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Sammanfattning  

För att en organisation ska fungera måste kommunikationen fungera, för många 

organisationer och företag har intranätet blivit en av de primära kommunikation- och 

informations kanaler. Ett intranät stöder främst nedåtriktad information och fungerar som en 

informationsportal men den tekniska utvecklingen går framåt och nya höjder nås för vad som 

är tekniskt möjligt att göra. Skellefteå kommun är en organisation som valt att förnya sitt 

intranät och skapa ett nytt socialt intranät, det sociala intranätet skiljer sig från sin föregångare 

genom att det inte enbart består av statisk information utan det är kommunikativt. Syftet med 

den här studien är att undersöka vilken uppfattning anställda inom Skellefteå kommun har om 

organisationens nya sociala intranät samt hur de använder det. Materialet till studien samlades 

in genom sex semistrukturerade intervjuer. Teoribildningar som är centrala för studien är 

blanda annat socialt intranät och eftersom denna studie tar sin ansats ur ett mottagarperspektiv 

används användningsmodellen då den försöker klargöra hur människan fungerar gentemot 

medierna. Resultatet visar att det förekommer olika uppfattningar om organisationens nya 

sociala intranät, majoriteten av intervjupersonerna har en reserverad inställning till det nya 

intranätet. Resultatet visar även att det nya intranätet primärt används för att söka information 

och när det kommer till hur det nya sociala intranätet uppfattas som socialt 

kommunikationsforum kunde ingen av respondenterna ge ett tydligt svar då de uppgav att det 

inte förts någon diskussion om möjligheten att kommunicera med hjälp av det nya intranätet.    
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Abstract   

Title: The social intranet from a receiver perspective- A study of Skellefteå Municipality 

new social intranet 

 

For an organization to function the communication needs to function, for many organizations 

and enterprises the intranet have become one of the primary communication and information 

channels. An intranet supports mainly downward information and acts as an information 

portal but the technology is constantly evolving and we reach new heights of what is 

technically possible to do. Skellefteå municipality is an organization that has chosen to renew 

its intranet and create a new social intranet, the social intranet differs from its predecessor in 

that it not only consists of static information, it is also communicative. The aim of this study 

is to investigate the perception that the employees in Skellefteå municipality has on the 

organization's new social intranet and how they use it. The study´s empirical base is gathered 

through six semi-structured interviews. Theories that are central to the study are inter alia: 

social intranets and since this study takes its approach from a receiver perspective the Uses 

and Gratification perspective is used since it seeks to clarify how humans function in relation 

to the media. The results show that there are different perceptions of the organization's new 

social intranet, the majority of the interviewees have a reserved attitude to the new intranet. 

The results also shows that the new intranet is primarily used for searching information, and 

when it comes to how the new social intranet is perceived as a social communication forum, 

none of the respondents could give a clear reply as they stated that there been no discussion of 

the possibility of communicating through the new intranet. 
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1. Inledning  

För att en organisation ska fungera, till och med existera är det viktiga att kommunikationen 

fungerar. Redan i början på 1900-talet konstaterade företagsledaren Chester Barnard vikten av 

kommunikation ”kommunikationen mellan medarbetarna är avgörande för en organisations 

överlevnad” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012: 23). Numera är många forskare överens 

om att det inte går att separera kommunikation och organisation åt. Kommunikationen är en 

central del i organisationen dels för att samtliga medlemmar ska få vetskap om, förstå och 

acceptera organisationens mål och därefter översätta målen till handling. Huvudparten av 

arbeten i dag innefattas till stor del av kommunikation. Rapporter läses, vi går på möten, 

ringer och tar emot samtal och skriver e-post meddelanden. Vilken teknik som användes för 

att kommunicera skiftar möjligen emellertid är det fortförande kommunikation det handlar om 

(Larsson, 2008: 19). För många organisationer och företag har det i dag blivit lika vanligt att 

ha ett intranät för den interna kommunikationen som det är att ha internet och en hemsida för 

den externa kommunikationen. Ett intranät kan beskrivas som en organisations internet men 

det är avskärmat från omvärlden med hjälp av brandväggar (Larsson, 2008: 217). Internets 

utveckling har gått fort, för inte mindre än tre decennier sedan skapades dagens föregångare 

till internet: ARPANET, ett system som var begränsat och hämnat för den amerikanska 

regeringen och universitetsvärlden. Som ett fenomen på samhällsnivå kan internet dateras till 

1980-talets mitt. Utvecklingen visar inget tecken på att sakta in, nya höjder nås ständigt för 

vad som är tekniskt möjligt med datorer och internet (Dahlgren, 2002: 13). 

En trend som vuxit sig fram och börjat påverka organisationers intranät och dess utformning 

går under namnet webb 2.0., ett interaktivt internet. Det interaktiva internet som namnet 

antyder skapar bättre förutsättningar för deltagande och dialog (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012: 225). En kommun som har valt att göra om sitt intranät är Skellefteå 

kommun, de har gått från att som teknisk plattform använda sig av Content Studio till 

Sharepoint 2010. Sharepoint 2010 har fört med sig tekniker som påminner om webb 2.0. 

Skellefteå kommuns nya intranät är socialt. Vid införandet av ett socialt intranät läggs ofta 

höga förväntningar på det gällande vad det kan göra för den interna kommunikationen och 

intranätet betraktas ofta som en de primära kommunikationskanalerna. Kommunikation är 

som nämnts en grundläggande förutsättning för att en organisation ska fungera. Denna studie 

undersöker ett relativt outforskat område det vill säga hur mottagaren av ett socialt intranät 

upplever det, då flertalet studier som gjorts tidigare tar avstamp ur ett avsändarperspektiv. 
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Teoribildningar som betraktas som viktiga för studien och redogörs för i teoridelen är bland 

annat socialt intranät, hur det definieras såväl som vilka positiva effekter det kan för med sig 

likaså nackdelar och hur de kan bemötas. Eftersom denna studie tar sin ansats ur ett 

mottagarperspektiv omskrivs användningsmodellen i teorikapitlet då modellen i kontrast till 

flertalet kommunikationsmodeller som försöker förklara vilka effekter medierna kan ha på 

människor ser till hur människan fungerar gentemot medierna.       

 

1.1 Empirisk bakgrund 

Skellefteå kommun är med sina omkring 8000 anställda kommunens största arbetsgivare 

(skelleftea.se, 2011). I kommunen är det kommunfullmäktige som fattar de övergripande 

besluten, de beslutar bland annat om vilka mål verksamheten ska jobba efter. Personerna som 

sitter i kommunfullmäktige är folkvalda, de väljs vart fjärde år (skelleftea.se, 2012). 

Kommunen består av tio förvaltningar: fastighetskontoret, bygg- och miljökontoret, 

gymnasiekontoret, fritidskontoret, kommunhälsa, kommunledningskontoret, 

räddningstjänsten, skol- och kulturkontoret, tekniska kontoret och socialkontoret. Den 

enskilda förvaltningen ansvarar för en del av kommunens verksamhet (skelleftea.se, 2012). 

 

Våren 2010 genomförde Skellefteå kommun en förstudie för ett nytt intranät. Utifrån studien 

togs beslut om att uppdatera intranätet, kommunen har sedan 2005 ett intranät byggt på den 

tekniska plattformen Content studio. Det gamla intranätet var främst menat som en 

informationsportal, ny teknik har utvecklats och gjort det möjligt att utveckla intranätet i 

riktning mot en portal som stödjer samarbete och fungerar som ett arbetsverktyg. Den 

grundläggande förändringen ligger i att den gamla tekniska platformen Content studio byts ut 

mot Sharepoint 2010 (skelleftea.se, 2011). Det nya intranätets målgrupp sägs vara: samtliga 

anställda, fackförbund och politiker inom kommunen. Visionen med kommunens nya intranät 

är att kommunen endast ska ha en intern portal, det nya intranätet ska främja en god 

arbetsmiljö, det ska vara ett användbart och effektivt arbetsverktyg, stödja den interna 

kommunikationen och samarbete och ge en tydlig överblick över kommunens övergripande 

mål samt värdegrund. Den tekniska plattform som det nya intranätet baseras på Sharepoint 

2010 har fört med sig tekniska funktioner som gör det möjligt för användaren att dela 

kalendrar, öppna projekt- och sammarbetsrum där dokument och information kan delas, 



 

3 
 

diskussioner kan föras, planering och dokumentering kan ske. Ett av de framtida målen är att 

det nya intranätet vid namn Insidan ska bli en naturlig start på arbetsdagen
1
. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken uppfattning anställda inom Skellefteå 

kommun har om organisationens nya sociala intranät samt hur de använder det. 

De frågeställningar som använda för att besvara syftet är: 

 

 Hur använder personalen det nya sociala intranätet? 

 Hur uppfattas det nya sociala intranätet som socialt kommunikationsform?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lundberg, Anette; Webbutvecklare/projektledare Skellefteå kommun. 2013. E-mail 
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3. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar de teorier som används i uppsatsen och den tidigare forskning som 

bedrivits inom ämnena socialt intranät och internkommunikation. Kapitlet inleds med en 

förklaring till vad organisationskommunikation är och hur begreppet definierats i denna 

uppsats.      

 

3.1 Organisationskommunikation  

Organisationskommunikation omfattar en organisations eller ett företags samtliga 

kommunikativa handlingar. I dag är många forskare överens om att 

organisationskommunikation innefattar den externa och interna kommunikationen, förr ansågs 

organisations kommunikation ofta vara något som endast inkluderade en organisations interna 

kommunikation (Larsson, 2008: 78). Det finns olika sätt att beskriva 

organisationskommunikation på. I denna uppsats har jag valt att betrakta 

organisationskommunikation som en process där du genom ett kommunikationsperspektiv får 

förståelse och förklaring för olika organisationsfenomen (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:65).   

Hur vi kommunicerar och kan kommunicera på en arbetsplats har radikalt förändrats under 

det senaste hundra åren. Vi har gått från att skicka meddelande med hjälp av telegraf till 

telefon till e-post. För att komma samman som en grupp har utvecklingen rört sig från 

formella mötesrum till konferenssamtal till att ha videokonferenser med hjälp av en dator eller 

andra chattrum som finns tillgängliga på internet. I Katherine Millers bok Organizational 

communication approaches and processes skriver Miller att hur en arbetsplats ser ut på 

tvåtusentalet har få liknelser med hur en arbetsplats såg ut för hundra år sedan, många av de 

förändringar som skett går enligt henne att härleda till den teknologiska innovationen (Miller, 

2012: 230).         

 

3.2 Interna kommunikationssystem  

Intranät omtalas ofta som en allt mer viktig kommunikations- och informationskanal inom 

organisationer, en risk som lyfts fram är att det läggs för stor fokus på enbart intranätet och att 

organisationens andra kommunikationssystem lätt kan hamna i skymundan. Även om 
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intranätet kan vara ett dominarende kommunikationssystem är det trots allt en kugge i ett 

system med flertalet kommunikationssystem. Minst lika viktiga delar i kommunikationsmixen 

kan vara möten med chefen, avdelningsmöten och informell kommunikation med 

arbetskollegor. För vissa grupper inom en organisation kan anslagstavlan på avdelningen eller 

personaltidningen vara viktiga informationskanaler och för andra kan det vara e-posten (Bark, 

2002: 37). Telefonen har länge varit av stor betydelse för organisationer, speciellt då det 

kommer till kommunikation mellan individer. Telefonen har med mobiltelefonens intågande 

fått en kompatibel komplettering då mobiltelefonens tekniska funktioner gjort det möjligt att 

kommunicera med flera individer samtidigt bland annat genom sms kan sända kollektiva 

meddelanden (Larsson, 2008: 212). En annan form av kommunikation som har en viktig plats 

inom den interna kommunikationen är muntlig kommunikation. I takt med att organisationer 

och företag insett betydelsen av tvåvägskontakt och inte enbart nedåtriktad kommunikation 

tros små och korta möten få en större betydelse inom internkommunikationen. När det 

kommer till skriftlig information har personaltidningen och nyhetsblad länge funnits i 

organisationer. Hur stor grad av intresse de anställda inom en organisation har gemtemot 

personaltidningen beror på innehållet, konstaterat är att störts intresse fås om tidningen 

innehåller information om vad som ska hända i framtiden, trygghet och gemenskap (Larsson, 

2008: 215f). Det finns många sätt att sprida information och kommunicera inom en 

organisation därför är det viktigt att tänka på organisationsmedlemmarnas individuella 

förutsättningar för att kunna definiera vilken kommunikationsmix som är viktig (Bark, 2002: 

37).       

 

3.2.1 Intranät 

Ett kommunikationssystem som är vanligt förekommande i organisationer är intranät. Steven 

Telleen skapade begreppet ”IntraNet” under 1994 (Heide, 2002: 174f), det finns fyra aspekter 

som karaktäriserar ett intranät, det första är att det har hyperlänkar vilket gör att användaren 

kan röra sig mellan olika länkar på en webbsida. Det andra är nätverk, ett intranät består av 

flera nätverk som är sammanlänkade vilket gör det möjligt för organisationsmedlemmar att 

publicera information på intranätet oberoende dennes fysiska plats inom organisationen. Det 

tredje utmärkande draget är det är öppet, öppet på så vis att det går att ändra på tekniken även 

om personen inte är programtillverkaren och öppen i den aspekten att tekniken inte är 

begränsad till ett medium som exempelvis text utan det går att tillföra andra medier i form av 

video, bild och ljud. Fjärde karaktäristiska är att det är organisationsavgränsat vilket innebär 
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att intranätet är skyddat med brandväggar från det allmänna internet vilket innebär att 

obehöriga inte har åtkomst till intranätet. Att intranätet är organisationsavgränsat medför att 

information som publiceras på intranätet är begränsad till medlemmarna i organisationen 

(iorg.com, 1996).    

En anledning till att de flesta organisationer i dag har ett intranät är för att underlätta 

informationsflödet inom organisationen, ett annat är att förhindra att medarbetarna drabbas av 

ett informationsöverflöde (Heide, 2002: 176). Att kommunicera via intranät skiljer sig åt från 

annan form av kommunikation såsom öga mot öga kommunikation, Everett Rogers (refererad 

i Miller, 2012: 233) menar att kommunikation via datorer kan klassificeras som asynkron, 

interaktiv och snabb. Med asynkron menas att om ett e-mail sänds kan mottagaren välja att 

svara på det när hon känner för det, de två personer som kommunicerar behöver inte vara 

inloggade på datorn samtidigt för att samtala utan det kan istället uppstå en viss 

tidsfördröjning i kommunikationen. Att det är interaktivt medför att användaren genom 

exempelvis en sökmotor kan finna viss information, datorsystemet agerar på individens 

kommunikation. Kommunikation via intranät kan i förhållande till traditionell kommunikation 

uppfattas som snabb, organisationen har möjlighet att i realtid kommunicera vilket kan 

upplevas som användbart vid krissituationer då information snabbt behöver komma ut (Heide, 

2002: 181). 

 

3.2.2 Från push till pull 

I traditionella organisationer är kommunikationen konstruerad kring en ”publisher-push-

modell”. Det innebär att information kontinuerligen sänds ut till mottagarna av den 

anledningen att de kanske kan behöva använda sig av det någon gång (Heide, 2002: 91). 

Intranät har kommit till att bli ett viktigt redskap för organisationer och ett försök till att 

förändra hur informations och kommunikationen sker. Ett intranät påverkar 

informationskulturen, den gör det möjligt för organisationer att gå från ”publisher-push-

modell” till en ”pull-modell” (Heide, 2002: 92). Vilket innebär att organisationsmedlemmarna 

själva har kontroll och möjlighet att hämta information och slipper bli överbelastade av 

information som ”push” trycks ut. Denna modell handlar i stor utsträckning om självservice 

vilket medför att stort krav ställs på organisationsmedlemmarna, de måste vara delaktiga och 

söka information såväl som att hålla sig uppdaterade självmant (iorg.com, 1996).  



 

7 
 

Intranätet har förändrat hur information inhämtas. Intranätet har gjort det möjligt för 

användaren att själv hämta information, om vad den vill och när den vill. Kontrollen över 

informationen har förskjutits med hjälp av intranätet, från att vara den som skapade 

informationen till den som använder den. Detta medför att den enskilda medarbetaren har fått 

ett större ansvar att självmant hålla sig uppdaterad. Med intranätet kan individen själv välja 

vad den ska ta del av utifrån hennes intresse, i organisatoriska sammanhang kan det bli ett 

problem då viss information kan organisationsmedlemmarna ha ett större intresse för i 

förhållande till annan information. Därför kan det fodras att viss information sänds ut ”push- 

strategi”, denna typ av information kan vara ledningsinformation som alla medarbetare i en 

organisation möjligtvis inte finner intressant eller upplever sig ha ett stort intresse av men som 

är mycket viktig (Heide, 2002: 93).          

3.3 Socialt intranät  

Den kommunikation som förekom på internet vid dess början var till stor del statisk och platt, 

i takt med att internet utvecklas har begreppet webb 2.0 blivit förekommande. Webb 2.0 visar 

på ett internet där användaren är i fokus (Stakston, 2010: 24). Webb 2.0 skiljer sig från dess 

föregångare genom att det inte endast utgöras av statisk information utan det är 

kommunikativt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012: 225). Den utveckling webb 2.0 fört 

med sig har även börjar påverka hur organisationer och företags intranät ser ut och fungerar. 

Enligt Lundgren, Strandh och Johansson (2012) har organisationers intranät i stor 

utsträckning fungerat som stöd till en nedåtriktad kommunikation fram till i dag. I dag står 

flera organisationer inför en ny utmaning nämligen införandet av ett socialt intranät. I denna 

uppsats definieras ett socialt intranät utifrån den definition som används i rapporten De 

sociala intranätens praxis: ”Ett intranät som innehåller flera olika sociala funktioner där 

medarbetarna enkelt kan ta kontakt, kommunicera och dela kunskap med varandra” 

(Lundgren, Strandh & Johansson, 2012: 10f). Harvardprofessorn Andrew McAfee har myntat 

begreppet Enterprise 2.0 för att beskriva hur organisationer applicerat webb 2.0 funktioner på 

intranätet för att främja sammarbete (McAfee, 2006: 23). McAfee menar att med införandet 

av sociala plattformar inom en organisation kan få intranätet att utvecklas till att bli mer likt 

vad internet redan blivit: en plattform som är under ständig förändring och bygger deltagarnas 

motivation att dela med sig och föra dialog. Det är användarna som skapar innehållet 

(McAfee, 2006: 26).  
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Lundgren, Strandh och Johansson (2012) lyfter fram tre faktorer som kan ses som orsaken till 

det sociala intranätets popularitet. Den första anledningen är att det sociala intranätet är 

tämligen enkelt att använda och användaran av intranätet är fria att uttrycka sig. För det andra 

kan användaren utveckla sina tankar i strukturer som stegvis blir större i stället för att bli 

påtvingad färdiga strukturer. Tredje faktorn är att sociala intranät har funktioner som gör det 

möjligt för användaren att enkelt och snabbt sortera och söka information (Lundgren, Strandh 

& Johansson, 2012: 12), exempelvis gör sökfunktionen att information lätt kan finnas via 

nyckelord och sökord (McAfee, 2006: 23).        

 

3.3.1 Nackdelar med ett socialt intranät och hur de kan bemötas 

Att införa och använda sig av ett socialt intranät är inte uteslutande fördelaktigt utan det finns 

ett antal risker. Några av dessa risker lyfts av Lundgren, Strandh och Johansson (2012), bland 

annat kan medarbetarna i en organisation uppleva att de ständigt måste hålla sig uppdaterade 

och uppkopplade och att de därav får svårt att koppla av och tid att tänka på annat. En annan 

nackdel som kan uppstå är att de anställda upplever sig vara isolerade när kontakter och 

sammarbeten sker på intranätet i stället för vid fysiska möten. En ytterligare farhåga är att de 

som kommer att vara aktiva på det sociala intranätet ”inte är rätt medarbetare” med det 

menas, att de inte är de som innehar mest kännedom i ämnet som kommer fram. Utan det blir 

de som saknar kunskap i frågan, men som är väldigt aktiva i det sociala intranätet, som 

kommer att bli tongivande (Lundgren, Strandh & Johansson, 2012: 19).   

Andra upplevda risker som medarbetare och chefer kan känna vid lanseringen av ett socialt 

intranät berörs av Andrew McAfee. En av de stora orosfaktorerna är att det ska förekomma 

opassande beteende och innehåll, att användarna ska publicera texter som kan upplevas som 

störande eller kränkande då det på internet i viss mån förekommer opassande beteenden i 

vissa forum. Att detta beteende skulle kunna förekomma i en organisations sociala intranät 

anser McAfee som högst osannolikt. Han lyfter fram ett par faktorer som motverkar denna 

form av beteende, den första faktorn är att till skillnad mot internet där de flesta har möjlighet 

att vara anonyma är det som norm på intranätet att visa vem man är, det finns möjlighet att 

vem som gjort vad. När normen på intranät är att kunna se vem som gjort vad är användarna 

medvetna om vad de skriver och publicerar. Om någon medarbetare skulle ha ett opassande 

beteende kan denna lätt identifieras och samtalas med, en annan faktor som motverkar 

opassande beteenden är att det på sociala intranät ofta förekommer att användarna är skickliga 
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på att säga ifrån, då denna form av kommunikation ofta kommer med en känsla av gemenskap 

och om någon medlem bryter mot de rådande normerna kommer resten att snabbt reagera 

(McAfee, 2009: 149). Det har också visat sig att även om ledningen och den tekniska 

supporten gjort allt rätt vid införandet av ett socialt intranät, finns det trots allt faktorer som 

kan komma att påverka användandet. De tilltänkta användarna kan välja att inte använda den 

nya tekniken trots utbildning, valet att inte använda den kan bero på att de flesta som 

använder internet i dag är inte bloggare eller aktiva skapare på andra forum, de använder 

plattformar men de hjälper inte till att skapa dess innehåll (McAfee, 2006: 27).  

Då många människor i dag använder sig av någon form av information och 

kommunikationsteknologi privat och på arbetsplatsen finns det forskare som intresserat sig för 

att studera hur individen balanserar sin yrkesroll med sitt privatliv. Ulrika Danielsson (2007) 

har i sin avhandling sett hur det skett en förändring i hur individen spenderar sin arbetstid och 

fritid med en ökad närvaro av ny informations- och kommunikationsteknik (Danielsson, 2007: 

38). Hennes undersökning baseras på intervjuer med unga urbana arbetare vilket främst är 

anställda inom IT- sektorn, resultatet visade att de intervjuade ansåg att de var upp till dem 

själva att kunna skilja på och disponera fritid och arbetstid. Undersökningen visade hur den 

ökande användningen av informationsteknologi tycks bidra till att yrkesrollen och den 

privatarollen går ihop (Danielsson, 2007: 52f). När tekniker som liknar Facebook appliceras i 

en organisation kan det sudda ut gränserna mellan individers privatliv och professionella liv 

(McAfee, 2009: 104).   

 

3.4 Ledarskap vid förändring  

De fördelar som ett socialt intranät kan få på en organisation sker inte automatiskt vid ett 

införande, det har visat sig att det är oväntat svårt för en organisation och människor att 

komma bort från sina nuvarande vanor och arbetsverktyg och anta nya. Ledningen och chefer 

har en viktig roll i denna process, de måste engagera sig själva för att en sådan övergång ska 

bli framgångsrik (McAfee, 2009: 13). En organisations ledning och chefer har stort inflytande 

och framförallt vid förändring, ett av ledarskapets främsta verktyg är kommunikation, genom 

kommunikation kan idéer, uppfattningar och attityder påverkas (Simonsson, 2011: 239). Det 

finns undersökningar som visar på hur kommunikationen kan ha en avgörande betydelse för 

hur olika projekt eller organisatoriska förändringar får för utfall, om en organisatorisk 

förändring misslyckas går det ofta att härleda till bristande kommunikation (Johansson, 2011: 
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257). Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012) är dialogens betydelse på en arbetsplats 

något som ofta omtalas eller så stöter vi på utsagor som visar på vikten av en god dialog 

”Ledningen hade ingen dialog med medarbetarna och därför misslyckades projektet” (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012: 133). Andrew McAffe (2006) skriver att vid införandet av ett 

socialt intranät har organisationens eller företagets lednigen som berörts en betydande roll, de 

ska vid införandet uppmuntra och stimulera till användning av intranätet. Efter ett tag är det 

viktigt att de vågar ta ett steg bak och försöker att inte styra med för hård hand (McAfee, 

2006: 28). 

 

3.5 Användningsmodellen  

När ny kommunikationsteknologi gör inträde i en organisation tar inte alla 

organisationsmedlemmar till sig den direkt, trots att intranät är vanligt förekommande hos de 

flesta organisationer och företag finns det medlemmar som ställer sig ovilliga till att använda 

en dator. Det finns också medlemmar i organisationer som tar sig an ny teknik med entusiasm 

(Miller, 2012: 234).  

Det finns flertalet kommunikationsmodeller som försöker förklara vilket effekt olika medier 

har på människan, men det finns även modeller som tittar på hur människan fungerar 

gentemot medierna. Den så kallade användningsmodellen (Uses and gratification model), 

tittar på vad människan gör med medierna och dess innehåll (Windahl & McQuail, 1978: 78). 

1974 lade Katz, Blumler och Gurevitch grunden till användningsmodellen, modellen har sin 

utgångspunkt i människans psykologiska och sociala miljö. Modell försöker ge en förklaring 

till hur människan använder sig av olika medier för att tillfredsställa behov. Faktorer inom 

eller utanför människan gör att behov uppstår vilket hon försöker tillfredsställa medvetet eller 

omedvetet genom att använda sig av diverse medier, vilket medium som används beror på hur 

väl det upplevs tillfredsställa informationsbehovet, detta ger en förklaring till att människor 

har olika mönster när det kommer till medieanvändning och exponering (Rubin, 2009: 166). 

Användningsmodellen har två centrala utgångspunkter, den första är att människan fritt väljer 

bland de olika medierna som finns tillgängliga för att tillfredsställa sitt informationsbehov. 

För det andra är det är det hur viktigt innehållet i mediet upplevs vara som avgör effekten av 

medieanvändningen (Larsson, 2008: 51).   
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I ett försöka att modernisera användningsmodellen tillfördes fem antaganden, det första 

antagandet går ut på att människan är relativt medveten när det kommer till val av medium, 

hon agerar målorienterat. För det andra varierar det mellan människor hur aktiva de är när det 

kommer till val av medier och i stället för att mediet väljer människan väljer hon mediet för 

att tillfredsställa behov eller begär. Medieanvändningen styrs av behov men också av sådant 

människan är intresserad av eller vill ha. Det tredje antagandet går ut på att sociala och 

psykologiska faktorer vägleder och filtrerar när det kommer till val av medier. Förväntningar 

på medier och medieinnehåll formas av miljö och mellanmänskliga interaktioner, likaså 

potential för interaktion och kanaltillgänglighet. Fjärde antagandet är att medierna konkurrerar 

med andra former av kommunikation såsom mänsklig interaktion. Hur väl ett medium 

tillfredsställer behov, motiv, eller önskningar varierar beroende på individens sociala och 

psykologiska bakgrund. Det femte antagandet påvisar som tidigare nämnt att när det kommer 

till val av medium är människan den som ofta har mest inflytande men inte alltid, i vissa fall 

kan media påverka, andra faktorer som även kan komma att influera valet är politiska, sociala 

eller ekonomiska strukturer i samhället (Rubin, 2009: 167).   
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4. Metod och material 

I det här kapitlet behandlas studiens metod. Metodval, urval och avgränsningar som gjort 

presenteras, därtill ger metoddelen en förklaring till bearbetningen av empirin och hur 

intervjuerna genomfördes.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Denna uppsats baseras på en så kallad fallstudie, fallstudier är detaljerade undersökningar som 

ser till ett specifikt fenomen såsom vilken uppfattning anställda inom Skellefteå kommun har 

om organisationens nya sociala intranät samt hur de använder det. Fallstudier avser ofta 

undersökningar och studier av mindre grupper och individer som i detta fall men kan även 

tillämpas för att studera en organisation (ne.se). Syftet med denna uppsats är som tidigare 

berörts att undersöka vilken uppfattning anställda inom Skellefteå kommun har om 

organisationens nya sociala intranät samt hur de använder det. Syftet avgör vilken metod som 

är lämplig att använda för att studera det valda fenomenet, två vanligt förekommande 

kunskapsperspektiv är den kvantitativa och det kvalitativa perspektivet. 

 

Till denna uppsats har en kvalitativ metod valts. Karaktäristiskt för den kvalitativa 

forskningsmetoden är att det finns en närhet mellan forskaren och respondenten, även 

flexibilitet vilket medför att under exempelvis en intervju kan frågeställningarna komma i 

olika ordningar och frågorna fördjupas succesivt (Olsson & Sörensen, 2011: 18f). När en 

kvalitativ metod används kan informationen samlas in på olika sätt, i denna uppsats används 

intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011: 131). Den kvalitativa intervjun är lämplig då den lägger 

stor betydelse på den intervjuades egna synsätt och uppfattningar. Fördelaktigt med den 

kvalitativa intervjuen som form är att den är mindre strukturerad och tillåter den intervjuade 

att under intervjuen att talat fritt, detta gör det möjligt att få kunskap om vad den intervjuade 

upplever som viktigt och relevant. Hur en kvalitativ intervju angrips kan variera, i denna 

uppsats används en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011: 415). Till den semistrukturerade 

intervjuen används en intervjuguide, Alan Bryman (2011) menar att termen intervjuguide kan 

vid en semistrukturerad intervju betraktas som en checklista för att se till att de frågor som var 

menade att frågas på något sätt berörts. Han uttrycker att det som är väsentlig är att frågorna 

är utformade på så vis att de besvaras, så att intervjuaren får den information som behövs för 

att besvara syftet. Den semistrukturerade intervjuen är flexibel vilket medför att de frågor som 
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ställs behöver inte nödvändigtvis komma i den ordning som angivits i intervjuguiden 

(Bryman, 2011: 419).       

 

4.2 Urval 

Hur respondenter till en intervju väljs ut kan variera, i denna uppsats valdes de ut genom ett så 

kallat snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) är ett snöbollsurval en process där forskaren tar 

kontakt men ett fåtal individer som är relevanta utifrån forskningsproblemet och använder 

efteråt dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2011: 434). 

Snöbollsurval valdes på grund ut av att jag var beroende av kontakter på Skellefteå kommun 

och deras sociala kontakter för att finna intervjupersoner. Detta tillvägagångsätt leder inte till 

att resultatet kan betraktas som representativt i någon statistisk bemärkelse men det är heller 

inte meningen. Initialt togs det kontakt med webbutvecklaren/projektledaren för det nya 

intranätet, för att samtala om hur intervjupersoner skulle finnas. Rekommendationen var att 

informatörerna på kommunens förvaltningar skulle kontaktas för att se om de kunde tipsa om 

personer som skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju. Mail med information om 

uppsatsen, syftet med intervjuerna och kontaktinformation sändes ut till informatörer på 

förvaltningarna. Informatörer som hade tid över gav rekommendationer på personer de trodde 

kunde ställa upp. Projektledaren för intranätet kom även med förslag på personer som kunde 

kontaktas. Att använda sig av ett urval där du går genom ”nyckelpersoner” för att finna 

respondenter till en intervju kan medföra vissa risker då ”nyckelpersonerna” ges möjlighet att 

rekommendera respondenter som förväntas svara på ett tillfredsställande sätt, vilket kan 

inverka på resultatet och göra att det blir mindre tillförlitligt (Trost, 2010: 140). Risken att 

detta ska ske är dock mycket liten då studiens ämne inte uppfattas som känsligt.  

Urvalet av respondenter blev sex stycken, denna begränsning baseras på den tid som tar att 

skriva ned intervjuerna och bearbeta dem. Om urvalet skulle bli för stort kan konsekvensen bli 

att materialmängden blir ohanterlig och viktiga detaljer som skiljer och förenar syns inte på 

grund av att det är svårt att få en överblick (Trost, 2010: 143). Som Jan Trost (2010) skriver är 

det ”viktigt att komma ihåg att det fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett 

flertal mindre väl utförda” (Trost, 2010: 144).   
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4.3 Förberedelse inför intervjuerna 

För att intervjun ska ha en stark grund att stå på bearbetades syftet och frågeställningarna i 

uppsatsen utförligt (Olsson & Sörensen, 2011: 132). Som nämnts används en intervjuguide, 

viktigt vid dess utformning var att formulera frågorna på så vis att de är lätta att förstå och att 

frågor som är ledande inte förekomer (Bryman, 2011: 419). Att tänka på innan intervjun är att 

en intervju är ett samtal emellan två individer, för att få de bästa möjliga upplysningarna är 

det viktigt att som intervjuare att försöka skapa ett så samarbetsvilligt klimat som möjligt. 

Den intervjuade ska få tala till punkt och känna sig betydelsefull. De upplysningar som ges av 

intervjupersonen måste vara pålitliga, de får inte vara påverkade av obehöriga krafter. Svaren 

som ges måste ha likgiltighet vilket betyder att respondenten svara på det intervjuaren frågar 

om (Olsson & Sörensen, 2011: 132). Samtliga respondenter har innan intervjuen blivit 

informerade om syftet med studien. Var intervjuen sker är även en komponent som är viktig 

att tänka på, därför valdes intervjuplatsen ut i samråd med respondenten. En annan viktig del i 

förberedelserna inför intervjuerna var att färdigställa intervjuguiden, intervjuguiden finns att 

se i Bilaga 1. Intervjuguiden är utformad runt olika teman vilket har sin grund i 

undersökningens frågeställningar. Temat användning är till för att undersöka de 

kommunanställdas inställning till och användandet av det nya sociala intranätet i syfte om att 

ge en överblick av mottagarnas faktiska användande för att svara på frågeställningen: hur 

använder personalen det nya sociala intranätet. Temat intranät som social 

kommunikationsform behandlar de intervjuades tankar kring det nya sociala intranätet med 

fokus på de funktioner som gjort det möjligt att kommunicera på intranätet för att svara på 

frågeställningen: Hur uppfattas det nya sociala intranätet som socialt kommunikationsform.    

 

4.3.1 Under intervjutillfället  

Vart en intervju genomförs är viktigt att tänka på (Trost, 2010: 65) därför valdes 

intervjuplatsen med omsorg, platserna utsågs i samförstånd med den intervjuade. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats antingen i dennes kontor eller i ett samtalsrum 

där vi kunde samtal ostört samtidigt som respondenten kunde känna sig trygg i miljön. Innan 

intervjuen startade gavs respondenten information om syftet med studien samt frågades det 

om lov gällande om samtalet fick spelas in, det gavs också en förklaring till varför en 

ljudupptagare användes detta för att försöka undgå att respondenten skulle bli oroad över 

tanken på att dennes ord spelades in. Vid intervjutillfällena förklarades upplägget med 
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intervjuen och de olika teman som skulle beröras, intervjuerna började med inledande frågor 

för att sedan fokusera på de olika teman som valt ut. Intervjuerna avslutades med att 

respondenten fick frågan om hon eller han hade något mer de ville tillägga eller kommentera, 

vilket följdes av en avrundning av intervjuen där respondenten bland annat tackades för sin 

medverkan. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer som tog omkring tjugo minuter att 

genomföra och när det kommer till kvalitativa studier som denna är det vanligt att det finns en 

variation när det kommer till hur lång tid en intervju varar (Bryman, 2011: 429). 

 

4.4 Databearbetning 

Datan som inhämtats under intervjuerna måste struktureras och sammanställas för att 

forskningsresultatet ska kunna förstås (Olsson & Sörensen, 2011: 160), därför skrevs 

intervjuerna ned i nära anslutning till intervjuernas genomförande. Bearbetningen av 

intervjumaterialet genomfördes på följande vis: först lyssnades inspelningarna igenom 

därefter skrevs minnesanteckningar ned och så skrevs en sammanfattning av intervjuen. 

Sammanfattningarna stukturerades så att de passade strukturen på intervjuguiden, genom att 

struktureras samtliga intervjuer på samma sätt underlättar det när det är dags att analysera 

materialet. En annan fördel med att bearbeta materialet på följande vis är att material som är 

ointressant eller oväsentligt för studien skärs bort. Detta kan i vissa fall medföra att material 

som är betydande för studien gås om miste men då finns möjligheten att lyssna igenom den 

inspelade intervjuen igen då allt är lagrat och sparat. Viktigt att tänka på vid insamlandet av 

material är att det ska ske strukturerat då det är centralt att det är lätthanterligt när det är dags 

att analysera det (Trost, 2010: 150).         

 

4.5 Metoddiskussion   

Materialet till denna studie har samlats in med användningen av kvalitativa intervjuer, 

intervjuerna var semistrukturerade. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att 

respondenterna till viss del har möjligheten att bestämma över innehållet (Bryman, 2011: 

413). Metodens fördel har framförallt varit att det gått att föra en diskussion kring ett 

komplext område som vilken uppfattning respondenterna har om organisationens nya sociala 

intranät samt hur de använder det. I stället för att använda intervjuer hade jag kunnat använda 

mig av enkäter, enligt Bryman (2011) är enkäter lämpliga då det går att generalisera i högre 

grad utifrån resultatet (Bryman, 2011: 372) men då hade antagligen inte svaren blivit lika 
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detaljerade och klargörande. Den här metoden är vald i förhoppning att den ska motsvara 

studiens syfte och frågeställningar, de genomförda intervjuerna har gett en bild som jag anser 

att en enkät inte hade kunnat ge. 

 

4.6 Kvalitetskriterier  

Oberorende om det är en kvalitativ eller en kvantitativ forskning som görs måste forskningen 

vila på en vetenskaplig grund och vara systematiskt genomförd. Det betyder att de slutsatser 

och ställningstaganden som tas ska byggas på en saklig argumentation. De teorier som 

används i forskningen ska redovisas och den argumentation som för ska vara tydlig och 

åskådlig så utomstående kan förstå. Den kvalitativa forskningen bygger på att vi genom 

språket kan ta del av personers inre värdar. En förutsättning forskningsprocessen är att 

forskaren kommer nära respondenten och att en öppen interaktion kan förekomma. Vid 

kvalitativ forskning är forskarens erfarenheter och värderingar hjälpmedel och en 

nödvändighet för att kunna tolka den information hon fått (Olsson & Sörensen, 2011: 23).  

  

Likt Ulrika Haake resonerar jag att vetenskaplig kunskap kan betraktas som konstruerad, det 

finns inte någon kunskap som kan ses som objektiv eller neutral (Haake, 2004, 93). Denna 

uppsats har tre kvalitetskriterider dels för att stärka och för att visa på de krav jag har på 

uppsatsen. Det första kvalitetskriteriet innebär att den tolkning som förs i uppsatsen ska vara 

motsägelsefri, det ska finnas en koherens. Genom att lägga vikt vid koherenskriteriet utgås det 

ifrån att ett resonemangs sanningsvärde bedöms utifrån hur begripligt och logiskt det är. 

Transparens är det andra kvalitetskriteriet, transparenskriteriet medför att jag som författare 

till uppsatsen framför mina uppfattningar på ett så tydligt och öppet sätt som möjligt. Det 

innebär att uppsatsens syfte tydligt redovisas, förförandet och för- och nackdelar finns med 

studien. Reflexivitet är det tredje kriteriet, det är viktigt att jag som författare reflekterar över 

mina föreställningar då det kan vara svårt att agera värderingsfritt (Haake, 2004, 94f).   

 

 

4.6.1 Reliabilitet, representativitet och validitet i kvalitativ forskning  

Vid forskning läggs vikt vid att det ska gå att lita på resultatet och analysen som görs i ett 

arbete. För att veta om det går att lita på resultatet och analysen fodrar det att det förs en 

diskussion om resultatets reabilitet, validitet och representativitet. I boken Kvalitativa studier 

skriver Jan Trost att sedvanligt anser man med reliabilitet även kallad tillförlitlighet att en 
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undersökning inte påverkats av exempelvis slumpinflytelser, intervjuaren ska fråga på samma 

vis, förhållandet ska vara liknande för alla respondenter. Ofta anses med reliabilitet att en 

undersökning vid ett tillfälle ska ge likadant svar vid en ny gjord undersökning. Trost 

uttrycker att det skulle kunna bli en gnutta bisarrt att tala om reliabilitet vid kvalitativa 

intervjuer. Tanken att överensstämmande svar ska ges på en punkt då den framföras vid olika 

tidpunkter grundas på en idé om att individen är solid såväl som oföränderlig i sin 

föreställning och i hennes tro. Individen är inte oföränderlig utan snarare en aktör och 

medverkande i ett förlopp (Trost, 2010: 131f). Med validitet menas att en fråga ska mäta det 

den är påtänkt att mäta (Thurén, 2007: 26). För att stärka validiteten i min uppsats har jag vid 

utformningen av intervjuguiden haft i åtanke att svaren på frågorna ska besvara syftet. Vidare 

används teorier som är anpassade till syftet. De personer som medverkat i en kvalitativ 

intervju kan inte sägas vara representativt för en population (Bryman, 2011: 369), men det är i 

denna uppsats inte meningen, då syftet med min studie är att undersöka vilken uppfattning 

anställda inom Skellefteå kommun har om organisationens nya sociala intranät samt hur de 

använder det. Syftet är därmed inte menat att skapa representativitet utan med studien vill jag 

ge en insikt.  
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5. Resultat och analys 

För att ge en tydlig överblick av undersökningens resultat följer nedan en redovisning av 

respondenternas svar. Resultatet redovisas tema för tema, temabeteckningarna är i 

avsnittsföljd: Internkommunikation/Det nya intranätet, Användning och Intranät som social 

kommunikationsform. Varje tema avslutas med en analytisk reflektion kopplat till studiens 

teorier och tidigare forskning. Då respondenterna garanterats anonymitet har samtliga namn 

ersatts med en bokstav när de citeras, bokstäverna är i alfabetisk ordning från A till F.  

 

5.1 Internkommunikation/Det nya intranätet 

När det samtalades om hur respondenterna väljer att hålla sig informerade om händelser på 

arbetsplatsen framkom det att majoriteten av de intervjuade väljer att använda sig av Outlook 

som är ett e-postsystem. Genom Outlook blir de kallade till möten och kan även se vad 

arbetskollegor gör. Som en respondent valde att uttrycka sig:  

Mailen och min kalender är basen i mitt liv.  

– Respondent E 

                                              

Hur respondenterna föredrar att kommunicera med arbetskollegor på den egna avdelningen 

och resten av förvaltningarna återspeglas i hur de väljer att hålla sig informerade. Majoriteten 

av respondenterna föredrar att kommunicera via e-post, telefon och om möjligheten finns går 

de över och talar med sin kollega. E-post framhölls som ett smidigt verktyg att använda sig av 

och telefonens positiva egenskaper angavs vara att det är ett verktyg där respondenten snabbt 

kan komma i kontakt med den som söks. Fördelar som lyftes fram med den personliga 

kommunikationen var att missförstånd kunde undvikas och att det beroende på ämne kan vara 

nödvändigt med öga mot öga kommunikation. Några av respondenterna uttrycker valet att 

använda sig av telefon, e-post och personlig kommunikation på följande sätt: 

 

/---/ det är mer nyanser i telefonsamtalet jämfört med mail. Jag skulle aldrig bli 

svenskalärare om vi säger så, /…/ jag tycker att jag uttrycker mig mycket snabbare och 

smidigare muntligt.  

– Respondent E 
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På avdelningen så går jag /…/ mest över och pratar med kollegorna, är det övriga 

kommunen så använder jag mail eller telefon.  

– Respondent C  

 

Jag har ibland svårt att uttrycka mig skriftligt, det blir ofta att man börjar tänka: hur 

kommer det här att tolkas? Så jag använder ofta Communicator för att se om 

exempelvis Frida är inne på sitt rum, är hon det då går jag ditt. Annars är det telefon 

och mail jag använder/---/.  

 – Respondent D  

 

Vid konversationen om internkommunikation gav respondenterna en samstämmig syn när de 

talar om den gamla Insidan. Huvudparten av respondenterna anser att den gamla Insidan var 

svårorienterad och inte funktionell. Samtliga respondenter lyfter fram problematik när de 

skulle söka efter information på den gamla insidan, tog det lång tid och de flesta respondenter 

valde därför att inte så ofta använda sig av den gamla insidan. Det kom på tal att nyhetsbitarna 

som lades ut på den gamla Insidan var okej men att hitta information som berörde den 

enskilda förvaltningen var svårt. En respondent uttrycker:  

 

Jag upplevde det som en informationsportal. Min förvaltning använde den inte speciellt 

mycket.  

– Respondent E  

 

En annan respondent säger: 

 

För mig så kändes det som att med den gamla Insidan att `där lägger vi upp allting´, 

ibland så tycker jag att ett nyhetsbrev som man skickar ut är bättre. På grund av att den 

var så dåligt fick vi en annan webbläsare och då började jag alltid använda den /…/ 

när jag gick ut på nätet och /---/ då struntade jag i insidan för den vara enbart seg och 

långsam.  

– Respondent B  

 

På frågan om vad respondenterna har för uppfattning om det nya sociala intranätet 

förekommer det delade meningar. En del av respondenterna har en positiv inställning till det 

nya intranätet och vad det kan göra för Skellefteå kommun som organisation, det som lyftes 
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fram som positivt är att de anser sig ha större möjlighet att påverka och att det ska hjälpa till 

att ta bort avdelnings och förvaltningstänket som de upplever finns.      

   

Grafiken på det nya intranätet tycks efterlikna Facebook /---/ ser trevligare ut i 

jämförelse med det gamla. Viktigt att navigationen inte är som det gamla, nu finns allt 

sorterat. /---/ vi har också fått möjligheten att bygga våra egna som webbplatser med 

länkar och olika föreningar eller konstellationer som man är medlemma i, därtill har vi 

profilbiler. 

 – Respondent A  

 

Vår kommunchef nu har jobbat hårt med att vi är en arbetsgivare och bara på de åren 

jag har varit här har jag sett att det har hänt mycket i tänket att Skellefteå kommun är 

en arbetsgivare, och försöka riva avdelnings och förvaltnings tänket och där tror jag 

att insidan kan ha stor betydelse att på nått sätt förstärka den gemensamma känslan.    

– Respondent D   

 

Resterande delen av respondenterna hade en mer avvaktande inställning till det nya sociala 

intranätet och förde fram oro angående hur mycket de förväntades att vara aktiva och behöva 

skapa innehåll, en annan detalj som dyker upp i resonemanget om det nya intranätet är att då 

den gamla insidan inte använde speciellt mycket kommer det troligtvis inte ske någon 

förändring vid införandet av en ny.  

  

Jag kände att nu har kommunen skaffat sig ett Facebook, måste jag nu blogga om mig 

själv? Där ser inte jag den rollen för Insidan utan jag vill kunna gå in och hitta fakta 

och dokument. 

– Respondent B 

 

Jag som var en liten användare av Insidan /…/ inte kommer att börja använda den nya 

så mycket mer. 

 – Respondent C 

 

Resultatet visar att det är den interna e-posten som används för att hålla sig uppdaterad och 

informerad. Som nämnts i teoridelen har e-post sin styrka i att den är snabb och om ett mail 

mottages kan du själv bestämma när du vill läsa det, vilken kan vara ett av skälen till att 

respondenterna väljer att använda det. Majoriteten av intervjupersonerna angav att de föredrar 
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att kommunicera med sina kollegor med hjälp av e-post och telefon men om möjligheten finns 

föredrar respondenterna att kommunicera öga mot öga. Denna kommunikativa mångfald går 

att likställa med det Larsåke Larsson skriver, att det i organisationer inte endast finns ett 

kommunikationssystem, utan det förekommer en mix av kommunikationsmöjligheter. Att 

telefonen är något som majoriteten av respondenterna använder sig utav för att kommunicera 

kan bero på att telefonen under lång tid varit en viktig komponent i organisationer speciellt då 

det kommer till kommunikation mellan individer vilket nämnts i kapitlet 3.2  Interna 

kommunikationssystem. Att den muntliga kommunikationen tycks om känns som något 

ganska naturligt då den muntliga kommunikationen har en central plats inom den interna 

kommunikationen. Som berörts i kapitlet Interna kommunikationssystem har i dag de flesta 

organisationer insett betydelsen av tvåvägskommunikation.       

Som nämnts i teoridelen är det viktigt att det finns flera kommunikationssystem att tillgå på 

en arbetsplats. Emellertid har en kommunikations- och informationskanal kommit att få en 

betydande roll, nämligen intranätet. Intranätets popularitet ligger enligt Mats Heide i att det 

ska underlätta informationsflödet inom en organisation och förhindra att de anställda drabbas 

av informationsöverflöde. Men vad händer när detta dominerande kommunikationssystem 

inte lever upp till de ställda förväntningarna? Man väljer att inte använda det. Samtliga 

respondenter angav att deras gamla intranät var svårorienterat och inte funktionellt. Att det 

var tidsödande och därför valdes det bort. Som berörts i kapitlet 3.2.2 Från push till pull så 

förändar intranätet en organisations inforationskultur, organisationen går från ”publisher-

push-modell” till ”pull-modell” vilket medför att organisationsmedlemmarna själva har ett 

ansvar att söka efter och hålla sig informerade. Vid sammanställningen av intervjuerna 

konstaterades att den gamla Insidan inte ansågs som den primära källan för att 

informationsinhämtning.  

Vad respondenterna har för inställning till det nya sociala intranätet går isär, en del ser 

positivt på det och vad det kan tänkas göra för organisationen och att användaren har 

möjlighet att påverka. Resterande delen framförde oro angående hur mycket de ska behöva 

vara aktiva och behöva skapa eget innehåll. Att det finns olika attityder till det nya intranätet 

kan bero på respondenternas tidigare erfarenheter av intranät, men aspekter som internetvana 

kan också spela in. Att det förekommer oro angående hur mycket de intervjuade av förväntas 

vara aktiv och skapa eget innehåll på det nya intranätet är inte utöver det vanliga, McAfee 

nämner i Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration att då många som använder 

sig av internet inte är aktiva bloggare eller skapar innehåll på annat vis kan känna oro vid att 
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behöva skapa innehåll, detta kan medföra att de tilltänkta användarna av det nya intranät inte 

kommer att använda det, då de på internet använder plattformar men de hjälper inte till att 

skapa dess innehåll. 

 

5.2 Användning 

När det samtalades om det nya intranätet berördes frågan om de tilltalade respondenterna hade 

erbjudits någon utbildning gällande hur det nya intranätet fungerar. Samtliga respondenter 

framförde att de inte fått någon formell utbildning, de nämnde att de fått ta del av en film som 

ligger ute på det nya intranätet och att de fått en broschyr med övergripande information. Hur 

respondenterna förhåller sig till utbildning varierade några ansåg att hur mycket utbildning 

som behövs varierar från person till person och de lyfte fram att de sedan tidigare var van med 

den typen av miljö som det nya intranätet efterliknar. Andra uttyckte att den film som finns 

tillgänglig är av dålig kvalitet och att de inte tittat i broschyren. En respondent framför en 

kritisk ståndpunkt mot hur kommunen har kommunicera ut syftet med det nya intranätet och 

hur det ska användas. 

Jag noterade att de till och med haft en blogg om det nya intranätet, men den har de 

arkiverat/---/ Att jag hittade att kommunen hade en egen blogg som vem som helst kan 

läsa på vara bara av en slump för några veckor sedan /---/ .  

– Respondent B  

 

Bland respondenternas framställningar angående hur de tror att de förväntas använda det nya 

intranätet förekommer olika resonemang: som ett arbetsverktyg, för att finna information. Ett 

mönster som framkommer i samtalen är att det är upp till individen att använda det. I vilka 

sammanhang respondenterna själva använder det nya intranätet säger samtliga 

intervjupersoner att de använder det för att söka information. Andra områden för användning 

som uttalades av huvudparten av respondenterna var för bokning av möten och för att hålla 

sig aktualiserad. Ett mönster som visa sig är att den kommunikativa delen av det nya 

intranätet inte är något som prioriteras hos de flesta av respondenterna. Två av respondenterna 

begrundar över möjligheten att kommunicera med det nya intranätet. En framställning som 

förs fram är tillexempel: 
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Insidan är till för att söka saker. /---/ Det kommer att vara en informationskälla helt 

enkelt och lite kommunikation också eftersom att man kan skriva inlägga och få respons 

/---/. 

 – Respondent F  

 

En annan respondent framför en tes om hur profilbilderna i det nya intranätet kan påverka 

kommunikationen: 

 

/…/ att det är med bilder är bra /…/. Därför även om man ofta pratar med en person i 

telefon har man inget ansikte på personen så man kan mötas i en korridor utan att veta 

om det.  

– Respondent D 

 

Vid samtliga intervjutillfällen ställdes frågor om vad de tilltalade fått veta om funktionerna på 

det nya intranätet och hur ofta de tror att de kommer att använda dessa. Ingen av 

respondenterna framhäver att de har genomgått utbildning i hur funktionerna ska användas, 

samtliga delger att de blivit lätt informerade dock inget fördjupande. På frågan om hur ofta 

respondenterna tror att de kommer att använda de nya funktionerna såsom chatt, 

diskussionsforum och dylikt är svaren i stor utsträckning samstämmig: att det kan vara 

smidigt om de snabbt vill nå ut med en fundering. Däremot visa det sig att vid djupare samtal 

föredras andra former av kommunikation, genom telefonen eller öga mot öga kommunikation.     

 

Nej, privat håller jag inte på med chatt och dylikt/---/. Men det skulle kunna vara ett 

snabbt sätt att skicka i väg en fråga till en kollega, emellertid så är många äldre på vår 

avdelning och jag tror inte att de är inne i ”chatt svängen”, så jag skulle inte tro att det 

kommer att bli så anammat.  

– Respondent C 

 

/---/ vill jag nå dem som sitter i stadshuset eller på någon annan förvaltning kan det 

vara smidigt. Men oftast blir det att jag tar upp telefonen.  

– Respondent D 

 

Respondenternas syn på det nya sociala intranätet återspeglar att det är deras individuella 

behov som styr hur de använder den nya Insidan. Resultatet visar att det är främst behovet av 

information och att hålla sig uppdaterad som i första hand driver respondenterna till att 
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använda intranätet. Resultatet visar också att vid kommunikation föredrar man att använda sig 

av andra former av informationsöverföringar än chattfunktionen på det nya intranätet, 

respondenterna tycks föredra att tillfredsställa sitt kommunikationsbehov genom personliga 

möten. I och med detta nyttjas inte det nya intranätets samtliga funktioner utan 

respondenterna väljer att använda sig av ett fåtal funktioner såsom sök och för att boka möten. 

Detta kan återföras till användningsmodellen som försöker ge en förklaring till hur människan 

använder sig av olika medier för att tillfredsställa behov. Att sökfunktionen på det nya 

intranätet är populärt kan bero på att det väl upplevs tillfredsställa informationsbehovet. Som 

tidigare berättats har Lundgren, Strandh och Johansson som skrivit De sociala intranätens 

praxis, Användning, nytta och framgångsfaktorer skrivit att en av anledningarna till det 

sociala intranätets framgångar att det har funktioner som gör det möjligt att snabbt och enkelt 

söka och sortera information.   

Hur respondenterna tror att de förväntas använda det nya intranätet varierar: som ett 

arbetsverktyg, för att finna information. Att det förekommer variation kan bero på att de inte 

erbjudits en regelerätt utbildning eller fått tillräckligt med information om vad det nya 

intranätet för med sig och hur de förväntas använda det. För att undvika en situation som 

denna hade avdelningschefer och ledningen kanske kunnat engagera sig själva och drivit en 

dialog om användandet, för att underlätta övergången från det gamla till det nya intranätet. De 

fördelar som det sociala intranätet kan tänkas få på organisation sker inte automatiskt vid ett 

införande, Andrew McAfee har sett att det visat sig vara är oväntat svårt för en organisation 

och människor att komma bort från sina nuvarande vanor och arbetsverktyg och anta nya, 

därav kan utebliven kommunikation och information vid introduktionen vara orsaken till 

anmärkningarna och antydan av visst motstånd. 

 

5.3 Intranät som social kommunikationsform 

Vid intervjuerna ställdes frågan om det förts någon diskussion på respektives respondents 

avdelning angående det nya intranätet som forum för kommunikation mellan anställda. Ingen 

av respondenterna framhäver att de på avdelningarna diskuterat det nya intranätet som ett 

forum för kommunikation.  

Nej vi har inte pratat om det. Jag tror det mest kommer att användas för att hämta 

information eller för att kommunicera i den mån att boka in möten och formella 

ärenden, inte jobbsnack. – Respondent C 
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Vi har inte diskuterat i arbetslaget hur vi ska nyttja det och det är /…/ som nånting som 

känns ganska viktigt att vi försöker hitta, /…/ hur vi ska kommunicera där och vad vi 

ska lägga ut, hur vill vi strukturera det hela /…/, det har vi inte gjort än. 

 – Respondent F 

 

På frågan om respondenterna tror att det nya intranätet kommer att förändra den interna 

kommunikationen på något vis är en allmän inställning att man hoppas det, men de tror inte 

att det kommer att ske någon förändring inom en nära framtid. Majoriteten av respondenterna 

tror att de flesta är fast i sina mönster att kommunicera och att det kommer vara svårt att bryta 

sig loss. En faktor som lyfts fram som viktig i fråga om den nya insidan kommer att kunna 

förändra den interna kommunikationen är att den ska gå snabbt att ladda och att den ska fylla 

de luckor som den gamla Insidan hade.  

Om man vill ut med snabb information, jag tror det kommer att underlätta att ta kontakt 

med varandra, för innan har vi haft många under intranät till huvudintranätet som 

gjort oss väldigt spridda.  

– Respondent A 

 

Som sagt både tror och hoppas jag /---/ jag hoppas att mail skickandet kommer att 

minska och att man kan använda den nya Insidan mer interaktivt. 

 – Respondent D 

 

Inte på några år inte, det tror jag inte, jag tror att folk är låsta, kommunen är för old 

people mångt och mycket, de kommer att fortsätta maila och ringa,/… / jag kanske är 

moderat men jag tror att det kommer att vara så.  

– Respondent E 

 

Vid tre av intervjutillfällena framför respondenterna att de inte upplever att det nya intranätet 

kommer att påverka det sätt som de kommunicerar och utbyter information med kollegorna 

och andra anställda på. De uppger att de funnit det sätt som de är bekväma att kommunicera 

på och vet vad som fungerar bra för dem.  

 

/…/, det finns sätt som fungerar i dag. Så jag säger väl inte att jag direkt skulle försöka 

att byta det.  

– Respondent C 
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Mitt sätt att kommunicera tror jag inte kommer bli något större revolutionerande bara 

för vi har det nya intranätet, /---/.  

– Respondent D 

    

De respondenter som tror att det nya intranätet kommer att påverka på det sätt som de 

kommunicerar anger att de ser potential i att kunna sammarbeta och skapa diskussionsforum 

på insidan vilket de inte kunnat med den gamla.   

 

Ja till viss del, fungerar den här samarbetsytan när vi har möten och projektgrupp/---/, 

jättebra. 

 – Respondent B 

 

/…/ det tror jag att det ska kunna göra eftersom man kan skapa grupper runtomkring 

olika saker och man kan ha diskussionsforum, det tror jag säkert kan ha betydelse.       

– Respondent F  

 

Något som framkom under de flest intervjuerna var att respondenterna ser likheter mellan det 

nya intranätet och Facebook. Respondenterna tillfrågades om det nya intranätets sociala 

funktioner som exempelvis chattar kommer att påverkar hur de skiljer på sin yrkesroll och 

privatliv då likheten med Facebook kan medföra att information av mer privat karaktär delas 

på intranätet. Hälften av respondenterna framförde tankar om svårigheter med 

gränsdragningen mellan privat- och arbetsliv. De framhåller att en chatt upplevas som 

konstruerad för mer informell kommunikation.  

Det är som jag tänker när jag använder Facebook är jag /…/ eller privatperson? En 

stor del av vännerna på Facebook är arbetskollegor. Strävan är att det nya intranätet 

ska lika Facebook, så det kan finnas en riska men så är det med allt, risken kan vara att 

det är i IRL att du kanske pratar för mycket privat, att du glömmer av dig.                     

– Respondent A 

 

/---/ ett mail känns mer som en formell fråga, en chatt blir kortare och kanske mer 

informellt och är det någon du är bekant med även privat kan det lätt glida över till mer 

privat kommunikation, /../ det måste ju uppmuntra mer sådant.  

– Respondent C 
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Den resterande delen av respondenterna upplever inte att de sociala funktionerna kommer att 

ställa till något problem då de i dagsläget redan är hårda på att skilja mellan sitt privatliv och 

arbetsroll.    

Där är jag benhård, när jag går in på jobbet går jag in med ett jobbsyfte. När jag går 

in exempelvis på Facebook hemma är det mitt privatliv, jag är väldigt tydlig med att jag 

inte vill mixa jobba och privatliv för mycket, jag vill hålla isär det. 

 – Respondent B  

 

Jag kan inte som /…/, det har jag lärt mig, jag kan inte skämta /---/ Därför tror jag att 

vi måste vara jätteförsiktig med de där grejerna. Så tänker jag också på Facebook, jag 

försöker att inte vara så slamsig även om jag är slamsig i vanliga fall men jag försöker 

att tänka i de rollerna man är.  

– Respondent E 

 

I och med att det nya intranätet är uppbyggt för att stödja den interna kommunikationen och 

sammarbete kan det tänkas att det förts en diskussion på avdelningarna angående det nya 

intranätet som forum för kommunikation mellan anställda. Resultatet visar dock på motsatsen 

då samtliga respondenter säger att de på avdelningarna inte diskuterat det nya intranätet som 

ett forum för kommunikation. Som omtalats i teoridelen är dialog och ledarskap viktiga 

komponenter vid en förändringsprocess som denna, att det inte förts en dialog om hur det nya 

intranätet kan användas för att kommunicera kan kanske komma att inverka på användandet. 

Heide, Johansson & Simonsson (3.4) framhäver vikten av dialog på arbetsplatsen vid en 

förändringsprocess och vad konsekvensen kan bli om den förbises: ”Ledningen hade ingen 

dialog med medarbetarna och därför misslyckades projektet”.  

Som benämnts i den empiriska bakgrunden är visionen med det nya intranätet är att det endast 

ska ha en intern portal och att det nya intranätet ska främja en god arbetsmiljö därför 

framfördes frågan om respondenterna tror att det nya intranätet kommer att förändra den 

interna kommunikationen på något vis. Resultatet visar att man hoppas det men tror att det 

kommer att ta lång tid innan det sker någon förändring då de tror att många är fast i det sätt 

som de kommunicerar. För att det nya intranätet ska kunna förändra den interna 

kommunikationen är det nödvändigt att organisationens medlemmar är aktiva i det, då det 

sociala intranätet likt internet är en plattform som är under ständig förändring men som 

McAfee skrev tidigare så bygger det framförallt på användarnas motivation att dela med dig 

och föra dialog. 
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På frågan om respondenterna upplever att det nya intranätet kommer att påverka det sätt som 

de kommunicera och utbyter information med kollegor och/eller andra anställda på gick 

svaren isär. Långt ifrån samtliga respondenter tror att det kommer att ske en förändring i hur 

de kommunicerar. De väljer att tillfredsställa sitt kommunikationsbehov med hjälp av andra 

kanaler än det nya intranätet. Att det ser ut på detta vis kan enligt användningsmodellen bero 

på att man upplever att intranätet inte lever upp till ens förväntningar eller inte tillfredsställer 

det upplevda behovet. Det finns också respondenter som tror att det nya intranätet kommer att 

påverka på det sätt som de kommunicerar, att det ser ut på detta vis kan bero på att 

respondenterna har lika behov och hur de väljer att tillfredsställa dem varierar. Enligt 

användningsmodellen avgörs vilket medium som använda beroende på hur väl det upplevs 

tillfredsställa det kända behovet, men också av att det förekommer variation i hur aktiva 

människor är när det kommer till val av medium, vi styrs även av vad som intresserar oss och 

så vägleds vi av sociala och psykologiska faktorer när det kommer till val av medier (se 

kapitel 3.5). Detta kan ge en förklaring till att respondenterna uppvisar olika mönster när det 

kommer till media användning och exponering.   

Resultatet visar att hälften av respondenterna är osäkra på om det kommer att bli svårt att 

skilja privatliv och yrket åt, osäkerheten förklaras till liknelserna mellan det nya intranätet och 

Facebook. Detta demonstrerar en ängslan över att glömma bort sig och tappa kontrollen över 

vad som är privat och vad som är offentligt. I Danielsson avhandling (3.3.1) har hon sett 

indikationer som påvisar att det skett en förändring i hur individen skiljer på arbetstid och 

fritid med en ökad förekomst av informations- och kommunikationsteknik. MacAfee nämner 

på samma sätt att när tekniker som har linkelser med Facebook introduceras i en organisation 

kan det radera ut linjerna mellan individers privatliv och professionella liv.   

 

 

 

 



 

29 
 

6. Diskussion  

Detta avslutande kapitel inleds med en kort sammanfattning av resultatet och fortsätter sedan 

med en diskussion med slutsatser, utöver detta kommer förslag till vidare forskning att 

presenteras.  

 

6.1 Slutsatser  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken uppfattning anställda inom Skellefteå 

kommun har om organisationens nya sociala intranät samt hur de använder det. Vid 

uppsatsens start formulerades två frågeställningar: Hur använder personalen det nya sociala 

intranätet? Och hur uppfattas det nya sociala intranätet som socialt kommunikationsforum? 

Resultatet av undersökningen visar att det förekommer olika uppfattningar om 

organisationens nya sociala intranät, majoriteten av intervjupersonerna har en reserverad 

inställning till det nya intranätet. Resultatet visar även att det nya intranätet primärt används 

för att söka information. När det kommer till hur det nya sociala intranätet uppfattas som 

socialt kommunikationsforum var avseendet att behandla de intervjuades tankar kring det nya 

sociala intranätet med fokus på de funktioner som gjort det möjligt att kommunicera på 

intranätet. Resultatet visar att möjligheten att kommunicera med hjälp det av nya intranätet 

inte diskuterats, vilket är intressant då en påfallande skillnad mellan det gamla intranätet och 

det nya är att det nya intranätet möjliggör socialt samspel. Ett problem som kan uppstå då de 

sociala funktionerna inte diskuterats är att de inte kommer att användas en annan konsekvens 

kan vara att de gånger då de sociala funktionerna måste nyttjas så kan det komma att upplevas 

desto svårare på grund av att man använder det för lite.    

 

Hypotetiskt kan ett socialt intranät göra mycket för en organisation, det kan ändra det sätt 

vilket kommunikationen sker på, användaren av intranätet kan själv hämta information i 

stället för att kommunikationen ”push” trycks ut. Via funktioner såsom chatt och forum kan 

användaren i realtid kommunicera eller diskutera ett specifikt ämne eller frågor. Eftersom det 

sociala intranätet i stor utsträckning bygger på att användaren delar med sig information och 

skapar innehåll kan det tänkas att mottagaren av intranätet känner att den fått ett verktyg som 

kommer att främja sammarbete och att det finns möjlighet att påverka innehållet på det nya 

intranätet.      
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Resultatet visar emellertid att respondenternas uppfattning och användning av det nya sociala 

intranätet många gånger skiljer sig åt och av de mål som Skellefteå kommun har satt för det 

nya sociala intranätet har inte samtliga införlivats än. Resultatet blev inte det jag hade 

förväntat mig då jag hade trott att inställningarna till ett socialt intranät överlag skulle vara 

positiva, dock uppvisar resultatet på något annat. Genom att samtala med respondenterna har 

de givit mig en insikt i hur de resonerar och varför flertalet har en kritisk inställning.  

Den förhållandevis kritiska inställningen som respondenterna har till det nya intranätet kan 

bero på att de fått lite information om det innan lanseringen, det kan även bero på tidigare 

erfarenheter av den gamla Insidan där majoriteten uppgav att de inte valde att använda den på 

grund av att den bland annat kändes svårorienterad. Information och kommunikation är som 

nämnt tidigare viktigt vid en förändringsprocess och kan påverka hur utkomsten blir, en 

respondent lyfte fram missnöjet angående hur de hade blivit informerad om det nya intranätet 

och påpekade att det funnits en blogg om nya Insidan men att denna inte haft kännedom om 

det utan av en slump sett bloggen den. Om man vid introduktionen av det nya intranätet hade 

en pedagogisk introduktion där syftet tydligt framgick hade det kanske gått att förekomma 

osäkerheten och de kritiska åsikterna. Tydligare och mer information om det nya intranätet 

och hur organisationsmedlemmarna förväntas att använda det hade kanske kunnat få 

respondenterna att använda intranätet mer, eftersom en stor anledning till varför intranätet 

väljs bort är på grund av det anses vara upp till individen att använda det. Men om kommunen 

vill att den nya Insidan i framtiden ska bli en naturlig start på arbetsdagen hade de behövt vara 

samanhållna vid kommunikationen och informationen om det nya intranätet och hur de 

förväntar sig att den nya Insidan ska användas, annars kan det vara lätt hänt att 

organisationsmedlemmarna fortsätter att använda sig av de kommunikativa medel som de 

sedan tidigare är vana med. De svar som utmärker sig i resultatet kan härledas till att vissa av 

respondenterna sedan tidigare är vana vid och bekväma med att använda sig av sociala 

funktioner och känner sig därför bekanta med den nya Insidans format och kan se vilka 

fördelar som ett socialt intranät för med sig.  

Det som skiljer det nya sociala intranätet åt mot det gamla intranätet är att det är socialt. Det 

gamla intranätet fungerade som en informationsportal men med ny teknik har det skapats en 

ny Insida som ska vara ett effektivt arbetsverktyg såväl som stödja den interna 

kommunikationen och samarbete. Bristen på information återspeglas när respondenterna 

yttrade sig om det nya sociala intranätet som socialt kommunikationsforum. Attityden mot det 

nya intranätet är att det främst betraktas som en informationskanal i stället för en 
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kommunikationskanal. Varför det nya intranätet betraktas som en informationskanal kan 

också bero på bristande kunskaper eller att man inte känner sig hemmastadda på intranätet 

och därmed känner sig osäker. Upplevelsen är att i dagsläget är intranätet en av många andra 

informations- och kommunikationskanaler och inte den centrala kanalen. Däremot tror jag att 

mycket kan vinnas genom att mottagarna erbjuds utbildning i hur intranätet är konstruerat och 

hur de sociala funktionerna fungerar. Enligt mig är utbildning och information centralt och då 

intranätet fortfarande är i introduktionsfasen är det ännu inte för sent att ha en genomgripande 

genomgång av intranätet för att understödja användningen. Det nya sociala intranätet har 

potential att i framtiden bli ett effektivt arbetsverktyg vilket kommer att stödja den interna 

kommunikationen.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Vid framtida studier skulle det vara intressant att se hur utveckling gått gällande användandet 

av det nya sociala intranätet på Skellefteå kommun då denna studie genomfördes när 

intranätet nyligen börjat användas. Har de uppsats målen nåtts? Tänkvärt är möjligheten att 

kombinera intervjuer med en enkätundersökning för att få ett mer heltäckande resultat. En 

annan tänkbar studie inom ämnet skulle kunna vara att jämföra hur anställda på olika 

förvaltningar inom kommunen använder det sociala intranätet för att se om det finns 

skillnader eller/och likheter beroende på vilket förvaltning man tillhör.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide  

Inledande frågor: 

– Hur gammal är du? 

– Hur länge har du jobbat inom Skellefteå kommun?  

– Beskriv hur en arbetsdag kan se ut. 

 

Internkommunikation/Det nya intranätet 

– Hur håller du dig informerad om händelser på arbetsplatsen som exempelvis möten, 

seminarier eller andra jobbrelaterade frågor?   

– Hur föredrar du att kommuniceramed arbetskollegor inom olika delar av Skellefteå 

kommun? 

– Vilka för- och nackdelar upplever du att den gamla insidan (intranätet) har? 

– Vad är din uppfattning om det nya intranätet? Vilka för- och nackdelar kan du se med det?   

– Vilken betydelse uppfattar du att det nya intranätet kan få för Skellefteå kommun som 

organisation? 

 

Användning 

– Fick du någon form av utbildning om hur det nya intranätet fungerar? 

– Hur tror du att du förväntas använda intranätet? 

– I vilka sammanhang använder du intranätet? (Läser mail, söker information, håller kontakt med 

andra) 

– Vad har du fått veta om funktionerna på det nya intranätet? (funktionerna överhuvudtaget, 

nyheter, chattar, diskussionsforum) 

– Hur ofta tror du att du kommer att använda funktionerna på intranätet? 

 

Intranät som social kommunikationsform  

– Hur diskuterar ni på din avdelning det nya intranätet som forum för kommunikation mellan 

anställda? 

Är det också din uppfattning? 

 

– Tror du att det nya intranätet kommer att förändra den interna kommunikationen på något 

vis? Vad får dig att tro det? 
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– Hur upplever du att det nya intranätet kommer att påverka det sätt som du kommunicera och 

utbyter information med kollegor och/eller andra anställda? 

Kan du säga vad som gjort att du tycker så? 

 

– Kommer det nya intranätets sociala funktioner (som exempelvis chattar) påverka hur du 

skiljer på din yrkesroll och ditt privatliv? I så fall, på vilket sätt? 

Hur kommer det sig att du tycker så? 

 

Övrigt 

Har du något mer du vill tillägga eller kommentera? 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev  

Hej! 

Mitt namn är Emma Silfver och jag studerar på programmet media- och 

kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå 

Universitet. Jag håller nu på att skriva min kandidatuppsats och skulle behöva din hjälp. Jag 

har tänkt utföra ett antal intervjuer för att svara på uppsatsens syfte som är att undersöka 

vilken uppfattning anställda inom Skellefteå kommun har till organisationens nya sociala 

intranät. Uppsatsen etiska principer grundas på vetenskapsrådet riktlinjer vilket bland annat 

innebär anonymitet för den som medverkar i intervjuen. Intervjuen beräknas att ta cirka en 

halvtimma att genomföra.       

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Silfver 

 

 

Det går att nå mig på: 

Mail: ********************** 

Tel: ***-******* 


