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Abstract 

Title: Intranet from above and from below – a case study about differences in opinions between 

leaders and employees  

Our society has become more and more digitalized and we have access to more information than ever 

before, which has had an effect on both our personal and professional lives. This change has naturally also 

changed the way in which organizations are structured and how they communicate – both internally and 

externally. Intranets, e-mail and other technical channels are an important part of most organizations in-

house communication today.  

 The aim of this study is to examine how the internal communication in a medium-sized 

firm, CranabSlagkraft in the north of Sweden, works. The focus in the study is on the existing intranet, 

and if there are any differences in the opinions between the firms leaders and the employees that works in 

the production. The empirical material is collected through semi-structured interviews with representatives 

for the employees as well as the leaders of the firm. Theories central for the study is organizational com-

munication, including leadership and the communication process, information overload, prior research 

about intranets and its effects and James Carney’s theory about two contrasting ways to define communi-

cation. 

 The result of the study indicate differences in views on what communication is between 

the leaders of the firm and the employees in production, which affects how they experience the current 

routines for communication in the company. Those differences correspond in many ways James Carney’s 

theories about a transmission view of communication and a ritual view of communication. The result also 

gives an insight in how the introduction of digital technology can affect the existing communication struc-

tures. In this case, for example, the company has a hierarchic communication structure, where the infor-

mation travels vertically from top to bottom, which the introduction of an intranet did not change. This 

despite theories, like the push and pull models, that suggests that intranets make the communication more 

horizontal.                 

 

Keywords: information, organization, organizational communication, the communication process, intra-

net, qualitative study, preunderstanding  
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1. Inledning 

Dagens samhälle, där de digitala medierna tar allt större plats i våra privata och professionella liv, präglas 

till stor del av information. Vi har idag tillgång till mer information, som dessutom är mer lättillgängligt, än 

någonsin förut. Denna samhällsutveckling har följaktligen lett till stora förändringar också inom organisat-

ioner och företag, där den digitala teknikens möjligheter ligger som grund för helt andra sätt att kommuni-

cera än tidigare – internt såväl som externt. Webbsidor, möten via internet, e-post och intranät är numer 

en naturlig del av de flesta organisationer, vilket i sin tur har lett till att organisationer har börjat förändra 

sina kommunikationsstrategier i grunden. Genom de digitala medierna kan man sprida information till 

många för en mycket låg kostnad, man kan kommunicera med kollegor var som helst i världen på ett en-

kelt sätt och man kan arbeta gemensamt via interna nätverk. För tekniken i sig verkar det inte finnas några 

gränser. 

 Men trots att möjligheterna med den digitala tekniken verkar vara i det närmaste oändliga, 

så finns det ändå risker och problem i vårt digitala samhälle. Den ökade mängden information i sig leder 

exempelvis inte automatiskt till att vi enkelt får tillgång till precis den information vi behöver eller vill ha, 

eller att all den information vi hittar är relevant och sanningsenlig. Forskare ställer sig också frågor om hur 

detta att vi konstant är omgivna av ett medialt ”brus” påverkar oss och vilka för och nackdelar det kan ha. 

Även inom organisationer finns det risker såväl som möjligheter med den digitala tekniken, ifråga om hur 

medlemmarna upplever tillgången på mer information, hur tekniken används och till vad och vilka pro-

blem som kan uppstå när det finns olika uppfattningar om detta på olika nivåer i organisationen. Den 

tekniska utvecklingen kan också leda till att man fokuserar för mycket på teknikens möjligheter och för lite 

på användarna och deras behov, och att man glömmer bort att tekniken i sig inte är en garanti för god 

kommunikation inom en organisation. Men, tillgången till mer information kan såklart också vara positivt 

för en organisation, liksom det faktum att införandet av exempelvis ett intranät kan leda till snabbare 

kommunikation och bättre gemenskap. 

  Av den digitala tekniken inom organisationer och företag kan e-post och intranät sägas 

vara huvudkanalerna, de kommunikationsvägar som används oftast och som de allra flesta organisationer 

idag har implementerat. Detta har lett till att forskning runt dessa kanaler har kommit igång inom flera fält, 

oftast inriktad på ökad effektivitet och tekniska fördelar. En annan viktig del av intranätforskningen är hur 

dessa digitala kanaler påverkar organisationens kommunikation och dess medlemmar, vilken inte varit lika 

omfattande (Lundgren 2006). Det är denna kommunikationsinriktade del av intranätforskningen som den 

här studien har som förhoppning att bidra till, genom sitt syfte att utforska skillnader och likheter i synen 

på kommunikation och intranät mellan ledning och personal. 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har undersökningen utförts som en 

fallstudie på ett medelstort företag i Västerbottens inland, CranabSlagkraft. Företaget ligger i Vindeln och 

tillverkar kranar och gripare till skogsmaskiner och lastbilar, samt består av två fabriker med sammanlagt 

ca 150 anställda. Fallföretaget har dels en tjänstemannasida och dels en producerande sida i form av verk-

städer, vilket gör det lämpligt för studiens syfte att jämföra åsikter mellan ledning och personal. Valet är 

också lämpligt i ett större sammanhang, då många industrier har en liknande indelning av personalen, 

varför resultaten kan appliceras på fler företag.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på företagsledningens respektive medarbetarnas syn på Cranab-

Slagkrafts interna kommunikation med fokus på det befintliga intranätet. 

Frågeställningar: 

- Vad används intranätet till idag? 

- Vilka åsikter/önskemål finns när det gäller företagets intranät? 

- Hur används/bör intranätet användas i förhållande till övriga kommunikationskanaler? 

- Finns det skillnader i syn på intranätets kommunikationsroll mellan verkstadspersonal och led-

ning? 
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2. Tidigare forskning och Teori 

 

I det här avsnittet redogörs för en del tidigare forskning, studiens forskningsperspektiv samt vilka teorier 

som ingår i studiens teoretiska ram. 

2.1 Tidigare forskning  

Lena Lundgren konstaterar i artikeln Makten över intranätet – En kartläggning av forskningen kring intranät ur ett 

kommunikationsperspektiv att den forskning som finns om intranät, i Sverige såväl som internationellt, till 

störst del handlar om effektivitet och verksamhetsnytta genom ny teknik ur ett ledningsperspektiv. Fokus 

för artikeln ligger däremot på forskning om intranät i intern organisationskommunikation, vilket endast en 

liten del av intranätforskningen handlar om. Av de fem artiklar/avhandlingar som passade in på de efter-

sökta kriterierna i svensk forskning, hade fyra en effektiviseringsinriktning ur ett ledningsperspektiv, och 

en hade ett tolkande perspektiv där fokus ligger på organisationslärande och interaktion mellan människor. 

Även internationellt var andelen av intranätforskningen med inriktning mot kommunikation väldigt liten, 

endast 14 av över 800 avhandlingar/artiklar (2006).  

 Undersökningen visade vidare att även om dessa 19 avhandlingar/artiklar alla har kommu-

nikation som gemensamt perspektiv, så skiftar undersökningarnas innehåll väldigt mycket. Dels fanns 

stora skillnader i målen med undersökningarna (några exempel var intranät som verktyg vid förändringar, 

intranät som verktyg för organisatoriskt lärande och intranätets effektivitet som informationskanal), och 

dels hade de olika perspektiv (skribenternas, ledarnas, användarnas eller utvecklarnas perspektiv exempel-

vis). Den här studien har, precis som artikeln, ett fokus som ligger på intranätet som intern kommunikat-

ionskanal, varför en del av den refererade forskningen i artikeln har använts i studiens teoretiska ram och 

finns representerade i teorierna nedan. Däremot gör den stora spridningen av mål och perspektiv i de 

relaterade undersökningarna att flera av dem inte är direkt applicerbara på den här studien, men de kan 

ändå bidra med kunskap som är av värde för undersökningen. Ett exempel på detta är att de flesta studier 

som artikeln är baserad på, har undersökt organisationer där intranätet är mer utvecklat än det är vid den 

här studiens fallföretag, och innehåller delar som instruktioner för arbetet och möjlighet till tvåvägskom-

munikation. Detta är intressant med tanke på att artikeln är från 2006 och några av studierna är äldre än 

så, men trots detta var intranäten redan relativt välutvecklade jämfört med fallföretagets.  

 

2.2 Organisationskommunikation 

Då den här studien har som syfte att undersöka olika aspekter av den interna kommunikationen inom en 

organisation, är organisationskommunikation en lämplig utgångspunkt för undersökningen. 

Det råder delade meningar om vad begreppet organisationskommunikation egentligen in-

nefattar, men det kan sammanfattningsvis sägas inrymma hur en organisation fungerar och vad den består 

av ur ett kommunikationsperspektiv, och innehåller delar som behandlar en organisations struktur, om-

givning, nätverk och intern- samt extern kommunikation (Heide, Johansson och Simonsson 2012: 78). 
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Forskningsfältet har sitt ursprung i teorier om organisation, företagsledning och retorik, och handlade från 

början mycket om kommunikationen mellan ledning och medarbetare och hur ledningen skulle informera 

och delge ”fakta” till medarbetarna (ibid: 70). Fältet har sedan utvecklats till att omfatta ett betydliget vi-

dare område, där organisationen ses mer som en pågående process innehållande en rad olika kommunikat-

ionsprocesser, där man bland annat fokuserat på individuella handlingar kontra kollektiv struktur, makt-

förhållanden och kommunikationsklimat (ibid:71).  

Inom alla organisationer existerar både formella kommunikationsvägar med fastslagna flö-

den för information, och informella kommunikationsvägar som skapas av organisationens medlemmar för 

att få den information de behöver (George och Jones 2012:435). Det som skiljer organisationskommuni-

kation från närliggande forskningsfält, exempelvis marknadsföring, är att man innefattar alla dessa kom-

munikationsprocesser i forskningen, såväl informell/spontan kommunikation, till exempel samtal mellan 

organisationsmedlemmar, som formell/planerad kommunikation (Heide 2002:23).  

 

2.3 Forskningsperspektiv 

Inom organisationskommunikation finns många olika perspektiv och indelningar, men det går att utskilja 

tre övergripande forskningsperspektiv – modernistisk/klassiskt, kulturorienterat/tolkande (benämns fort-

sättningsvis som tolkande) och kritiskt. De olika perspektiven har skilda uppfattningar om vad organisat-

ioner är och vilken roll kommunikationen spelar i dem (Heide 2002:24, Heide, Johansson och Simonsson 

2012:83). Det modernistiska/klassiska perspektivet har en transmissionssyn på organisationer, det vill säga 

att man ser organisationen som en container med tydliga avgränsningar och kommunikationen som över-

förande av information, och har så gott som alltid ledningens perspektiv som utgångspunkt (Heide 

2002:25). Gemensamt för det kritiska och det tolkande perspektivet är att man ser verkligheten som socialt 

konstruerad (ibid:27), det vill säga att organisationer ses som pågående sociala processer som skapas och 

återskapas av organisationsmedlemmarna, istället för statiska containrar med ett tydligt avgränsat inform-

ationsflöde (Heide, Johansson och Simonsson 2012:93). De två traditionerna har också det gemensamt att 

de utgår från ett medarbetarperspektiv och har som huvudsakligt mål att synliggöra och förstå sociala 

processer, till skillnad från det modernistiska/klassiska som är mer inriktat på effektivitet och kontroll 

(Heide 2002:27). Det kritiska perspektivet har också ett stort fokus på de olika organisationsmedlemmar-

nas möjligheter att påverka de sociala processerna, och hur olika positioner inom organisationen har olika 

stor makt över den verklighet som skapas (Heide, Johansson och Simonsson 2012: 98).  

Inom den del av organisationsforskningen som berör intranät är det modernist-

iska/klassiska perspektivet en vanlig utgångspunkt, då syftet med studierna ofta handlar om effektivisering 

(Lundgren 2006). Då den här studien kommer att ha fokus på olika perspektiv av synen på ett företags 

interna kommunikation och intranät, både hur intranätet används och hur det borde användas, och skill-

nader där emellan så är däremot ett tolkande/kritiskt perspektiv som utgångspunkt lämpligt.    
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2.4 Vad är kommunikation?  

James W. Carney skriver i boken Communication as culture att det finns två grundläggande definitioner på 

vad kommunikation är, det överförande (transmission) perspektivet och det rituella (ritual) perspektivet, 

som står i kontrast mot varandra (2009: 12). Det överförande perspektivet kännetecknas av begrepp som 

informera, meddela och sända, och går ut på att information transporteras via olika kanaler på ett så 

snabbt och effektivt sätt som möjligt (ibid). Kommunikation ses här som en teknik för att sända och 

sprida kunskap, idéer och information på ett effektivt sätt med avsikt att uppnå kontroll över mottagarna 

(ibid:14). Det rituella perspektivet kännetecknas till skillnad från det överförande perspektivet, av begrepp 

som delaktighet, gemenskap och samband, och ser kommunikation som ritualer som förenar människor i 

gemenskap (ibid: 15).  

 För att visa på skillnaderna mellan de båda perspektiven använder Carney exemplet hur 

läsandet av en dagstidning kan ses ur respektive synvinkel. Ur överföringsperspektivet ses dagstidningar 

som ett medium för överförande av kunskap, och man ställer sig frågor om hur innehållet påverkar läsarna 

i fråga om upplysning/fördunklande av verkligheten. Ur ett rituellt perspektiv ses dagstidningar som ett 

medel att upprätthålla en bild av verkligheten, och istället för att fokusera på nyheternas effekter så är 

kärnpunkten hur dessa nyheter medverkar till att forma läsarens liv och syn på världen (ibid: 16).  

Också Heide använder sig av de två kontrasterande synerna på kommunikation, vilka han 

valt att kalla för transmissionsperspektivet och det meningsskapande perspektivet. Definitionen av dem är 

till stora delar samma som de Carney skriver om, men en aning mer inriktade mot kunskap och lärande.  

Transmissionsperspektivet innebär här att kunskap är oberoende objekt som kan transporteras via medier 

för att sedan ägas och användas av mottagaren. Ur det meningsskapande perspektivet däremot ses kun-

skaper som något som uppstår i kommunikationen mellan människor, alltså i en process där mening skap-

as (2002: 17). 

Eventuella skillnader och likheter i åsikter om vad kommunikation är kan sägas vara en av 

kärnfrågorna i den här studien, i och med att den syftar till att synliggöra eventuella skillnader i åsikter 

mellan två olika grupper. Därför är Carneys teori om kontrasterande perspektiv på kommunikation rele-

vant för analysen av studiens resultat.   

 

2.5 Kommunikationsprocessen  

Hur kommunikationsprocessen ser ut och vilka problem som kan uppstå inom den är av vikt när man 

studerar kommunikation inom exempelvis organisationer, för att kunna utföra analys av och förstå sitt 

material.  

Kommunikation kan sägas bestå av två delar, dels information som delas med andra och 

dels av ett uppnått samförstånd mellan sändare och mottagare. Med samförstånd menas inte att parterna 

måste vara överens utan att samtliga förstår vad informationen betyder. Effektiv kommunikation är viktigt 

inom alla organisationer, och effektiv kommunikation kan aldrig uppnås om inte alla inblandade fått ta del 

av och förstått betydelsen av all aktuell information (George och Jones 2012:429).  
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 Kommunikationsprocessen består alltid av sändare och mottagare. På vägen från sändaren 

till mottagaren utformas (kodas) ett meddelande som sänds via ett medium till en mottagare, som tolkar 

(avkodar) meddelandet. En process där det inte finns möjlighet för mottagaren att återkoppla till sändaren, 

kallas för envägskommunikation. Vid användandet av denna kommunikationsform kan sändaren aldrig 

vara säker på att meddelandet tolkas så som avsetts, och om meddelandet passerar genom flera led kan 

missförstånd lätt uppstå. Detta kan medföra att kommunikationen blir ineffektiv, så för att säkerställa att 

information uppfattas som man tänkt är det viktigt med återkoppling/feedback (Bakka, Fivelsdal och 

Lindkvist 2006:170). 

 Inom kommunikationsprocessen kan olika problem uppstå, exempelvis att information 

inte uttrycks tillräckligt tydligt för att mottagaren ska förstå den, eller att skillnader i arbetsuppgifter eller 

bakgrund gör att sändaren och mottagaren inte ”talar samma språk” och därför inte förstår varandra. 

Andra exempel på problem kan vara rykten som sprider osäker information, för dålig återkoppling från 

mottagaren eller att denne inte lyssnar ordentligt, eller att sändaren väljer bort information som inte upp-

levs som viktig för mottagaren. Processen där någon bestämmer vad som ska delas med andra kan kallas 

för att man filtrerar information (George och Jones 2012:440), och personer som sållar information bru-

kar kallas för gate keepers (Heide 2002: 91). Denna process medför ett ansvar på den som filtrerar att 

mottagarna får rätt och rätt mängd information. Om en chef exempelvis väljer att dölja information om 

kommande uppsägningar eller minskad vinst för företaget för sina anställda, kan det leda till att de an-

ställda känner sig stressade eller osäkra och utvecklar negativa attityder (George och Jones 2012:440). 

Dessa problem kallas för ”brus”, eller ”noice” på engelska, och förhindrar ofta en effektiv kommunikation 

(ibid:429).  

 De kanaler som kan användas för att kommunicera information har olika för- och nackde-

lar, varför den kanal man väljer bör anpassas efter den information man ska dela. Olika kanaler, exempel-

vis samtal öga mot öga, samtal via telefon, e-post eller intranät, kan sägas ha olika informationsdjup, in-

formation richness på engelska, vilket betyder hur mycket information som kan förmedlas och hur stor 

chans det är att sändare och mottagare kan uppnå ett samförstånd vi en specifik kanal (George och Jones 

2012:445). Störst informationsdjup har ett samtal öga mot öga, vilket beror på att förutom det uttalade 

budskapet så får mottagaren också de outtalade meddelande som sändaren skickar via sitt kroppsspråk 

och tonläge, samt att samtal ger möjlighet till omedelbar återkoppling där man kan resonera sig fram till ett 

samförstånd. Via verbalt samtal via ett elektroniskt medium och information via personifierad e-post 

hamnar vi på den informationskanal som har minst informationsdjup, nämligen den icke personifierade, 

skrivna text som förmedlas via exempelvis massutskick, anslagstavlor eller intranät (ibid:446).  

För att uppnå effektiv kommunikation är det viktigt att man väljer rätt kanal till den in-

formation man vill dela. En kanal med stort informationsdjup bör användas när informationen är kompli-

cerad eller känslig, där användandet av en annan typ av kanal med mindre djup skulle kunna leda till miss-

förstånd och upprörda känslor. Exempel på sådana situationer kan vara kommande uppsägningar eller 

omstruktureringar i organisationen. Är informationen okomplicerad och ska nå många är däremot en 
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mindre djup kanal att föredra för att hålla meddelandet tydligt och förhindra missförstånd, exempelvis vid 

kallelser till möten eller påminnelser om något som tidigare informerats om (Miller 2006: 242-243).    

  

2.6 Ledarskap i organisationer 

I boken Organisationskultur och ledning uttrycker Mats Alvesson sig såhär om ledarskap: ”Ledarskap är 

inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en 

komplex social process där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande”. Han 

påpekar att det finns många sätt att definiera ledarskap på, men att de alla har gemensamt att ledarskap är 

en påverkansprocess, och att förhållandet mellan ledare och underordnade inte är jämnlikt – det är ledaren 

som påverkar dem hen leder (2001:145). 

En del av organisationsforskningen handlar om ledarskap och kommunikation, och det 

faktum att en ledarroll ofta handlar väldigt mycket om att kommunicera (Heide, Johansson och Simons-

son 2012:119). I takt med att synen på hur organisationer är uppbyggda har förändrats, från en hierarkisk 

syn med betoning på kontroll, övervakning och information, till en plattare organisation med fokus på 

mer självständigt arbete i grupper och processer, har också synen på ledarskap inom organisationer för-

ändrats(ibid:124). Den moderne ledaren ska inte längre i första hand arbeta med kontroll och övervakning, 

utan istället fokusera på att vara en inspiratör och coach, som ständigt ska arbeta för att uppmuntra initia-

tivförmåga och sammarbete, samt sträva efter att skapa förutsättningar för utveckling (ibid:125). Trots att 

många organisationer i dagsläget har kvar den tidigare hierarkiska modellen, så finns ofta viljan att övergå 

till en mer modern och platt struktur (ibid:124). För ledaren av en organisation innebär den ändrade struk-

turen att hens kommunikativa uppgifter har övergått från att vara en sändare som endast förmedlar och 

sprider information, till att också vara den som bestämmer vilken information som bör föras vidare, för-

klara den förmedlade informationen, samt skapa dialoger runt den(ibid:127).  

Då den här studien tar upp skillnader i syn mellan ledning och personal när det gäller in-

tern kommunikation, framförallt via intranät, är teori om ledarskap en viktig del. Att en organisations/ett 

företags ledare är en avgörande faktor i hur kommunikationen i organisationen/företaget fungerar är ett 

perspektiv som använts i analysen av studiens material. 

 

2.7 Information overload 

I nutidens samhälle har vi mer lättillgänglig information än vi någonsin haft förut, i och med den omfat-

tande digitaliseringen och det stora utnyttjandet av internet. Forskare menar att vi nu alltid är omgivna av 

mer information än vi kan ta till oss eller bearbeta, vilket de kallar för informationsöverskott, eller att vi 

omges av ”ett konstant brus”. Men att mängden information är större än den varit förut innebär inte att 

endast mängden relevant information ökat, utan snarare att den felaktiga eller irrelevanta informationen 

ökar i samma takt som den relevanta (Snickars 2014:278). Denna lavinartade ökning av tillgänglig inform-

ation brukar kallas för information overload, vilket en del menar gör oss utmattade i och med att vi bombar-

deras med information hela tiden, men som andra anser inte alls är en stress- eller utmattningsfaktor utan 
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snarare något som leder till oändliga möjligheter (ibid: 279). En riskfaktor när informationsmängden blir 

större och större, är att viktig information kan drunkna i allt oväsentligt ”brus”, och att vi då missar sådant 

som vi borde se (ibid: 284). Även inom organisationer och företag, som exempelvis studiens fallföretag, 

finns risken för information overload, då de anställda genom olika digitala kanaler har tillgång till betydligt 

större mängder information än tidigare (George och Jones 2012:448). Detta kan få som följd att använ-

darna känner en osäkerhet angående vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt (Heide 2002:164). 

 

2.8 Intranät 

Då den här studien har fokus på ett företags intranät, är teorier om intranät och intranätets effekter nöd-

vändiga att inkludera i den teoretiska ramen. 

En faktor som påverkat såväl den övergripande kommunikationen i världen som organisat-

ionskommunikationen är den tekniska utvecklingen. Under de senaste hundra åren har vi gått från hand-

skrivna texter och telegrafer, via telefon och fax, till dagens it-samhälle där den mesta kommunikationen 

sker via e-post, sociala medier, bloggar och olika tekniker för att närvara vid konferenser och sammanträ-

den online (Miller 2006:237). Numer använder sig alla organisationer av IKT (informations- och kommu-

nikationsteknik) på olika nivåer för att kommunicera och informera inom, såväl som utom organisationen 

(Heide 2002:62). Då kommunikationen är en av de största processerna i en organisation, så påverkar de 

tekniska system och hjälpmedel man har och hur man använder dessa, till stor del hur organisationen fun-

gerar i stort. En viktig del av en organisations IKT är intranätet, och hur det används. 

Ett intranät kan, ur ett tekniskt perspektiv, beskrivas som ett företags/en organisations in-

terna kommunikationsnätverk, och som inte går att få åtkomst till utanför företaget/organisationen (Bark 

och Heide. 2002:10). Ur ett kommunikationsperspektiv kan intranätet sägas vara ett organisationsnätverk 

som kan användas till att stärka och utveckla information, underlätta tillgång till och utbyte av information 

samt som ett verktyg för att förenkla och stödja olika processer i arbetet (ibid:11). Ett intranät kan se väl-

digt olika ut hos olika organisationer/företag beroende på vad det används till och hur välutvecklat det är. 

Det mest grundläggande sättet ett intranät används på är för att presentera statiskt informationsmaterial, 

och alltså används ungefär som en elektronisk anslagstavla. Från det utgångsläget kan intranätet sedan 

utvecklas vidare till att användas som en dynamisk informationssida med olika möjligheter till tvåvägs-

kommunikation, där innehållet hela tiden uppdateras och som kan användas för ärendehantering (Nygren 

2002:143). Vad som räknas in i ett företags intranät är också olika, i en del organisationer räknas alla digi-

tala kommunikationsvägar in i intranätet, medan intranätet på andra ställen endast innefattar de delar som 

går att nå från den webbaserade plattformen vilket kan utesluta exempelvis e-post och forum för diskuss-

ionsgrupper (Banck och Amcoff Nyström 2002: 154). 

Intranätet ska ses som en del i ett företags/en organisations kommunikationssystem, och 

kan därför inte ersätta möten mellan chefer och medarbetare eller medarbetare emellan. Andra formella 

kommunikationskanaler kan vara personaltidningar, fysiska anslagstavlor, telefon och e-post (Bark 

2002:37).  
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2.8.1 Intranätets effekter 

Genom intranättekniken har det blivit enklare för organisationer att sprida information vilket kan få posi-

tiva effekter på kommunikationen och känslan av gemenskap (Heide 2002:77). Nackdelar kan vara att man 

bara ser till tekniken och de möjligheter att sprida information som den ger, och glömmer bort att ta hän-

syn till användarna och deras behov (Heide, Johansson och Simonsson 2012:173). En annan nackdel kan 

vara att intranätet går från att vara ett verktyg för information till en sorts informationssophögar där så 

mycket information finns lagrad att den blir ohanterlig och svår att hitta i/använda (ibid:169). Att som 

anställd leta reda på/sortera ut den information man behöver/är intresserad av i dessa stora digitala arkiv, 

är oftast ingenting man kan göra utan att det tar tid ifrån ens egentliga arbetsuppgifter, varför en anställd 

riskerar att missa information som inte är direkt nödvändig för hens egna uppgifter (George och Jones 

2012:448). Detta kan ses som en effekt av det informationsöverflöd som beskrevs ovan. 

 En annan effekt som användandet av intranät har bidragit till är att man övergått från det 

som brukar kallas för push-modellen till den så kallade pull-modellen. Push-modellen är en vertikal kom-

munikationsmodell där mottagare av information är passiva aktörer som väntar på att bli informerade, och 

där informationen färdas uppåt och nedåt mellan medlemmar via mellanchefer och ledning. I denna mo-

dell har de personer som informationen passerar via en gate keeper-roll (se kommunikationsprocessen), i 

och med att de kan sålla i vilken information de för vidare och hur. Pull-modellen är en mer horisontell 

kommunikationsmodell där mottagarna själva aktivt söker upp information, exempelvis via ett intranät 

och där medlemmar också kan kommunicera med varandra utan att gå via chefer/gate keepers (Banck och 

Amcoff Nyström 2002: 154). En baksida med pull-modellen kan vara att mottagarna endast läser det de är 

intresserade av, varför en del viktig information som alla i organisationen behöver ta del av kan behöva 

”tryckas ut”, och på så vis kan push- och pullmodellerna kombineras (Heide 2002: 93).  

 I och med intranätets intåg och övergång från push- till pullmodellen, så kan också makt-

bilden i en organisation förändras. De som bestämmer över informationen i en organisation har en makt-

ställning i och med att de kan välja vilken information som delas. Denna roll innehas i den vertikala mo-

dellen av chefer och mellanchefer i deras gate keeper-roller, men i den horisontella modellen ligger makten 

över informationen hos dem som handhar intranätet, vilket istället gör dem till gate keepers. Av detta kan 

man dra slutsatsen att organisationens maktbild och kommunikation bör påverkas av denna förändring 

(Lundgren, 2006). 
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3. Material och Metod 

I det här kapitlet redogörs för vilken metod som använts i undersökningen, vilka urval och avgränsningar 

som gjorts, samt hur insamlandet av materialet utförts. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Underökningens syfte samt undersökningens teoretiska ram ligger till grund för valet av metod. Då syftet 

med studien är att få ta del av tankar och åsikter, inte att ange frekvenser eller antal av någonting, är en 

kvalitativ metod att föredra (Trost 2010: 32). Även den teoretiska ramen och forskningsperspektivet bidrar 

till valet av en kvalitativ metod, då tolkande/kritiskt perspektiv är inriktat på att förstå sociala fenomen 

genom att ta del av berättelser, åsikter och erfarenheter samt synliggöra hur den sociala verkligheten kon-

strueras, är de kvalitativa metoderna de som i huvudsak används i forskningsarbetet (Heide, Johansson 

och Simonsson 2012:95). Den kvalitativa metod som lämpar sig bäst utifrån studiens syfte är intervju, och 

då intervjuer med en person åt gången är den mest lämpliga metoden när man vill komma åt intervjuper-

sonernas egna tankar och åsikter (Trost 2010: 67), är det den valda intervjumetoden. 

3.1.1 Semistrukturerad intervju 

I studien har semistrukturerad intervju använts, vilket innebär att intervjuaren har en lista med ämnen som 

ska tas upp/frågor som ska besvaras under intervjun, en intervjuguide, men att intervjun inte behöver följa 

ordningsföljden i denna utan kan i hög grad styras av den intervjuades svar. De frågor som avhandlas är 

öppna, vilket betyder att de saknar svarsalternativ och att tyngdpunkten ligger i den intervjuades egna 

synpunkter. Det finns utrymme för den intervjuade att utveckla och fördjupa sig och för intervjuaren att 

ställa följdfrågor och be om förtydliganden (Denscombe 2009:234). Den semistrukturerade intervjun har 

trots sina öppna frågor en viss struktur i och med att den håller sig inom ett ämne och inte flera (Trost 

2010:42). 

3.2 Avgränsningar 

Då studien kommer att göras på ett företag, så finns en naturlig avgränsning till anställda inom företaget, 

som i dagsläget är ca 150 personer. Syftet med undersökningen är att synliggöra skillnader i åsikter mellan 

ledning och personal, varför en avgränsning gjorts mellan tjänstemän och verkstadspersonal, där tjänste-

männen inte kommer ingå i studien. Anledningen till detta är för det första att tjänstemännen arbetar när-

mare ledningen, både rent fysiskt och arbetsmässigt, genom informella såväl som formella möten, varför 

informationen inte har så lång väg att färdas mellan chefer och tjänstemän. Tjänstemännen använder 

också datorn som sitt arbetsverktyg, och har därför intranätet mer lättillgängligt. Mellan verkstadspersonal 

och ledning däremot, är informationens väg betydligt längre och den ska oftast passera genom fler perso-

ner/kanaler innan den når fram. Verkstadspersonalen har heller inte datorn som arbetsverktyg på samma 

sätt, vilket gör att användandet av intranätet blir något de medvetet måste komma ihåg och ta sig tid till att 
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göra, till skillnad från en tjänsteman som automatiskt kommer till intranätet när hen öppnar sin webblä-

sare.  

Antalet intervjuer i en studie måste baseras på studiens omfattning och den tidsrymd som är tillgänglig. Då 

materialet efter intervjuer blir stort och omfattande, och tar tid att skriva rent och analysera, bör antalet 

intervjuer inte vara för stort, utan begränsas till mellan fyra och åtta stycken (Trost 2010:143). Med tanke 

på detta har urvalet till den här studien avgränsats till sju intervjuer, fördelat på två personer i ledningspo-

sition, fyra personer ur verkstadspersonalen samt en informantintervju.  

3.3 Urval 

Urvalet till en kvalitativ studie behöver inte vara representativt i statistisk mening, utan istället fokuserar 

man på att ha så stor variation som möjligt inom den utvalda gruppen (Trost 2012:137). Urvalet till inter-

vjuerna i den här undersökningen kommer att göras baserat ett så kallat strategiskt urval, där man utgår 

från en del faktorer som är av betydelse för studien (ibid:138).  

Informantintervjun kommer att göras med den person som ansvarar över intranätet, för att 

ta reda på vad det används till i dagsläget. När det gäller val av intervjupersoner från ledningen har det 

fallit på produktionschef/annan chef med anknytning till produktionen. Urvalet av intervjupersoner ur 

verkstadspersonalen har även det gjorts med utgångspunkt i flera faktorer. Företaget består av två fabriker 

åtskilda från varandra med ca 5km, vilket gör att verkstadspersonalen på de olika fabrikerna oftast inte har 

så mycket med varandra att göra. Med tanke på detta har urvalet gjorts med lika många personer från var-

dera fabriken. Andra faktorer som tagits hänsyn till är ålder, där de intervjuade har delats in i grupperna 

under 30 år, mellan 30 – 50 år, eller över 50 år, och år i företaget, där spannet inom gruppen är 2 – 40 år. 

För att få en viss spridning av intervjupersoner är det lämpligt att de inte arbetar på samma avdelning, de 

intervjuade kommer därför från olika arbetsgrupper, har olika arbetsledare, och olika arbetsuppgifter. Ål-

der kan ha betydelse för hur man upplever användandet av digitala informationskällor och genom vilka 

kanaler man helst vill kommunicera/få information. År i företaget är intressant att ta hänsyn till, då en 

person som arbetat länge inom företaget kan ha en annan syn på kommunikationen och intranätet än en 

person som arbetat kortare tid och kanske har arbetat på andra arbetsplatser innan med en annan typ av 

kommunikation.  

En annan faktor som måste tas hänsyn till är distans mellan intervjuare och den som blir 

intervjuad. Då jag arbetat inom företaget är det viktigt att jag inte väljer de kollegor som jag arbetat till-

sammans med och alltså känner bäst, då det kunde bli svårt att hålla den nödvändiga distansen. Detta har 

också påverkat urvalet när det gäller kön, så till vida att de intervjuade alla är män. Detta beror på att ande-

len kvinnor i företaget är väldigt liten, och det faktum att jag själv ingår i den gruppen gör att vi känner 

varandra väl.  
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De intervjuade har getts varsin kod vilka kommer att användas i redovisningen av materialet:  

 I: informant 

 L1: chef, 50 år och uppåt, 5 - 10 år i företaget 

 L2: chef, 30 - 50 år, under 5 år i företaget 

 VP1: verkstadspersonal, 30 – 50 år, 10 - 20 år i företaget 

 VP2: verkstadspersonal, 30 – 50 år, 5 – 10 år i företaget. 

 VP3: verkstadspersonal, 50 år och uppåt, över 20 år i företaget 

 VP4: verkstadspersonal, under 30 år, under 5 år i företaget 

 TVP: testintervju verkstadspersonal, 30 – 50 år, 5 – 10 år i företaget 

 

3.4 Förförståelse 

Då den här undersökningen utförts vid ett företag där jag som författare har arbetat, och alltså har stor 

kännedom om och förförståelse för, fanns det en del viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetet.  

Inom flera av det samhällsvetenskapliga fältets forskningsperspektiv finns uppfattningen 

att en forskare kan ha nytta av sin förförståelse när hen studerar en grupp som hen själv ingår i. Inom 

exempelvis fenomenologin är förståelse i tolkningsprocessen det viktigaste i en studie. För att förstå me-

ningen med och kunna tolka den data som samlats in, oftast via observationer och djupintervjuer, måste 

forskaren förstå upplevelser och erfarenheter ur den studerade individens synvinkel (Hartman 2004:195).  

Enligt Brian Fay kan en samhällsvetenskaplig forskare aldrig förstå hur de människor hen 

studerar tänker, reagerar och känner, om hen inte själv kan sätta sig in i dessa reaktioner och känslor 

(1996:28). Fay menar vidare att en forskare aldrig kan vara objektiv, om man med objektiv menar att fri-

göra sig från alla motiv, känslor och tidigare erfarenheter. Istället förordar han objektivitet ur ett kritiskt 

intersubjektivt perspektiv, vilket betyder att forskaren alls inte måste frigöra sig från känslor, erfarenheter 

och intressen, utan tvärt om att forskaren behöver sina tidigare erfarenheter för att utföra sin forskning 

(1996:214). Begreppet kritisk intersubjektivitet går ut på att en forskare måste följa resultatet av en under-

sökning dit det leder, även om det går emot forskarens egna slutsatser och erfarenheter, och att forskaren 

alltid måste vara öppen för andra förklaringar än de väntade. (Fay 1996:212). 

Ehn och Klein skriver i boken Från erfarenhet till text om hur forskare som studerar grupper 

de själva ingår i och har stor kunskap om trots detta ändå i sitt arbete översätter från en kultur till en an-

nan. Genom att förvandla de upplevelser som forskaren delar med dem hen studerar till empirisk data, 

översätta vardagsspråk till akademisk text och förflytta erfarenheterna från en diskurs (den vardagliga) till 

en annan (den akademiska), så distanserar forskaren sig själv från den grupp hen ingår i. De menar att 

undersökningen skapar avstånd och gör att forskaren uppfattar sig som längre från gruppen än hen van-

ligtvis gör (1994:77). I artikeln Insider/outsider: epistemological privilege and mothering work menar Alison I. Grif-

fith att i början av en forskningsprocess är det ovärderligt att ha det hon kallar för ”insider knowledge” 
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hos en grupp eftersom det ger en giltighet och autenticitet till studien som är i stort sett omöjlig att nå som 

outsider (1998:375).    

Inom samhällsvetenskaplig forskning kallas det för ”going native”, när en forskare anting-

en bedriver forskning i en redan välbekant diskurs, eller blir väldigt välkänd i den diskurs som uforskas, 

och då blir en av de ”infödda”. Problem som kan uppstå i det här fallet är till exempel att forskaren censu-

rerar sig själv för att inte göra sig ovän med dem man observerar/intervjuar och att forskaren inte klarar 

av att beskriva det som sker utan att också bedöma och värdera utifrån sina egna erfarenheter (Repstad 

2007:40). Men det finns också fördelar med att utföra en studie i en bekant omgivning, som att motivat-

ionen och inspirationen hos forskaren ofta är hög när hen befinner sig i en miljö som är bekant, och att 

uthålligheten med det ibland mindre spännande forskningsarbetet blir större när det finns ett personligt 

intresse med i bilden (ibid:41). 

De slutsatser som kan dras angående studier utförda i forskarens bekantskapskrets är att 

det finns en del problem att ta hänsyn till, men att det också finns unika fördelar. De nackdelar som måste 

tas hänsyn till i det här fallet är att jag som både kollega och intervjuare kan ha svårt att inte låta mina egna 

åsikter påverka såväl själva intervjuerna som analysen av materialet, samt att min förförståelse kan göra att 

jag drar egna slutsatser utifrån mina egna erfarenheter. Trots dessa risker är ändå fördelarna med att un-

dersöka en bekant miljö fler än nackdelarna. Som bekant med det företag och en del av den personal som 

arbetar där, har jag en unik insikt i det som de intervjuade beskriver, varför jag, som Fay skriver, har större 

möjlighet att förstå deras åsikter och handlingar (1996:28). Bekantskapen bidrar också som inspiration och 

sporre till att göra ett bra arbete, samt gör också att man kan släppas in i en grupp på ett mer naturligt och 

avslappnat sätt, och att man kan tala ”samma språk” som dem som intervjuas. Hänsyn till min förförstå-

else togs i varje steg av forskningsprocessen, och detta redovisas också i de olika kapitlen. 

 

3.5 Inför intervjuerna 

Förberedelserna för intervjuerna omfattade dels att utforma en intervjuguide (bilaga 1) och utföra en test-

intervju, samt att söka upp och tillfråga intervjupersoner. Innan intervjuerna bokades in gjordes en testin-

tervju med en anställd på företaget, dels för att se hur väl metoden och intervjuguiden fungerar utifrån 

studiens syfte, och dels för att ta reda på hur jag som intervjuare bör agera för att upprätthålla en viss di-

stans och inte styra den intervjuade med mina egna erfarenheter. Sammanfattningsvis efter provintervjun 

så blev uppfattningen att metoden kommer att fungera väl såväl med tanke på studiens syfte som ur för-

förståelseperspektiv.  

Genom urvalet som beskrivits ovan gallrades ett antal lämpliga intervjupersoner fram, som 

därefter tillfrågades muntligen eller via mail i ledningens och informantens fall. När de tilltänkta intervju-

personerna tillfrågades upplystes de om studiens syfte, ungefärlig intervjutid, samt att intervjuerna skulle 

vara konfidentiella ur det perspektivet att inga namn skulle förekomma i rapporten samt att ledning och 

chefer inte skulle upplysas om vilka de intervjuade är. Anledningen till konfidentialiteten är att anställda 
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kan hämmas i sin uppriktighet om chefer och ledning får veta/kan ta reda på vilka som sagt vad i en inter-

vju, vilket skulle påverka studien negativt.  

Vid tillfrågandet av intervjupersonerna upplevde jag att det faktum att de tillfrågade kände 

igen och är bekanta med mig var en stor fördel, då samtliga direkt blev intresserade och positiva och också 

tackade ja på en gång. Det fanns ingen inledande blyghet eller misstänksamhet, vilket kan ses som en av de 

fördelar Griffith skrev om angående insiders i början av en forskningsprocess (1998:375). 

 

3.5.1 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer utfördes på arbetsplatsen, vilket var främst av praktiska skäl, då flera av de tillfrågade 

bor på annan ort. Intervju med informant och ledning skedde på respektive persons kontor, då det var 

lämpligt ur både praktiskt och intervjumässigt perspektiv. Intervjumässigt bör intervjuer ske i en ostörd 

och för den intervjuade trygg miljö (Trost 2012:65) vilket kontoret är, och praktiskt fungerade det bäst då 

den intervjuade redan fanns på plats. Intervjuerna med personer ur golvpersonalen skedde på olika platser 

i fabrikerna, som valdes för att de var ostörda och med liten insyn, vilket var viktigt ur ett konfidentiellt 

perspektiv, samt bekanta och trygga för de olika intervjupersonerna. Samtliga intervjuer spelades in, med 

den intervjuades medgivande, samt att stödanteckningar fördes. I ett fall uppstod problem som gjorde att 

intervjun inte spelades in, varför noggranna anteckningar skrevs ned direkt efter intervjun. Problemet 

medförde att särskild hänsyn måste tas till den intervjun i analysarbetet.    

I samtliga intervjuer togs hänsyn till förförståelse med hjälp av ett kritiskt intersubjektivt 

perspektiv, där den intervjuade fick styra samtalet i möjligaste mån, och jag som intervjuare försökte följa 

samtalets riktning utan att påverka den annat än om samtalet hamnade utanför ämnet. Även det sätt på 

vilket följdfrågor ställdes tänktes igenom för att inte vara ledande, samt att förtydligande efterfrågades när 

det fanns risk för att min förförståelse kunde leda till förhastade slutsatser.   

 

3.6 Sammanställning av insamlad data 

Den data som samlats in under intervjuerna, ljudinspelningar och anteckningar, sammanställdes genom att 

inspelningarna lyssnades igenom och med anteckningar som stöd skrevs sedan en sammanfattning av varje 

intervju, samt att utvalda citat nedtecknades ordagrant för senare användning i analysarbetet. Sammanfatt-

ningarna ordnades därefter om i den ordning som frågorna var uppställda i intervjuguiden. Detta tillväga-

gångssätt underlättar analysen av materialet i och med att oväsentligt material tas bort samt att alla sam-

manfattningar får samma struktur (Trost 2012:150). I slutet av sammanfattningarna skrevs en del övrig 

information som kunde vara av värde för studien, exempelvis saker som de intervjuade tryckte extra 

mycket på eller om det var något i deras kroppsspråk eller uppträdande som var av betydelse.  

 

3.7 Analysmetod 

Analys av kvalitativa data kan sägas vara att forskaren aktivt arbetar med sitt insamlade material, organise-

rar upp och delar in materialet i olika kategorier, och till sist tolkar materialet och letar efter mönster i det. 
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Det finns inga exakta regler för hur en kvalitativ analys ska gå till, och analysprocessen ser olika ut i olika 

studier (Fejes och Thornberg 2009:32). Däremot finns ett antal riktlinjer för hur en forskare kan arbeta 

med kvalitativ analys, exempelvis Kategorisering, Tolkning, Modellering eller Berättelse (ibid:33). I den här 

studien har materialet kategoriserats utifrån studiens frågeställningar, syfte och med hjälp av intervjugui-

den, för att sedan kunna tolkas utifrån mönster och skillnader med hjälp av de teorier som nämns i teori-

kapitlet. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Avsikten med valet av kvalitativ intervju som metod var att få fram ett material som på bästa sätt skulle 

kunna användas för att uppfylla studiens syfte. Efter att intervjuerna utförts bekräftades det att valet av 

metod var mycket lämpligt då intervjuerna lett till data som inte kunnat samlas in med exempelvis enkäter 

eller högt standardiserade intervjuer. Fördelarna med metoden var bland annat att de intervjuade med 

stort intresse för ämnet fick möjlighet att utveckla sitt resonemang, vilket de utnyttjade och verkade upp-

skatta, samt att intervjuaren kunde omformulera frågor och ställa följdfrågor där det annars hade kunnat 

uppstå missförstånd. Nackdelar med metoden är att resultaten inte går att generalisera på samma sätt som 

vid en kvantitativ undersökning. Även om resultatet pekar ensidigt åt samma håll, finns inte möjligheten 

att förutsätta att detta är vad majoriteten av de anställda tycker. Även intervjuerna i sig skiljer sig åt i och 

med de öppna frågorna, vilket gör att allt material inte är direkt jämförbart med resten.  

Inom forskning är en viktig del av arbetet det som brukar kallas reliabilitet och validitet. 

Dessa begrepp härstammar från den kvantitativa forskningen, där reliabiliteten går ut på att mätningar ska 

vara korrekt gjorda, urvalet statistiskt representativt och undersökningen upplagd på så viss att olika fors-

kare som gör samma mätning ska få samma resultat. Begreppet validitet avser att man undersökt det man 

avsett att undersöka (Thurén 2007:26). Inom kvalitativa studier ser detta lite annorlunda ut, då man inte är 

ute efter generella resultat, men begreppen är ändå viktiga i arbetet (Repstad 2007:152), och har också 

tagits hänsyn till under arbetets gång. Tecken på god reliabilitet i den här studien är att intervjuerna utförts 

under liknande förhållanden, utgick från samma frågor, att de alla spelades in samt att de alla höll sig till 

samma ämne. Validiteten i det här fallet bygger på att data som samlats in går att använda som grund för 

att svara på studiens frågeställningar, vilket betyder att det man ville undersöka har undersökts. Att citat 

använts i presentationen av resultat och analys ger undersökningen en viss transparens, vilket också tyder 

på god validitet då läsaren själv kan följa med i de tolkningar som gjorts.  

Som framgick tidigare i kapitlet finns både för och nackdelar med att en forskare undersö-

ker sin hemmamiljö, vilket också har tagits med i beräkningen genom hela processen av insamlande av 

data. I den här studien har fördelarna övervägt och lett till att det var i det närmaste problemfritt att hitta 

intervjupersoner, att intervjuerna var avslappnade och öppna utan inledande spänningar och blyghet, samt 

att den personliga kopplingen varit en stor inspirationskälla.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultaten från intervjuerna och analys av dessa, uppdelade i avsnitten Intranätet och 

övriga kommunikationskanaler, Sändare, Mottagare och Skillnader och likheter. Med sändare avses ledningen och 

mottagare avser verkstadspersonalen. Uppdelningen har gjorts så, trots att både ledning och personal kan 

vara såväl sändare som mottagare, då det i undersökningen visat sig att företagets intranät i dagsläget inte 

har någon tvåvägs-funktion. Detta, tillsammans med det faktum att verkstadspersonalen saknar personlig 

e-post och sällan har möjlighet tala med ledningen öga mot öga, gör att ledningen i huvudsak är sändare av 

information och verkstadspersonalen i huvudsak är mottagare av information.  

Material ur testintervjun redovisas också i resultatet, då den genomfördes, spelades in och 

transkriberades på samma sätt som övriga intervjuer, och alltså innehåller gångbar data som är av värde för 

studien.  

 

4.1 Intranätet och övriga kommunikationskanaler 

De kommunikationskanaler som används inom företaget i dagsläget är ett intranät, e-post, telefon, an-

slagstavlor, kommunikation via närmaste chef, möten via DS samt andra formella möten och informella 

samtal. DS (Daglig styrning) syftar på en struktur av dags- och veckomöten, från verkstadspersonalen och 

uppåt via arbetsledare och representanter för olika avdelningar till ledningen, där man exempelvis behand-

lar produktion, frånvaro, kvalité och olycksfall.  

Då den här studien har fokus på kommunikationen via intranätet, gjordes en informantin-

tervju med företagets marknadschef, som också har ansvar för uppdaterande och visst underhåll av si-

dorna. I intervjun framkom att det inte finns någon nedtecknad kommunikationsplan eller handlingsplan 

för intranätet, utan snarare muntliga riktlinjer. Den intervjuade samt två andra anställda har möjlighet att 

uppdatera intranätet, och de tre fungerar som kanaler mellan de som informerar och personalen. Den 

ansvarige gör också en del mindre justeringar av sidorna, men det huvudsakliga ansvaret för layout ligger 

hos en extern konsult. Att uppdatera och ansvara för intranätet är en liten del av informantens arbetsupp-

gifter, vilket gör att det inte finns så mycket tid att lägga på det.  

Det som räknas som intranät är företagets interna nätverk, e-post och gemensamma map-

par på servern är inte inräknat. För information som delas inom mindre arbetsgrupper, exempelvis mark-

nadsavdelningen eller teknikavdelningen, används e-postprogrammet och gemensamma mappar på företa-

gets server med begränsad åtkomst. På intranätet har alla anställda tillgång till allting, däremot kan inte alla 

använda internet, exempelvis ingen inom produktionen, bortsett från företagets officiella hemsida. Intra-

nätet används idag mest som en elektronisk anslagstavla med enkelriktad kommunikation utan möjlighet 

till återkoppling, vilket kan räknas som den mest grundläggande formen för ett intranät (Nygren 

2002:143). 

På intranätet finns en förstasida med ett nyhetsflöde, information om kommande besök 

och länkar – bland annat till företagets hemsida. Företagsinformation som uppdateras en gång/vecka in-
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nehållande bland annat orderingång och intern leveranssäkerhet finns under en egen flik, liksom personal-

information (bland annat arbetstider och ledighetsansökan för utskrift), information om lediga jobb, möj-

lighet för fackklubbarna att informera, shop med ett antal reklamprodukter från företaget samt en länk till 

företagets avvikelsesystem AM. I avvikelsesystem kan alla rapportera avvikelser, exempelvis olycksfall och 

risker, kvalitétsbrister, miljöfrågor o.s.v., vilka adresseras till och sedan följs upp av berörd person/berörda 

personer.  

  

4.2 Sändare 

Här följer resultaten ur sändarnas perspektiv. 

 

4.2.1 Intranätet 

Båda de intervjuade cheferna uppgav att de använder intranätet regelbundet några gånger/vecka och då i 

första hand för att dela information och se till att det man vill dela läggs upp. De använder även intranätet 

för att få information eller läsa sammanfattningar av information som de redan har kännedom om. När 

det gäller frågan om vad som finns på intranätet är de båda medvetna om att det finns en stor mängd in-

formation, men har inte koll på alla delar. Företagsinformation, länk till AM, nyheter och personalinform-

ation är exempel som tas upp.  

 

Vi har ju både företagsinformation och personalinformation som man kan komma åt 

på ett enkelt sätt. – L1 

 

Utseendet och upplägget på intranätet samt tillgängligheten tycker de båda är bra, vilket framgår av hur L2 

resonerar här: 

 

Jag, när jag kom hit första gången så tyckte jag att, oj vad tjusigt det var! Första in-

trycket var, det här var jättebra, och vad mycket information det finns.  - L2 

 

På frågan om hur uppdateringarna av sidornas innehåll fungerar och om informationen som finns där är 

aktuell, är de båda av den åsikten att det finns utrymme för förbättringar. Exempel på förbättringar som 

kom upp i intervjuerna var att uppdateringar borde göras oftare, det finns exempel på när information 

lagts ut i efterhand, samt att gammal/inaktuell information borde rensas bort. I en av intervjuerna fram-

kom också önskemål på tydligare riktlinjer om vad som alltid ska läggas ut på intranätet, då sådana regler 

saknas. 

Jag tror att vi skulle kunna bli bättre, att det uppdateras oftare. – L1 

Man skulle kanske ha någon typ av riktlinjer på vad som ska läggas in där. Det finns 

ingenting som säger att vi ska lägga in saker på intranätet, men det skulle ibland kunna 

vara bra. Sen är det ju frågan om att den som uppdaterar intranätet ska ha tid. – L1 
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Kan bli bättre, tveklöst så. Jag har sett det, senast i förrgår tror jag, noterade jag gam-

mal information och tänkte: det där är gammalt. – L2 

 

De båda intervjuade tycker inte att det är något som direkt saknas på intranätet som det ser ut idag, däre-

mot finns det en del tankar om hur den befintliga informationen skulle kunna göras bättre. I den första 

intervjun var det främst frekvensen av uppdateringar som ansågs kunna förbättras, i den andra intervjun 

däremot fanns funderingar runt hur man skulle kunna göra den viktigaste informationen mer tydlig, så att 

de som inte har intresse av att läsa allting ändå ser det de behöver veta.  

Vi skulle kunna ha en mer easy reader, egentligen, allmän info som alla ska känna till 

och sedan en fördjupning, på något vis en tydligare kategorisering. Nu blir det så att 

man måste läsa igenom alla grejer. Åtskillnad på, det här är obligatoriskt att läsa och 

det andra är lite mer för om man är intresserad. - L2  

 

Vad ska jag veta och vad ska jag inte veta. Vad är viktigt? Det tror jag kan göras bättre. – L2 

Mängden information på intranätet ska inte vara mer, det tror jag inte, utan kanske 

tydligare istället. – L2 

 

Också den ovilja som kan finnas mot att läsa långa texter kom upp, med förslag på att göra sammanfatt-

ningar av längre texter, så att den viktigaste informationen inte försvinner i mängden av text. 

Om du får en instruktionsbok som är 200 sidor tjock, så kan det hända att du får ett 

motstånd mot att lära dig den, men om du får en sammanfattning på första sidan för 

vad det här handlar om osv då ökar sannolikheten att du tar till dig det viktigaste. Att 

det inte drunknar. – L2 

 

Resonerandet runt mängder med information och risken för att mottagarna missar det som är viktigast har 

tydliga kopplingar till teorin om information overload och faran i att stora mängder information kan göra 

att viktiga delar drunknar i oväsentligt ”brus”, samt att det finns en risk för utmattning om mottagaren 

måste läsa långa och omfattande texter (Snickars 2014: 278-279). Farhågan att mottagarna endast läser det 

de är intresserade av och missar obligatorisk information går också att koppla till baksidorna med pull-

modellen, där viktig information kan behöva tryckas ut för att alla ska nås av den (Heide 2002:93).  

När det gäller vilken sorts information som bör finnas/inte bör finnas på intranätet så är båda 

de intervjuade inne på samma tankebanor trots att de närmar sig ämnet från två olika håll. I den första 

intervjun handlade svaret om vilken information som bör finnas där: 

 

Information som berör oss alla, kanske när det gäller överenskommelser om ledighet 

och såna saker, är det bra att alla får samma typ av information. Förhoppningsvis så 

tolkar alla den typen av information lika också. – L1 
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I den andra intervjun var svaret mer inriktat på vilken typ av information som inte borde finnas där: 

 

Ibland så tror jag att företagsinformation ska åtföljas av förklaringar och utrymme för 

frågor. Till exempel om vi har en yttre hotbild, i samband med personalreduceringar 

osv. Så visst tror jag att det finns ett behov av att ha möjlighet att ställa frågor, och då 

tror jag att man ska ha en samling.  – L2 

 

Båda svaren rör sig runt att den information som ska delas via intranätet ska vara rak och okomplicerad 

och lätt att tolka, och att information som behöver återkoppling inte ska publiceras där. Exempel på 

olämplig företagsinformation för intranätet som nämndes i den andra intervjun var yttre hot mot företaget 

och personalreduceringar. Annan olämplig information som nämndes var beslut som ännu inte fattats, 

som om de delades via intranätet skulle kunna uppfattas som beslutade och klara.  

 Dessa svar stämmer överens med teorin om information richness och lämpligheten hos 

olika kanaler för olika typer av information (George och Jones 2012:445). Här är de båda intervjuade 

medvetna om att komplicerad information som delas via en kanal som har litet informationsdjup, som ett 

intranät, kan leda till olika tolkningar och missförstånd. Svaren tyder också på att ledningen i företaget är 

medvetna om att intranätet aldrig kan ersätta övrig kommunikation, utan ska ses som en del av kommuni-

kationskedjan, vilket Bark menar är viktigt att ha i åtanke (2002:37). 

 

4.2.2 Intranätet och övriga kommunikationskanaler 

 De intervjuade blev tillfrågade hur de oftast får del av information/delar information som 

de vill nå ut med och vilka andra kommunikationskanaler de anser bör användas förutom intranätet. Här 

svarar båda DS, intranätet och mail. Vidare ombads de svara på om de, via de befintliga kommunikations-

kanalerna, upplevde att de får den information de behöver/får ut den information de vill dela. De tycker 

båda att de får ut den information de vill dela, antingen via DS, där mellanchefer tar med sig information-

en nedåt, eller via intranätet. De är också relativt säkra på att information som läggs ut på intranätet når 

alla: 

 

Det är tillräckligt många som läser på intranätet för så att informationen går fram. Jag 

är inte så säker på att alla gör det, men åtminstone tillräckligt många som sedan förde-

lar det. Det är den bild jag har. –L2 

Jag tror att väldigt många idag läser på intranätet. – L1 

 

När det gäller om de får all den information de behöver, så upplever båda att de får betydligt mer än de 

anser sig behöva, och att det tar tid varje dag att sålla och prioritera. 
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I princip så tycker jag att jag får mer än jag behöver från olika håll. Vi har ju flera olika 

system, i snitt så får jag 50-60 mail om dagen, och så kommer det en del från AM. Det 

blir mycket man ska försöka hantera varje dag. – L1 

 

Detta skulle kunna leda till osäkerhet kring om man prioriterat rätt, vilket också nämns i den andra inter-

vjun. Osäkerhet kan uppstå när exempelvis antalet mail med mycket information/många bilagor är stort, 

när man ska avgöra om allting är lika viktigt. 

 

Jobbar vi på rätt sätt, jobbar vi med rätt saker? – L2 

 

Också denna osäkerhet kan sägas vara ett tecken på information overload, och den utmattning och stress 

allt för stor mängd information kan leda till (Snickars 2014: 278-279). Men trots den stora mängden mot-

tagen information, upplever båda att de både får ut och får ta emot den information de behöver via befint-

liga kommunikationsvägar, och att de olika kanalerna kompletterar varandra på ett bra sätt.  

 

Det jag vill veta och det jag behöver veta tycker jag att jag får information om, både 

uppifrån och nedifrån. –L1 

 

Det sätt vi har idag med daglig styrning ger mycket snabbare kommunikationsvägar,  

både uppåt och nedåt. – L1     

 

Som helhet upplever de båda att det befintliga intranätet är bra och fungerar till det som det 

används till.  

 

Som helhet tror jag att vårat intranät är bra och att det är uppskattat – L2 

 

Då många företag har ett mer utvecklat intranät med olika möjligheter för tvåvägskommunikation, tillfrå-

gades också de intervjuade om de kunde se att det vore bra för företaget att införa sådana funktioner i det 

befintliga intranätet. Också här är de båda överens om att en sådan funktion inte känns aktuell i dagsläget, 

men motivet bakom åsikten skilde sig en del åt. I den första intervjun handlade svaret mycket om det mer-

arbete ett sådant intranät skulle föra med sig, och att det skulle kunna inkräkta på personalens arbetstid. 

 

Jag tror inte att varje enskild ska kunna gå in och kommunicera via intranätet. Det 

skulle ta för mycket tid från arbetet.  - L1 

 

Dessa tankar finns också när man talar om intranät med väldigt mycket information, och att den tid som 

kan gå åt till att hitta det man letar efter kan inkräkta på ordinarie arbetsuppgifters tid (George och Jones 

2012:448). Här bygger den intervjuades resonemang på den tanken, att nyttjande av intranätet på ett så-

dant vis inte är medräknat i de anställdas arbetsuppgifter. I den andra intervjun var invändningarna mer 

inriktade på de potentiella missförstånd det skulle kunna leda till om anställda kan uttrycka sina åsikter 



21 
 

direkt i forum på intranätet. Då ett skrivet meddelande inte visar avsikten bakom texten med hjälp av ton-

fall och kroppsspråk, kan budskapet vara onyanserat och tolkas på fel sätt. 

 

Om det bara är en text så är det svårt att veta, är personen glad eller arg. Vad gäller 

frågan egentligen. Man kan missförstå saker och ting. – L2 

 

4.2.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det att utläsa ur resultatet att de båda cheferna är intresserade av kommunikation-

en i företaget och om en del av de problem som kan uppstå. De är också relativt nöjda med de kommuni-

kationskanaler och rutiner som finns, och tycker att de både får ut och får ta emot all den information 

som de behöver. Stressen och osäkerheten som kan uppstå som följd av det informationsöverflöd som 

råder är en verklig risk för båda intervjuade, och trots att L1 verkar känna av denna press i mindre grad än 

L2, så anser de båda att det medför merarbete och sållning som tar mycket tid.    

 Vidare går det att utläsa i resultatet av informantintervjun och intervjuerna med de två 

cheferna, att företaget har kvar en hierarkisk struktur när det gäller kommunikation och också har en mer 

klassiskt inriktad syn på kommunikationsprocessen, där chefernas uppgift till största delen är att infor-

mera, trots att de också måste välja ut vad de ska informera om ur en stor mängd information. Detta att 

chefer sållar information och väljer vad de ska dela, tyder enligt Heide, Johansson och Simonsson på att 

en organisation övergått till en mer platt struktur (2012:127), vilket alltså inte är fallet här.  

 

4.3 Mottagare 

Här följer resultaten ur sändarnas perspektiv. 

 

4.3.1 Intranätet 

Alla tillfrågade ur verkstadspersonalen använder intranätet med en frekvens på mellan tre gånger/vecka till 

fem gånger/dag. Det huvudsakliga användningsområdet är att se om det lagts upp något nytt på nyhetssi-

dan, eller att en kollega sagt till att det finns nya uppdateringar, annat som tas upp är AM och företagsin-

formation.  

Jag går bara in och kikar om något har kommit upp. – VP1 

För att se om det har kommit ut någon information. – VP2 

Eller om någon har skvallrat att det står något nytt.  - TVP 

 

På frågan om vad som finns på intranätet har alla koll på några saker, men ingen på allting, alla är däremot 

medvetna om att det finns mer på sidorna än de kan räkna upp. Intrycket är att de tillfrågade har koll på 

det som de själva är intresserade av, men inte på sådant de inte brukar använda. Det skulle, enligt Banck 

och Amcoff Nyström, kunna ses som en effekt av att intranätets funktion vanligtvis är mer pull-orienterad 

och därför kräver engagemang från användarna (2002: 154). I det här fallet har intranätet däremot en rela-
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tivt tydlig hierarkisk struktur, med chefer som sändare och personalen som mottagare, vilket talar emot att 

intranätet här har bidragit till en mer pull-inriktad kommunikation rent generellt. Men de krav på engage-

mang som ändå ställs på mottagarna att hålla sig informerade tyder på att det finns inslag av pull-modellen 

och att det inte alltid handlar om helt och hållet det ena eller det andra. 

 När det gäller sidornas användbarhet och utseende, så tycker de flesta av de tillfrågade att 

det både ser bra ut och är enkelt att hitta det man söker efter. Ett par av dem anser däremot att sidorna 

kunde vara både snyggare och mer lättillgängliga. 

 

Ja, man är ju van att leta och klicka på internet, så det är inga större problem, men det 

kunde ju vara tydligare. – VP4 

Det är ju bara ett visst antal meddelanden som går att scrolla, sedan måste du börja 

söka i historiken och då blir det jättekrångligt att hitta. Om jag vet att de till exempel 

skrev en sak ifjol till jul, då ska du ju kunna söka på det, men det är jättekrångligt. – 

TVP  

 

När det gäller intranätets aktualitet hur ofta det uppdateras anser samtliga av de tillfrågade ur verkstads-

personalen att det skulle kunna vara bättre, och flera av dem får ofta höra talas om nyheter från kollegor 

innan det kommer upp på intranätet.  

 

Fråga: Är innehållet på sidorna aktuellt, uppdateras sidorna regelbundet? 

 

Både och, ibland får man ju höra saker tidigare ute på verkstan än det finns på intran-

et. – VP1 

Nej men det gör de ju inte, vi har ju en facklig punkt till exempel, den har ju aldrig 

uppdaterats. Det händer ju saker här hela tiden och det är ju jättebra om information-

en dyker upp. Även den vanliga företagsinformationen naturligtvis. – VP2 

Först är det ryktesvägen, och sen går man in och kollar. Rykten säger nu har det här 

hänt och då blir det så och så, och då går man in och kollar. – VP3 

Mycket uppdateras bra, som företagsinfon varje vecka. Men det finns sämre exempel 

också, som att info om möten och sånt läggs upp samma dag. Om det ska vara före-

tagsinfo en viss tid, om det läggs upp samma dag, så kanske man missar det när man 

går skift. […] Kunde vara mer uppdateringar på nyheterna. – VP4 

Det är ju den allmänna informationen som är inaktuell, det som är aktuellt är det som 

läggs ut årsvis. Typ arbetstider och såna saker, det är alltid aktuellt. Det löpande är jät-

tedåligt. –TVP 
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Ingen av de tillfrågade upplevde att det finns saker på intranätet som inte borde vara där, däremot hade 

nästan alla förslag på förändringar, antingen ett annat upplägg av befintligt innehåll eller nytt innehåll som 

de tycker att de saknar. De flesta önskemålen handlade om mer information och oftare, flera ville ha mer 

information om vad som händer på olika nivåer och vilken personal som finns i de olika fabrikerna. Ut-

trycket att ”man vill ju veta vad som händer” och liknande kom upp i alla intervjuer, vilket tyder på att de 

tillfrågade upplever att det pågår mycket som det inte informeras om, och att det finns ett intresse för 

information. Om information som personalen upplever att de borde få filtreras bort, så finns det en risk 

att osäkerhet skapas och att negativa attityder får fäste (George och Jones 2012:440), vilket de intervjuades 

uppfattningar kan vara ett tecken på. Det är också tydligt att flera av de tillfrågade anser att intranätet 

kunde användas mer för att informera om läget i produktionen, om det exempelvis är ett stillestånd nå-

gonstans som kan påverka övriga delar i produktionskedjan. 

Vore kul om det fanns mer om vilken personal som finns på verkstan’, vilka som job-

bar vart, det skulle vara ganska bra. Det är ju faktiskt så att vi är ju två fabriker flera 

kilometer ifrån varandra, vi vet nästan inte vilka som är på den andra, och dom vet ju 

inte vilka vi är heller. Vi har ingen gemensamhet egentligen. – VP3 

Den allmänna informationen om någon slutar, om någon kommit till, det kan vara kul 

om man uppmärksammar jämna födelsedagar i företaget. Till exempel. Om en maskin 

har gått sönder, eller service: idag ska vi serva lasrarna, det tar tre dagar. Jättebra att 

veta, även för alla andra arbetsgrupper, att nu får vi inte ut mer plåt. – TVP 

Till exempel hur läget är, det hade ju varit jättebra om man hade kunnat skriva en liten 

veckoinformation kanske, försäljning, hur det ser ut, om allting fungerar som det ska. 

– VP2 

Man har ju mer förståelse när man får reda på saker och ting, går det sönder en ma-

skin, eller står måleriet, då kanske vi inte ska skicka upp allting vi bara kan. Det har de 

ju ingen nytta av. – VP2 

Vilken information de tillfrågade tycker hör hemma på intranätet och inte, framgår delvis i ovanstående 

citat, men det framkom också fler åsikter runt vad som passar sig att lägga upp och inte. Det finns en 

medvetenhet om att allt inte går att informera om via intranätet, kanske beroende på hur djup eller kom-

plicerad informationen är eller att en del uppgifter är hemliga/sekretessbelagda.  

Allt som tillhör företaget kan ju stå där, men inte hemligheter, det där med ledighet, 

om det är någon som jobbar övertid, om maskiner har gått sönder och sånt där, det är 

ju sånt som är intressant. – VP2 

All djupare information, eller sekretessbelagd information, som man vill meddela sin 

personal men som är lite off the record, det är ju någonting man ska ta i allmänna fa-

briksmöten, och mötena bör vara mer frekventa än det vi har, det saknas ju den in-

formationen. – TVP 
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4.3.2 Intranätet och övriga kommunikationskanaler 

Genom att resonera kring vilken information som hör hemma på intranätet och inte faller det sig naturligt 

att också resonera kring andra kommunikationskanaler. De tillfrågade uppger att hur de oftast får ta del av 

ny information är en blandning av intranätet, DS och rykten ute i fabrikerna, där ryktena oftast kommer 

före de formella kanalerna. Informella informationskanaler finns inom alla organisationer (George, Jones, 

2012:435) i och med att kollegor talar med varandra och för nyheter vidare utanför de formella kanalerna. 

Den information som sprids via dessa informella kanaler, ofta benämnd som rykten, kan bidra till kom-

munikationen på ett positivt sätt, som i exemplen ovan när kollegor talar om för dem som inte redan sett 

det, att det finns nyheter på intranätet. Men ryktesspridning kan också vara ett av de problem som bidrar 

till en mindre effektiv kommunikation, då information som sprids på det viset ofta är osäker (ibid: 440), 

vilket menas att det saknas belägg för om den är sann eller falsk. I flera av intervjuerna nämns ju också att 

mycket information cirkulerar ”på golvet” som det aldrig informeras om mer formellt, och som går att 

utläsa i citatet nedan, gör detta att man behöver få informationen bekräftad för att den ska vara pålitlig. 

Det är ju intranätet man tror mest på, du kan ju få information på annat sätt också, 

men, det ska ju vara pålitligt också. – VP2 

 

Hur de formella kanalerna används och vilken kanal som är lämplig vid olika typer av information berör-

des också. En del av de tillfrågade upplever att de tillfällen då företagets ledning informerar all personal 

vid ett informationsmöte är allt för få, som framgår i ett citat ovan, och som också kom upp i fler av in-

tervjuerna. 

Det enda som man tycker det skulle finnas mer information om är ju det här som de 

har i matsalen, information från de högre herrarna. Den är ju inte något vidare på det 

här företaget. Så att man vet vad som händer. Som det är nu är det väl en gång per år. 

– VP1 

Vi vet ju egentligen ingenting om vad som händer i Cranabs värld, det här löpande 

som vi hade förut varje månad (samling av all personal), det är ju borttaget. Vi kanske 

går med röda siffror varje månad, hur mycket, varför, vi vet ju ingenting. – VP3 

Förutom intranätet och gemensamma träffar, så nämner flera av de intervjuade DS som en kommunikat-

ionskanal, men uppfattningarna om hur bra och effektiv den är går isär väldigt mycket. En del tycker att 

det fungerar väldigt bra som informationskanal, medan andra inte tycker att det ger något alls. I ett par av 

intervjuerna nämns också Monitor, företagets affärssystem, som en kommunikationskanal som borde 

användas oftare när det gäller kort men viktig information. Systemet används bland annat för in- och ut-

stämpling när anställda kommer till eller går hem från arbetet, vilket betyder att alla använder det minst två 

gånger/dag. 

Jag tycker att dom ska använda affärssystemet mycket bättre, Monitor, instämplings-

klockan till exempel, är det jätteviktig information: glöm inte mötet idag – det ser alla 
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när dom stämplar in. Kort och koncis information: kom dit då. […] Intranätet, alla ser 

inte det alla dagar, men stämplingsklockan ser alla. – TVP 

Som framgår av det som gåtts igenom hittills är intranätet en viktig del i kommunikationen i företaget 

enligt alla tillfrågade. En av de intervjuade, som arbetat länge inom företaget, anser att innan intranätet 

fanns så var informationen i det närmaste obefintlig: 

Det kan ju vara lite segt med uppdateringar, man hör rykten först innan det uppdate-

ras. Men det har blivit bättre, förut var det ju riktigt dåligt. […] Utan intranätet så 

visste vi ingenting, förut då vi inte hade det så var det dem på ICA eller Konsum som 

visste mer än vi visste på verkstan’. – VP3 

En annan faktor som berörts vid flera av intervjuerna och som är värd att notera, är att när det väl infor-

meras så handlar det oftast om negativa nyheter. Flera av de tillfrågade upplever att nyheterna på intranä-

tet oftast har en negativ ton, men också att om en företagsträff med information är på gång, så är det tro-

ligen något negativt som ska tas upp, exempelvis varsel. 

Det är uppsägningar, det går dåligt, det är ju sällan det står något positivt. – VP3 

Varje gång den där informationen är, så är det som att man får tanken: nu är det något 

skit! Det har ju inte varit så ofta, så varje gång det är så tänker man: vad är det nu då? 

– VP2 

Både fel och för lite uppdateringar. Det är ett jättedåligt flöde, och när det är något 

flöde så är det oftast ett negativt flöde. - TVP 

Även verkstadspersonalen fick frågan om de tror att ett intranät med någon form av tvåvägskommunikat-

ion vore av värde för företaget, vilket flera ställde sig tveksamma till av olika anledningar. Risken att miss-

förstånd uppstår via ett sådant forum berördes, liksom tveksamheten till hur ledningen skulle motta åsikter 

som lämnats via intranätet. En försiktigt positiv inställning till någon form av socialt intranät fanns hos två 

av de intervjuade, men med reservationerna att många kanske inte skulle använda det och att om det inte 

underhålls ordentligt så skulle det bara vara ett irritationsmoment.  

Det är ju bra om man har frågor, att det står vem man kan kontakta, men jag tror inte 

att man ska kunna skriva rakt av. Ibland kan en diskussion inom gruppen vara nog så 

bra, ibland är det ju någon som blir jättedeppig eller jätteglad eller tvärförbannad, då är 

det bättre att vi går till gruppen och diskuterar litegrann, och sen kan man ställa frå-

gan. Man kan ju missuppfatta det som skrivs, och missuppfattningar gör ju att det blir 

konstigheter. – VP2 

Nej inte här, det skulle nonchaleras eller så blev de förbannade. Det tror jag. –VP3 
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Jag tror att det skulle behövas och att det skulle vara bra, om det är någon som tar 

hand om det – kommentarerna och idéerna. Men om ingen tar hand om inputen så är 

det bara retsamt. Men det hade varit jättebra, en idélåda i digitalt format. - TVP  

Många av de tillfrågade upplever att det är svårt att kommunicera uppåt i företagets hierarki, att de tar 

frågan till närmaste chef, men att avståndet där ovanför känns väldigt stort, eller att de inte vet vad som 

händer ovanför arbetsledarnas nivå. Att företaget har en hierarkisk struktur, såväl organisationsmässigt 

som kommunikationsmässigt, och har en modernistisk/klassisk syn på kommunikation som överförande 

av information, kan förklara det avstånd som verkstadspersonalen upplever finns till ledningen. Den klas-

siska synen på organisationskommunikation, och även kommunikation via push-modellen, kännetecknas 

av just det att informationen färdas uppåt och nedåt via en eller flera kanaler, i det här fallet via arbetsleda-

ren och uppåt. En av de intervjuade upplever också att distansen till grupper inom tjänstemannasidan är 

för stor, även i de fall där ett närmare samarbete skulle vara positivt.  

 Till sist fick de intervjuade också frågan om de upplever att de får den information de be-

höver, vilket ingen av dem tyckte att de fick helt och hållet. De ville alla ha tätare uppdateringar och/eller 

fler samlingar med hela personalen, och även de som ansåg att de fick den information de behöver till stor 

del tyckte att det vore intressant och bra att få veta mer. Förklaringar till given information efterlystes 

också av flera, att inte bara få veta vad utan också varför.  

 

Jag skulle vilja ha daglig, lätt information om det aktuella försäljningsläget, till exempel. 

Det ska vara lätt att förstå och inte mycket att läsa. Folk ids inte läsa en längre text, det 

som står på intranätet ska vara ganska kort och klart. Snabbt och enkelt. Så att man 

kan se att: idag går det bra. – TVP 

Bättre dialog med folk, det tror jag är jätteviktigt.  - VP3 

Fråga: Tycker du att du får den information du behöver? Nej det tycker jag inte, abso-

lut inte. Absolut oftare, det tycker jag, Mer och oftare! […] Jag tycker det är synd när 

vi har ett sånt fantastiskt system, att vi kan gå till den där datorn och kolla allihop, så 

borde informationen kunna gå ut mycket snabbare och lättare. – VP2  

Får man bara ut varför, den informationen skulle man ju kunna få. – VP2 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se i resultatet att de som intervjuats är relativt nöjda med de kommunikat-

ionskanaler som finns, men att de inte alltid tycker att de utnyttjas så ofta och så bra som de skulle kunna 

göra. De upplever att det händer saker som de aldrig informeras om, vilket är en källa till irritation och hos 

en del också något som leder till osäkerhet och frustration. Detta är något som kan uppstå när information 

som personalen vill ha filtreras bort och undanhålls (George och Jones 2012:440), vilket det till viss del 

verkar ha gjort här. En annan faktor som går att utläsa är att det finns en efterfrågan efter mer intern verk-

stadsinformation som rör produktionen, om någon maskin gått sönder eller om någon grupp har service, 
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saker som påverkar andra delar av produktionen. I en av intervjuerna nämndes ju exempelvis att man får 

mer förståelse för problem som uppstått om man vet orsaken till dem.  

 Trots att det finns en stor mängd information lagrad i intranätet så verkar ingen av de in-

tervjuade anse att det är något som stressar eller stör dem, utan snarare har de tagit reda på vart de kan 

läsa om sådant som de är intresserade av och inte lagt ned tid på att läsa igenom det övriga. De negativa 

effekterna av information overload tycks alltså inte finnas här, vilket skulle kunna bero på att verkstads-

personalen får väldigt lite personifierad information, men också vara ett tecken på att den stora mängden 

information som finns tillgänglig inte behöver vara en källa till stress utan snarare är något som ger stora 

möjligheter (Snickars 2014: 278-279). Detta stämmer däremot väl överens med de negativa sidorna av 

pull-modellen, att anställda kan hoppa över information som de inte är intresserade av och därför riskera 

att gå miste om viktiga delar. Ett tecken som tyder på detta är att en del inte har koll på vad som finns i 

företagsinformationen på intranätet eller att den uppdateras varje vecka, och att de där kan få svar på en 

del av sina frågor om försäljningsläge och leveranssäkerhet, men dock inte på orsakerna till det aktuella 

läget.  

 

4.4 Skillnader och likheter 

Det finns både skillnader och likheter mellan de två grupperna, som framgår av resultatet. De största lik-

heterna finns i resonemangen runt intranätet, och är att både chefer och verkstadspersonal till största de-

len anser att själva uppbyggnaden av och det övergripande innehållet på intranätet är bra. Alla är också 

medvetna om att det finns mycket information på sidorna, men ingen vet precis vad som finns där, utan 

har mest koll på det de själva brukar använda. Vidare är alla också överens om att uppdateringarna av 

framförallt nyhetssidan skulle kunna vara bättre, och att det innehåll som finns är bra men att det skulle gå 

göra det ännu bättre.  

 Därefter delas de olika gruppernas åsikter till stor del upp. De två cheferna tycker att 

kommunikationen via befintliga kanaler fungerar bra, såväl uppåt som nedåt i hierarkin, och att de får/får 

ut all den information de behöver. De upplever också de negativa effekterna av information overload i 

och med att de mottar väldigt mycket information varje dag som behöver sållas och prioriteras. De är 

överens om att den information som delas på intranätet ska vara okomplicerad för att förebygga missför-

stånd, och en av dem säger också att sådan information förmodligen tolkas likadant av alla mottagare. 

Under intervjuerna med verkstadspersonalen däremot finns uppfattningen att informationen brister såväl i 

frekvens som i innehåll, och att det pågår mycket som det aldrig formellt informeras om. Flera av de till-

frågade efterlyser också andra typer av information, exempelvis information om produktionen och perso-

nalen i fabrikerna. Man upplever att avståndet mellan verkstadspersonal och högre tjänstemän är väldigt 

stort, och att det är svårt att kommunicera ovanför arbetsledarnas nivå, att ovanför den nivån vet man inte 

vad som händer. Man upplever inte heller att mängden information som lagras på intranätet känns över-

väldigande på något vis, utan efterlyser mer och tätare uppdateringar. Det finns också tecken i dessa inter-

vjuer på att den information som delas på intranätet inte alltid tolkas som avsett, trots sändarens avsikt att 

hålla informationen okomplicerad. 
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Allt är inte kristallklart som de skriver. Som till exempel det här med ledigheten över 

jul, då stod det såhär att man får ta tjänstledigt utan lön, och det vållade ju direkt ilska. 

Men då var det ju också såhär att man skulle kunna få ta kompledigt, man skulle få 

ligga minus, men det stod det ju ingenting om. Och då blev det ju direkt, men vad? In-

formation är jätteviktigt att den är rätt och att allting går ut. – VP2 

Dessa skillnader tyder på att ledningen ser intranätet som en portal för enbart information, men att verk-

stadspersonalen anser att det också skulle kunna vara ett hjälpmedel i arbetet och för att bygga en bättre 

gemenskap. Denna skillnad i syn på hur intranätet bör användas är ett tydligt exempel på de kontraste-

rande definitionerna på kommunikation som Carney och Heide beskriver. Cheferna har en transmiss-

ions/överförande syn på kommunikation som till störst del går ut på att informera effektivt, medan verk-

stadspersonalen istället har ett mer rituellt/meningsskapande perspektiv, där kommunikation ses som ett 

medel för att stärka gemenskap och kollegialitet (2008: 14-15; 2002: 17). Dessa olika perspektiv gör att de 

båda grupperna inte delar samma syn på vad som är viktigast i den interna kommunikationen, effektivitet 

och kontroll å ena sidan, gemenskap och delaktighet å den andra.   

 Förutom likheter och skillnader mellan grupperna så fanns också olikheter inom grupperna 

och likheter mellan olika individer i olika grupper. En av cheferna tryckte mycket på missförstånd som kan 

uppstå när information delas via text, vilket också var något som en av de intervjuade i verkstadspersona-

len tryckte på. Ingen ur verkstadspersonalen uttryckte några farhågor för att missa viktig information som 

drunknat i mängden, men en av dem nämnde exempelvis att ingen orkar läsa en väldigt lång text, vilket 

också en av cheferna nämnde.  

 När det gäller urvalskriterierna ålder och år i företaget, så går det inte att urskilja några 

tydliga skillnader och likheter. En person som arbetat länge inom företaget kan visserligen jämföra med 

hur det var tidigare, och en som arbetat mindre länge kan ha andra företag att jämföra med, men trots 

detta så syns ingen tydlig skillnad mellan deras åsikter. Inte heller verkar viljan/förmågan att använda de 

digitala kommunikationsmedlen skilja sig åt beroende på ålder, vilket följande citat från den som arbetat 

längst respektive kortast tid är ett prov på: 

 

Det går ganska bra, det är ju bara att klicka, det händer ju ingenting. - VP3 

Ja, man är ju van att leta och klicka på internet, så det är inga större problem, men det 

kunde ju vara tydligare. – VP4 
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5. Slutdiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på företagsledningens respektive medarbetarnas syn på företagets interna 

kommunikation med fokus på det befintliga intranätet. Efter genomgång av resultat och analys framgår att 

det finns en hel del åsikter angående såväl internkommunikationen i stort inom företaget som intranätet. 

Det framgår också att det, trots en del likheter, finns stora skillnader mellan de båda gruppernas åsikter, 

såväl gällande intranätet men kanske framför allt gällande kommunikation i stort. Dessa skillnader verkar 

till största delen bottna i en kontrasterande syn på vad kommunikation är och hur bra kommunikation ser 

ut. Resultatet och analysen ger också en relativt klar bild på hur kommunikationen ser ut inom företaget i 

dagsläget, och också vart makten över kommunikationen ligger. 

 Företaget har en tydlig hierarkisk struktur med nivåer av verkstadsarbetare, tjänstemän, 

arbetsledare/mellanchefer och ledning, vilket också är den struktur som den interna kommunikationen har 

i form av en vertikal push-modell. Kännetecknande för denna är att informationen färdas uppåt och nedåt 

via ett antal kanaler, att mottagarna av informationen till stor del är passiva, och att det i den kedjan finns 

gate keepers som avgör vilken information som ska delas (Banck & Amcoff Nyström 2002: 154). I det här 

fallet är det till störst del ledningen som agerar gate keepers men också en del mellanchefer/arbetsledare 

har denna uppgift via DS. Detta att företaget har kvar den hierarkiska modellen och att cheferna fortfa-

rande filtrerar utgående information, tyder på att maktbilden i företaget är oförändrad trots införandet av 

digitala kommunikationskanaler. De personer som handhar intranätet fungerar endast som förmedlare av 

material och har inte något inflytande över innehållet eller mängden.  

 Intranätet har en grundläggande funktion och fungerar mestadels som en elektronisk an-

slagstavla, utan möjlighet för anställda från olika avdelningar/fabriker att kommunicera med varandra utan 

att gå via andra kanaler, som exempelvis chefer eller arbetsledare. Intrycket som resultatet ger är att che-

ferna är nöjda med en i huvudsak vertikal kommunikation, men att verkstadspersonalen skulle vilja ha mer 

horisontella inslag. Detta märks på att flera av dem vill ha mer information om andra delar av produktion-

en, och att man skulle kunna utnyttja sådan information när man lägger upp sitt arbete och ge mer förstå-

else för problem som uppstått. 

     När det gäller de intervjuade cheferna så tyder resultatet på att de har en överförande 

syn på kommunikation, med fokus på att informera och få information på ett effektivt sätt. Ledarskapet i 

företaget har, i enlighet med företagets struktur, en till största delen hierarkisk funktion med betoning på 

effektivitet och information, men i och med den stora mängden information som cheferna tar emot dagli-

gen, så har också den filtrerande funktionen i ledarskapet tillkommit. Förutom att förmedla och sprida 

information, så är det också chefernas uppgift att avgöra vad som ska delas, och hur, vilket gjort att de 

känner av de negativa effekterna som kan uppstå vid information overload. Trots detta så anser de båda 

att de både får och får ut den information de behöver.  

Vid intervjuerna med dem som arbetar inom verkstadsproduktionen blir intrycket att här 

är synen på kommunikation snarare rituellt/meningsskapande, då samtliga vill bli mer delaktiga och anser 
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att kommunikationskanalerna borde användas mer som hjälp i arbetet och för att skapa bättre gemenskap. 

Enligt Heide kan ett intranät bidra till att skapa bättre gemenskap i ett företag (2002:77), vilket inte verkar 

vara fallet i här, trots önskemålen från verkstadspersonalen. Detta kan tyda på att ledningen i första hand 

ser till teknikens möjligheter för informationsspridning i enlighet med det överförande perspektivet, och 

därför inte ser till användarnas behov och önskemål. Men trots verkstadspersonalens önskemål gällande 

intranätet, så tyder ändå de intervjuades svar på att de i huvudsak får sin information via den kanalen, och 

att informationsläget på företaget var betydligt sämre innan intranätet infördes. 

Något som blir tydligt i analysen av materialet, och som också går att koppla till kontrasten 

mellan det överförande- och det rituella perspektivet, är att trots att både ledning och verkstadspersonal 

har åsikter och tankar runt företagets kommunikation, vilka kanaler som finns och hur de bör användas, 

samt en del av de problem som kan uppstå, så har de väldigt lite insikt i hur den andra gruppen upplever 

kommunikationsläget. Cheferna, som varje dag hanterar stora mängder information, och också har tankar 

runt hur man kan lägga upp informerandet så att denna stress inte drabbar mottagarna, är inte medvetna 

om att verkstadspersonalen inte upplever denna stress utan tvärt om vill ha mer och fler typer av inform-

ation. Verkstadspersonalen å sin sida upplever att information undanhålls dem eller att vissa typer av in-

formation inte alls ingår i nuvarande information, men är inte medvetna om den informationsmängd som 

cheferna handskas med eller den stress det leder till. För att en effektiv kommunikation ska kunna uppnås 

är det avgörande både att information delas men också att mottagarna av informationen förstått vad den 

betyder (George och Jones 2012:429), vilket betyder att utan återkoppling från mottagarna så kan sändarna 

inte vara säkra på att informationen har fått önskad effekt. Med tanke på de skillnader i åsikter som finns 

och också omedvetenheten om dessa skillnader, så är det tydligt att återkopplingen inte fungerar.  

Det avstånd som finns mellan chefer och verkstadspersonal i och med deras vitt skilda per-

spektiv på kommunikation verkar ha som effekt att de olika grupperna har väldigt liten insikt i varandras 

arbetssituation och behov. När då makten över kommunikationsläget och informationen ligger hos led-

ningen, blir följaktligen resultatet att det är ledningens vision om vad som och hur det ska kommuniceras 

som förverkligas. 

Studien har visat att trots att den utfördes som en fallstudie vid ett företag, så är resultaten 

på flera sätt användbart i ett större sammanhang. Resultatet synliggör en del av de klassiska frågorna inom 

kommunikation och organisationskommunikation, som kontrasterna som uppstår när olika grupper har en 

syn på kommunikation som skiljer sig åt markant – det överförande gentemot det rituella perspektivet, 

och också effekterna av en klassisk, hierarkiskt struktur i organisationen och i organisationens kommuni-

kation.  

Men den bidrar också med en del insyn i vilka effekter den digitaliserande samhällsutveckl-

ingen kan få på en organisation som har kvar en hierarkisk struktur och ett kommunikationssystem som 

övervägande fungerar enligt push-modellen. Införandet av digital teknik i sig medför inte en mer pull-

inriktad kommunikation eller en plattare organisation, men det rådande systemen påverkas ändå av detta 

på olika vis. Exempel på detta i resultatet är att trots att mottagarna väntar på att informeras, så måste de i 

och med det digitala intranätet själva uppsöka informationskällan för att få veta om ny information till-
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kommit. Ett annat exempel är mängden information som cheferna mottar varje dag från olika källor, och 

hur detta har påverkat deras arbetssituation. Man kan därför anta att det inte finns någon tydlig linje mel-

lan ”före digitaliseringen” och ”efter digitaliseringen”, utan att de olika modellerna och strukturerna går in 

i varandra på ett mer komplext sätt än vad det verkar som vid en första anblick.    

  

5.1 Förslag på vidare forskning 

Då resultatet i studien visar på olika åsikter om och syn på kommunikationen inom ett företag, vore det av 

intresse att forska vidare runt detta genom att inkludera fler grupper i undersökningarna, hur skiljer sig 

exempelvis tjänstemännens åsikter från ledningens respektive verkstadsarbetarna, och ser det likadant ut 

inom fler organisationer? Att resultatet visar på de effekter digitaliseringen kan ha på en hierarkisk organi-

sationsstruktur som behållit en klassisk syn på kommunikation är också intressant, och ett område som 

vore av värde att forska vidare inom. 
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7. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Vad används intranätet till idag? 

 Hur ofta använder du/tittar du på intranätet? 

 Vad använder du det till? 

 Vad finns på intranätet i dagsläget? 

 

Vilka åsikter/önskemål finns när det gäller företagets intranät? 

 Hur upplever du själva uppbyggnaden/utseendet? 

 Är det enkelt att hitta den information du vill ha? 

 Är innehållet på sidorna aktuellt, uppdateras sidorna regelbundet? 

 Vad skulle du vilja ändra på med intranätet, vad saknas/finns det för mycket av? 

 

 

 Vilken sorts information tycker du hör hemma på intranätet, och vilken sorts in-

formation hör inte hemma på intranätet? 

 Vilka andra kommunikationskanaler tycker du man bör använda förutom intranä-

tet? 

 Hur får du oftast reda på ny information/hur delar du oftast information? 

 Tycker du att intranätet tillsammans med övriga kommunikationskanaler gör att 

du får/får ut den information du behöver? 

 

 Skulle någon form av Social Intranät vara önskvärt på företaget? 

 

 Hur tycker du det fungerar att kommunicera uppåt? 

 

 

 

 


