er lavet af deres sekretær. Det er måske ikke så godt 

for brugen i resten af virksomheden. Men det sker altså af og til” 

(26.02). 

 

Rambøll 2 

”Nogle gange hvis jeg får den der om fredagen, og der er nogle der er postet noget 

interessant, så siger jeg: nå, så kigger man lige på det og når man klikker der, så nå så kan 

man også godt lige klikke dér. Men der skal ligesom sådan en tricker...” 

(27.43). 
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Rambøll 2 

”Jeg har nogle enkelte af de personer, jeg følger, de faktisk poster noget indimellem.. et nyt 

projekt og hvis der så kommer sådan lidt billeder og så kan jeg tænke: nå, det ser meget 

spændende ud den bygning” 

(28.02) 

 

Rambøll 1 

”Altså det er sjovere at følge, de projekter hvor der er meget information (…) men det er 

bare ikke altid, at folk gider udvide det. Der er simpelthen ikke tid til. Det er vigtigere at 

tjene penge. Det er simpelthen, den prioritering man tager” 

(28.20). 

 

Rambøll 1 

”Enten så bruger vi en time på det her, eller også så bruger vi en time på at tjene penge til 

virksomheden. Så vælger man altså nummer to. Det er nice to have” 

(28.48) 

 

Rambøll 2 (om folks statusopdateringer) 

”Det er også det ik’. Nogle gange så kan man tænke: Nå, du har ikke så meget at lave, du 

keder dig eller hvad” 

(29.29) 

 

Rambøll 1 

”Det er klart, når ikke du har chefen over nakken, og det ikke drejer sig om, hvornår du skal 

færdiggøre et projekt, så kan du begynde at være nysgerrig på faglige ting” 

(29.38) 

 

Rambøll 1 

”Brugen er ikke stærk nok til, at det giver særlig meget. Det giver mere at stå nede ved 

kaffeautomaten i 15 minutter om ugen” 

(30.59).  
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Rambøll 2 

”Men det er rart også når vi ligesom sidder spredt, at du sådan kan følge på sidelinjen og 

man sådan.. holder på en måde kontakt” 

(31.11). 

 

Rambøll 1 

”Det er svært at komme ud over det faktum, at intranettet primært er til nyheder” 

(32.43). 

 

Rambøll 3 

”Det har primært været en student eller en praktikant, der har vovet sig ind og skrevet nogen 

ting, måske ikke helt umiddelbart forstået endnu, hvad det er, vi bruger det her medie til (…) 

Der var en, der var meget ivrig med hele tiden at skrive: ”jeg er på det og det projekt”, men 

det kan vi sådan set jo se automatisk, qua at det kommer op, at nu er han så på et projekt, så 

behøver han ikke ligge og skrive det selv hele tiden, og det fyldte så meget, og det var 

unødigt altså, det var overload af information. Det var ikke nødvendigt. Han havde 

misfortolket brugen af mediet, og det har han fundet ud af” 

(36.30). 

 

Rambøll 1 

”Der er stort potentiale, synes jeg her. Men det kan være det kun er mig, jeg ved ik’.. Der er 

i hvert fald det potentiale, der kunne blive udnyttet endnu bedre (…) potentiale for 

videndeling simpelthen, for at blive set på tværs af virksomheden og se på tværs af 

virksomheden (…) Så skal man jo ind og skrive nyheder på intranettet, det er selvfølgelig 

også meget godt, men det er også meget stringent. Der har man nogle rammer man skal 

følge – bestemte formalier man skal stille op efter. Det er også okay, det kræver bare lidt 

mere arbejde end bare lige og skrive det ind som status i sit netværk” 

(40.46) 

 

Rambøll 3 

”Det er, at vi er samlet alle forretningsenheder, at det ikke er splittet ud, så det er Rambøll 

før og Rambøll Management for sig selv (…) Det er samlet ét sted globalt. Så hvis jeg har 
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interesse i, netop dine indiske venner, at få mere at vide om dine indiske venner, så kan jeg 

gå ind og finde deres CV’er og læse noget mere om dem” 

(43.23). 

 

Rambøll 1 

”Der skal være en grund til, man bruger det, mere end hvad man skal – ellers så gør man det 

ikke (…) Der er en anden fare, at hvis man kan bruge det til noget, som man ikke burde, 

jamen, hvis man kan det, jamen så er sandsynligheden for at man gør det der også” 

(47.30). 

 

Rambøll 1 (omkring praktikanten) 

”Men det er jo fair nok - hellere for meget end for lidt” 

(49.00). 

 

Rambøll 3 

”Eksemplet dér med vores kære praktikant, som brugte det som et facebook, brugte det som 

facebook-opdateringer, og det er overkill af information, og det skal man selvfølgelige være 

varsom med. Og der skal være nogle spilleregler for god og almindelig opførsel, men det 

tror jeg ligger naturligt til os alle herinde” 

(50.28) 

 

Rambøll 2 

”Måske nogle af dem jeg kender bedst, er dem jeg lige nu sidder og arbejder tæt sammen 

med. Det giver sådan et generelt overblik: ”Åh, det er interessant, det kunne være, jeg skulle 

snakke med ham, som er projektleder for det projekt kunne jeg rigtig godt tænke mig at være 

på”. Det giver mere overblik om hvad der er i nogle andre enheder end måske lige de 

nærmeste. Det synes jeg, det er meget interessant” 

(52.36) 

 

Rambøll 1 

”Før RamLink skulle jeg indhente informationerne fra 6-7 forskellige steder og måske finde 

dem” 
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(53.17) 

 

Rambøll 1  

”For mig er det bedste ved RamLink, de muligheder der er for at udforske og være nysgerrig 

(…) [på] personer og personers personer altså og projekter. Lige pludselig så er man ude i 

noget som, hvor man er ude i fjerde led femte led (…) pludselig så er man ude i noget, som 

er interessant (…) der er jo nogle.. en del ingeniører her på stedet og konsulenter der er 

verdenskendte og virkelig dygtige personer. Dem følger jeg med i af og til, lige hvad de 

laver af projekter, hvad de sidder med. Det fører jo til at man lige pludselig er ude i fjerde-

femte led og så har man fat i noget som kunne være interessant eller nogle folk, som jeg 

måske kan fodre med interessant viden eller hvad ved jeg” 

(59.09) 

 

Rambøll 3 

”Når netværksfunktionaliteten den ruller ud, så tror jeg der er flere, der vil få øjnene op for, 

hvilket genialt værktøj det her er (…) fx i vores personaleforeninger og lignende, så kan vi 

samle nogle.. den underside, vi har på hjemmesiden, den kan vi få over i RamLink og alle 

medlemmerne kan ligesom være i en gruppe (…) jeg ser det som et oplagt sted, man kan 

samle folk på den måde” 

(1.01.05). 

 

Rambøll 2 

”Hvis man kan gøre det mere dynamisk og det bliver nemmere at ligesom dele med de 

andre, fordi jeg synes vores intranet det var for tungt for den slags nyheder, jeg ville dele 

fagligt” 

(1.02.33). 

 

 

 

 


