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Abstract 

 

Title: To meet on the Inside: A study of the use of Piteå municipality’s intranet 

 

Today’s society has become more and more digitalized and we have access to more information than 

ever before. This has had a major impact on organizations and their work processes. For example have 

intranets become a common technical groupware to communicate and get relevant information from 

inside the organization. A common problem related to this is an over-reliance on the technology, 

where there's not taking into account that some informal and communicative means are difficult to 

occur through digital resources. 

 

The aim of this study is to examine the use of an intranet in a municipality, which consists of many 

different employees with various work situations. The focus in the study is to investigate how the 

members use the intranet and their view of the information access. The aim is also to study if there are 

any differences in the opinions between the employees and the managers. The empirical material is 

collected through a quantitative method, more particularly web surveys. 

 

Theories that are central to the study are organizational communication, sense-making in 

organizations, push- and pull theory, hegemony, and also prior research about intranet. The outcomes 

of the study indicate that the intranet is used frequently - primarily to receive news and other 

information. But at the same time most users finds it difficult to search and find the information they 

need on the platform. The results shows that the intranet has to be tailored to take greater account of 

different group’s needs and interest, both in terms of their media habits and in terms of professional 

information needs.  
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1. Inledning  

Dagens informationssamhälle har gjort att vi omges av och har tillgång till mer information än 

någonsin. Tekniska innovationer avlöser varandra kontinuerligt och vi spenderar allt mer tid framför 

olika skärmar. Utvecklingen har inte bara förändrat den enskilda människans vanor – den har även haft 

stor inverkan på organisationer. Förutom att satsa på marknadsföring för att bli sedd, nådd och spridd 

utåt i sociala medier, har intranät blivit ett utbrett fenomen för att informera och kommunicera inom 

organisationer (jmf Heide, Johansson och Simonsson 2012:167). Enligt Mats Heide (2002:15) kan 

intranät beskrivas som: ”[…] ett organisationsinternt Internet, skyddat från det publika Internet genom 

brandväggar, dvs. mjukvara som hindrar intrång från obehöriga i datornätverket.” 

 

Intranätet tillåter medlemmarna att ta del av samlad information oberoende av tid och rum, vilket är till 

fördel för det kollektiva organisationslärandet (Heide 2002:89). Risken med intranät är samtidigt att det 

leder till ett ojämnt informationsförfogande, då personer som är inaktiva eller har sämre tillgång till 

dator hålls mindre informerade. En annan problematik är övertron på tekniken – där intranätens 

funktioner förväntas kompensera för eller ersätta mänskliga kommunikationsbehov (Bark et al. 

2002:37). Om organisationen saknar ambitionsnivå eller tydliga krav på informationsvägarna, finns det 

därmed risk för att det uppstår informations- och kompetensklyftor på arbetsplatsen (Bark et al 

1997:98ff). Lena Lundgren (2006) har studerat maktförskjutningar i organisationer och menar att det är 

av stort intresse att i fortsatt forskning undersöka ojämlika förhållanden i organisationer och hur 

kommunikationen i organisationerna påverkas av detta. Enligt henne flyttas makten över informationen 

till den som har makten över intranätet, vilket påverkar medlemmarnas sätt att kommunicera på 

intranätet.  

 

Det finns en skillnad när det kommer till kommunikationsprocesser inom privata företag och offentliga 

institutioner - nämligen att exempelvis kommuner arbetar på medborgarnas uppdrag och finansieras av 

medborgarnas skattepengar. Kommunen har ett ansvar att se till att verksamheter utförs i den 

omfattning och med den kvalitet som lagstiftningen kräver (jmf Hansson 2011:9f). De har därmed en 

väsentlig roll för samhällets utveckling, vilket gör välfungerande kommunikationsprocesser viktigt både 

för kommunens anställda, men också för alla invånare.  

 

Piteå kommun använder intranätet Insidan för att informera och kommunicera med kommunens 5096 

anställda. Enligt ledningen finns det en problematik i att nå ut till alla och anpassa informationen efter 

alla yrkeskategorier. De är inte ensamma om detta problem. En undersökning från 2014 visar att 

intranät i Sverige oftast inte används som det är tänkt, och att det finns en efterfrågan att utveckla 

kommunikationen på intranäten (Webserviceaward, 2014). Ambitionen med denna studie är att ta reda 

på om och hur Insidan används och uppfattas av användarna själva. I undersökningen uppmärksammas 
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bland annat hur tillgänglig informationen är, vilka behov som finns med intranätet och om åsikterna 

kring Insidan skiljer sig åt mellan ledning och medarbetare. Förhoppningen är att bidra med en vidare 

uppfattning inom forskningen över vilka faktorer som inverkar på intranätets roll i en stor och komplex 

organisation. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka hur Piteå kommuns intranät används och uppfattas som 

kommunikationskanal av användarna, och på så sätt belysa intranätets roll i den dagliga verksamheten. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Till vad och i vilken utsträckning används intranätet?  

 Hur lätt/svår är informationen på intranätet att hitta? 

 I vilken utsträckning motsvarar informationen på intranätet användarnas behov? 

 Vilka, om några skillnader finns det i uppfattningar mellan ledning och medarbetare av 

intranätet som informationsverktyg? 

 

1.2 Centrala begrepp  

Användare syftar till alla medlemmar som arbetar inom Piteå kommun och har tillgång till intranätet. 

 

Ledning är i denna studie de 97 personer som i enkäten uppgett att de har en ledande funktion i sin 

tjänst på Piteå kommun.  

 

Medarbetare syftar i denna studie till de 388 anställda inom Piteå kommun som besvarat enkäten och 

uppgett att de inte har en ledande funktion i sin tjänst. 

 

Tillgång innebär möjlighet att logga in på intranätet och inte enbart tillgång till dator. 

 

Information avser innehåll i budskap och meddelanden som överförs via kommunikation. Det kan röra 

sig om ett dokument eller ett mejl, eller uppstå som ett resultat av en konversation mellan två parter.  

 

Kommunikation definieras som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller 

information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. 

 

Intern kommunikation definieras i detta arbete som den information och kommunikation som sker inom 

kommunen som organisation - mellan chefer/ledning och medarbetare/verksamhet. 
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1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för begreppet intranät följt av en presentation av den studerade kommunens 

intranät. 

 

1.3.1 Definition av intranät 

År 1994 myntade Steven Telleen begreppet Intranet (Heide 2002:174f). Allt eftersom tekniken 

utvecklades och gjordes mer lätthanterlig, började företag implementera Intranets funktioner i arbetet 

(Griffiths 2004:181f). Intranet kom senare att definieras som intranät, vilket gjorde inträde i Sveriges 

arbetsliv år 1996 (Bark et al 2002:9ff). Med åren har intranätet blivit allt mer utbrett. En undersökning 

från år 2012 pekar på att svenska företag visar allt större ambitioner av att avancera intranäten för att 

efterlikna ”digitala arbetsplatser”, med åtkomst till system och tjänster som behövs för att utföra 

majoriteten av arbetsuppgifterna (Intranätverk, 2012).  

 

Vad är då egentligen ett intranät? Enligt den svenska medieforskaren Mats Heide (2002) förklaras intranät 

som organisationers interna internet som skyddas från det externa nätet genom brandväggar. En mer 

uttömmande beskrivning av intranät definieras av Bark, Windahl, Heide och Olofsson (1997) som:  

 

 

 

 

 

  

 

Denna förklaring skildrar inte intranätet enbart som ett isolerat tekniskt system. Snarare inkluderas det i 

organisationen som en helhet, och likt det tolkande perspektivet (se avsnitt 2.2), betraktas 

kommunikation som ett redskap för kunskap och lärande. 

 

1.3.2 Piteå kommuns intranät 

Objektet för denna undersökning är Piteå kommuns intranät Insidan. Anledningen till att studien är 

inriktad på just denna kommun är att det finns en uttalad problematik kring detta intranät (se avsnitt 1). En 

annan orsak är att stora och komplexa organisationer till skillnad från små, ökar avståndet mellan 

ansvariga för intranätet och intranätanvändarna. Det kan i sin tur tänkas utgöra en ökad risk för att 

innehållet inte korresponderar med användarnas behov. Ytterligare en aspekt är att intranätet 

implementerades år 2005, vilket gör det intressant att se huruvida Insidan fungerar som ett naturligt inslag 

i användarnas arbetsrutiner efter tio år. 

Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt, 

oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och utveckla 

den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och 

utbytet av kunskap/data inom organisationen samt fungera som ett interaktivt 

arbetsredskap för att förenkla och stödja processer och arbetssituationer. (s. 9f) 
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Piteå kommun består av åtta olika förvaltningar: fastighets- och serviceförvaltningen, 

kommunledningskontoret, kultur, park och fritid, räddningstjänsten, samhällsbyggnad, socialtjänsten, 

strategiskt stöd och utbildningsförvaltningen. Varje enskild förvalting ansvarar i sin tur för kommunala 

yrkesgrupper; allt från lärare, brandmän, ekonomer till byggarbetare och kökspersonal. Sammanlagt har 

kommunen 5096 anställda, varav 187 av dessa består av chefer och ledning. Könsfördelningen, med både 

ledning och medarbetare inräknat, uppges vara 78,6 procent kvinnor och 21,4 procent män.  

 

Insidan fungerar främst som en informationskälla där användarna kan hämta information, nyheter och få 

IT-stöd. Det kan vara allt från meddelanden om den dagliga driften, nyheter om kommunen, lönefrågor 

eller blogginlägg från ledningspersonal. Inom vissa yrken används plattformen för att samarbeta via 

styrande dokument och arbetsgrupper. Vad gäller utbildning av intranätet förväntas anställda lära sig 

intranätets funktioner på egen hand eller instrueras av sina närmaste kollegor (Informationschef 2015-01-

05).  

 

Vid implementeringen av intranätet formulerades inga allmänna mål eller riktlinjer för vad Insidan skulle 

uppfylla. Då kommunen är en komplex organisation med ett stort antal yrkesinriktningar, upplever 

ledningen att det är svårt att begränsa mängden information och att anpassa den efter majoriteten av 

användarna. Utöver intranätet används andra interna informations- och kommunikationsvägar så som 

databaser, fysiska möten, e-post, hemsida, personaltidning och anslagstavlor (Informationschef 2015-01-

05). Information förmedlas också via förvaltningarnas egna kommunikatörer. Idag vill kommunledningen 

förändra intranätet då de upplever det som inaktivt och att det används på olika sätt inom olika 

yrkesgrupper. Visionen är att det ska fungera som kommunens primära informationskälla och som en 

”levande”, gemensam mötesplats för alla medlemmar (ibid). 
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2. Teori och tidigare forskning 

Teorierna i detta arbete används som praktiska verktyg för att se, förstå och tolka det insamlade 

materialet. Studiens teoretiska ramverk utgörs av de tvärvetenskapliga ämnena medie- och 

kommunikationsvetenskap och organisationskommunikation. Följande kapitel presenterar och redogör för 

de teorier som används i studien samt tidigare forskning som bedrivits kring intranät och 

organisationskommunikation. 

 

2.1 Intranät  

2.1.1 Användning 

Intranätets roll ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats beroende på hur plattformen är upplagd. Mats 

Heide (2002:141-149) menar att ett intranät kan delas in i tre huvudsakliga användningsområden: intranät 

som informationsverktyg, intranät som arbetsverktyg och intranät som utbildningsverktyg.  

 

Det första området informationsverktyg innebär att intranätet fungerar som en renodlad informationskanal 

i form av en digital anslagstavla. Intranätet bidrar i det här stadiet med att samla och tillgängliggöra 

information kring vad som sker, har skett och kommer att ske i organisationen. I området arbetsverktyg 

har intranätet utvecklas till ett verktyg som erbjuder information och applikationer som möjliggör 

effektivisering och utförande av dagliga arbetsuppgifter. Det kan röra sig om att beställa material, ta del av 

projektplaner, presentationer, dokument eller manualer.  

 

När intranätet definieras som ett utbildningsverktyg erbjuder den en utökad mängd information och 

applikationer. Tanken med detta är att effektivisera lärandet med hjälp av webbaserade kurser, och att 

underlätta en tvärfunktionell kommunikation i organisationen via sociala forum. Gränsen mellan den 

andra och tredje fasen är flytande, men för att intranätet ska fungera som ett utbildningsverktyg ska det 

vara möjligt för medarbetarna att lösa merparten av sina arbetsuppgifter med hjälp av intranätets 

applikationer (Bark et al 2002: 23ff). Oavsett vilka användningsområden som intranätet erhåller, är 

medlemmarnas motivation till att använda intranätet är A och O för att plattformen ska fungera som ett 

värdefullt verktyg på arbetsplatsen (jmf Bark et al 2002:146). 

 

Heides förklaring av intranätets olika användningsområden är av nytta för denna uppsats då den kan 

jämföras med resultatet som inhämtas i enkätundersökningen och fungera som en bedömningsgrund för 

var Insidan befinner sig i denna utveckling. Det kan också ge en uppfattning om vilka delar av intranätet 

som behöver förändras för att nå nästa utvecklingsfas. 

 



6 

2.1.3 Möjligheter och vanliga problem  

Att implementera ett intranät kan innebära en rad fördelar. Exempelvis kan stora mängder information 

lagras på ett och samma ställe och budskap kan publiceras, spridas och uppdateras snabbt, oberoende av 

tid och rum. En annan fördel är att den skapar möjlighet att kommunicera mellan olika enheter och dela 

med sig av information till hela organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:167ff). Trots dessa 

goda förutsättningar finns risk för att ett intranät leder till överbelastning av information. För mycket 

information gör det svårt att hitta det man söker vilket kan leda till att viktiga budskap går förlorade i 

informationsflödet (ibid). Ett annat problem kan kopplas till plattformens trovärdighet. Inaktuell 

information eller svårigheter för medarbetarna att lokalisera innehåll kan leda till att användarna förlorar 

tilltron till intranätet (Blackmore 2001:54). Detta kan i sin tur innebära minskad nytta av intranätet, där 

användarna istället utnyttjar andra kanaler för att få sina informationsbehov tillfredsställda. Enligt Bark et 

al (1997:98ff) kan konsekvensen av att vissa grupper inte tillgodogör sig material på intranätet bli 

informationsklyftor på arbetsplatsen.  

 

Ett flertal forskare betonar att det finns en problematik kring att bländas av tekniken - där själva 

användarna av systemen glöms bort (Heide, Johansson och Simonsson 2012:173; Tredinnick 2004:40ff). 

Tredinnick (2004) menar att det är av allra största vikt att uppmärksamma medlemmarnas individuella 

intressen, då risken annars är att organisationens respektive organisationsmedlemmarnas förväntningar av 

intranätet står i kontrast med varandra. För att uppnå ett användarvänligt intranät bör därför innehållet 

basera sig på en grundlig analys av medlemmarnas behov, och likaså bör fortlöpande förändringar och 

utveckling av intranätet ske genom dialog med användarna (Bark et al 2002:39f). Detta tar Birgerstam och 

Lindberg (2013:48) upp i sin studie om hur fastighetsbolaget Wallenstams intranät används. I 

undersökningen visade det sig att anställda föredrog mejlen framför intranätet som informationskanal, då 

den senare inte upplevdes ha en tydlig och systematisk struktur. En av respondenterna uttryckte: 

”Intranätet måste utgå från individen. Man borde skapa en startsida som utgår från varje individ och 

dennes anställning, dennes dag och arbetsuppgifter.”  

 

Författarnas slutsats var, liksom resonemanget ovan, att ett intranät måste ta större hänsyn till användarens 

specifika behov - eftersom användare inte kommer att söka sig till intranätet bara för att det installeras i 

datorerna. För att framhäva mervärdet med intranätet rekommenderar författarna tre åtgärder: 1. Skapa 

nya funktioner på intranätet som tillfredsställer de behov som idag inte tillfredsställs. 2. Visa och förklara 

nyttan med intranätet för alla användare. 3. Se till att intranätets mest relevanta funktioner inte är 

tillgängliga på något annat forum - så att behovet endast kan tillfredsställas genom intranätanvändning. 

(Birgerstam och Lindberg 2013:50ff)  
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2.2 Organisationskommunikation  

Organisationskommunikation är ett omfattande forskningsfält som inbegriper organisationers 

kommunikativa handlingar. Heide, Johansson och Simonsson (2012: 63ff) definierar begreppet som ett 

sätt att tolka och förklara olika organisationsfenomen ur ett kommunikationsperspektiv. Under det senaste 

decenniet har fältet utvecklats och breddats. Bland annat har skiljelinjen mellan vad som utgör intern- 

respektive extern kommunikation blivit allt mer ifrågasatt (Heide, Johansson & Simonsson 2012:71). En 

annan faktor som uppmärksammats är att organisationskommunikation flyter samman allt mer med 

närliggande forskning som public relations och marknadsföring, eftersom dagens teknologi suddat ut 

gränserna mellan organisationen och dess omvärld (Heide, Johansson & Simonsson 2012:75; Falkheimer 

& Heide 2007:22f,49,55; Dalfelt, Heide & Simonsson: 2001:77f).  

 

Synen på organisationen – vad den är, hur den kan beskrivas och studeras, har skiftat över tid där olika 

forskningsperspektiv har avlöst varandra och vuxit fram parallellt. Jag har valt att utgå från tre utmärkande 

perspektiv som definieras som det klassiska-, tolkande- och kritiska perspektivet (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:85-111). Inom det klassiska perspektivet ses organisationer som effektiva maskiner som 

styrs genom centralisering och en tydlig arbetsdelning. Synen på kommunikation bygger på en linjär 

process, och organisationens mål är ofta förknippade med ledningens intressen (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:85ff; Miller 2012:27). Forskning inom området intranät och organisation har till stor del 

en klassisk syn på intranät, där själva tekniken ligger i fokus för att söka kunskap i hur arbetsprocesser kan 

effektiviseras och leda till ökad kontroll inom organisationer (Lundgren 2006; Telleen 1996).  

 

Under 1980-talet började allt fler organisationsforskare vända sig bort från det klassiska synsättet och 

närma sig ett tolkande perspektiv. Det innebär att betrakta organisationer som sociala system som 

omkonstrueras kontinuerligt genom interaktion mellan organisationens medlemmar (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:33,73, 92ff). Huvudintresset riktas mot människan och dennes sociala processer, vilken 

anses skapa organisationen och utgöra den primära länken för organisationens existens. Ett 

forskningsexempel med fokus på kommunikation som en meningsskapande process inom organisationer 

är Heides (2002) avhandling Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande. Han undersöker 

intranätets betydelse för lärande i en organisation. Slutsatsen är att effektiv teknik inte är synonymt med 

effektiva arbetsprocesser, eftersom stora mängder information går förlorad vid digitaliserade budskap. 

Heide förespråkar dialog öga-mot-öga mellan organisationsmedlemmar, och ser det som källan till lärande 

organisationer (Heide 2002:214f). 

 

Annan forskning som kan relateras till det tolkande perspektivet är Intranet use: a study of five Swedish 

organizations av Banck och Amcoff Nyström (2005:176). Studien är inriktad på intranätanvändningen i 

fem svenska organisationer. Efter utförda intervjuer med både chefer och användare visade resultatet att 
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intranätet bygger på en undermening av att användarna ska ”informera sig själva” istället för att ”bli 

informerade”. Författarna kom fram till att synen på vem som skulle ansvara över hanteringen av 

intranätet skiljde sig mellan chefer och medarbetare. Medarbetarna visade sig skeptiska till förändringar av 

intranätet som innebar att de fick större ansvar över informationen, medan ledningen tyckte att ansvaret 

skulle ligga på medarbetarna. 

 

Forskningsfokus inom det kritiska perspektivet är inriktat på det outtalade inom organisationer; 

information som inte kommer fram, förvrängda budskap eller frågor som medlemmarna inte vågar ställa. 

Här ses organisationer som socialt konstruerade maktarenor där medlemmarna har olika möjligheter att 

kontrollera kommunikationen och delta i meningsproduktionen (Heide, Johansson & Simonsson 

2012:96fff, Miller 2012:102). En gemensam nämnare hos det tolkande och kritiska perspektivet är strävan 

efter att förstå sociala processer och organisationsmedlemmarnas inflytande över dessa (Heide 2002:27). 

 

Denna studie tar avstamp i ett tolkande perspektiv med kritiska inslag, då målet är att undersöka hur 

medlemmarna använder och uppfattar intranätet, kopplat till ett maktperspektiv. Dagens moderna 

informationsteknik ställer krav på  ökad kunskap hos medarbetare (se avsnitt 2.4), vilket gör det viktigt att 

information inte endast sprids - utan också förstås och knyts an till det egna arbetet. Fokus i denna uppsats 

kommer att ligga på informationsöverföring som en meningsskapande process, där delaktighet ses som en 

förutsättning för att konstruera gemensamma referensramar.  

 

2.3 Meningsskapande i en organisationskontext  
Då denna studie behandlar frågor inom en organisationskontext har jag valt att förhålla mig till Karl E 

Weick (1995) och hans teori om meningsskapande, vilken kan ses som en sammanhållande länk med 

teorier inom organisationskommunikation och ett tolkande perspektiv. En viktig utgångspunkt i hans teori 

är att organisationer är ständigt föränderliga processer snarare än stabila eller homogena system. 

Organisationer består av en uppsättning värderingar som kontinuerligt omkonstrueras i sociala processer 

mellan organisationens medlemmar. Eftersom människor har olika erfarenheter och förförståelser, krävs 

ett gemensamt sätt att tolka och koda händelser för att forma gemensamma betydelser. Detta, menar 

Weick, sker vid konversationer mellan medlemmar eller i möten där det finns utrymme för argumentation 

och motfrågor (2001:36-39, 1995:3f,189). 

  

Organisationer har en bestämd struktur med olika funktioner och roller, där samspelet mellan olika 

grupper regleras av normer och överenskommelser. Vid tvetydig information kring roller och 

ansvarsområden uppstår därför ett extra stort behov av att skapa mening. Enligt Weick (1995:65, 91-100) 

kan tvetydighet beskrivas som flera konkurrerande uppfattningar som hämmar förutsättningarna för 

rationellt beslutsfattande. Utan tydligt formulerade mål och riktlinjer är det därmed svårt för 
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organisationsmedlemmar att veta vad som förväntas av dem, vilket framkallar olikartade tolkningar. Att 

skapa tydlighet i organisationen är av vikt för att medarbetarna ska ta till sig uppsatta gemensamma mål, 

och för att organisationens mål och verklighet ska reflekteras i medarbetarnas mål och verklighet.  

 

 

 

 

Liksom citatet ovan betonas ofta dialog och delaktighet i teorier om lärande organisationer (jmf Börnfelt 

2009:115). En god organisatorisk lärmiljö kan sägas stimulera till reflektion, kritik och förändring, och 

leda till en organisation som möter omställningar och utmaningar gemensamt (Dalin 1997:86f; Börnfelt 

2009:106f). I en tid av snabbt växande informationsteknik förväntas samtidigt organisationsmedlemmar 

uppdatera sig själva med aktuell information, parallellt med att de utsätts för allt större volymer av 

information via olika kanaler (se avsnitt 2.4). Detta ökar risken för tvetydighet och tolkningsproblem. Till 

exempel menar Falkheimer och Heide (2007:72f) att information som publiceras på intranät oftast inte 

anpassas efter medarbetarnas perspektiv. För att reducera tvetydighet och fylla igen kunskapsglapp, 

förespråkar Weick (1995) kontinuerlig dialog och diskussion mellan organisationsmedlemmarna. Denna 

aspekt framhålls som tidigare nämnts av Mats Heide (2002:214f), men också av ett flertal andra forskare 

(Bark et al 1997:98ff; Bark et al 2002:56). De riktar kritik mot intranätet som källa för lärande, och menar 

att intranätet kan fungera som ett komplement till andra informations- och kommunikationskanaler, men 

att det aldrig ersätta dialogen öga-mot-öga. Detta eftersom den komplexa och svåra informationen som 

framförs i fysiska möten går förlorad vid teknisk informationsöverföring.  

 

2.4 Push och pull 

Steven Telleen (1995), en amerikansk datorkonsult som myntade begreppet IntraNet, talade om två olika 

modeller för att illustrera kommunikationsvägarna i en organisation: publisher push och user pull. Dessa 

definieras fortsättningsvis som push- respektive pullmodellen. Push-modellen innebär att ledningen förser 

sina medarbetare med den information de anses behöva. Vid införandet av ett intranät övergår 

informationen till en pull-modell där information som publiceras blir tillgänglig och sökbar för alla.  

 

Pull-modellen kan ses som positiv ur ett demokratiskt hänseende eftersom information tillgängliggörs i 

större omfattning under samma tidpunkt. Dessutom kan användare påverka sin informationssituation 

genom att själva välja ut information att ta del av- respektive inte ta del av (jmf James Lull 2007:96f; Bark 

et al 1997:103ff). I Heides (2002) studie visade det sig att de flesta intranätanvändarna på Ericsson Mobile 

Communications var tilltalade av pull-modellen. De upplevde en frihet i att var och när som helst kunna ta 

Den viktiga kommunikationen mellan chef och medarbetare kretsar inte längre främst kring 

enkla order och direktiv, utan kring komplexa och tvetydiga budskap om organisationens 

visioner, mål och strategier. Dessa budskap måste tolka, förklaras och förädlas för att de ska få 

en meningsfull koppling till det dagliga arbetet. (Heide, Johansson & Simonsson 2012:127) 
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del av organisationens samlade information samt att intranätet gav dem större kontroll över 

informationsflödet. Heide menade att en förklaring till det genuina intresset och entusiasmen för ny teknik 

kunde kopplas till en låg medelålder, då personalen befann sig mellan 32-34 år (2002:116f,151,205).  

 

Samtidigt är det inte sagt att teknikens individualistiska utveckling underlättar i alla avseenden. 

Övergången till en pull-modell förskjuter kontrollen av informationen till mottagaren, vilket innebär att det 

ställs högre krav på att mottagaren anpassar sig till tekniken och på egen hand aktivt söker upp och 

sorterar all information (Bark et al 1997:104f; Heide 2002:96; Falkheimer & Heide 2007:18; Lull 

2007:98; Telleen 1995; Börnfelt 2009:131).  

 

Dessutom konkurrerar intranätet ofta med andra informationskanaler likt en kugge i ett 

kommunikationssystem – med allt från avdelningsmöten, anslagstavlor, personaltidningar till samtal med 

kollegor och e-post - vilket kan göra det svårt att följa med i flödet och att hitta det man söker. När 

informationsbelastningen är för hög och mottagaren inte hinner tolka eller ens uppmärksamma alla 

meddelanden, uppstår informationsöverflöd. Eftersom information måste tolkas innan den kan förstås och 

bli till kunskap (se avsnitt 2.3), krävs någon form av urskiljning och sortering. Lundgren, Strandh och 

Johansson (2012:31) menar att i takt med att medarbetare måste hantera allt mer information, ökar också 

kraven på effektiva sökmotorer som kan hjälpa användarna att hitta och sålla bland all data. I linje med 

detta menar Steven Tellen (1998) att digital demokrati inte uppstår genom att enbart göra applikationer 

lättillgängliga för användarna, utan genom att anpassa digitala miljöer efter dess användare: 

 

  

  

  

Vidare understryks vikten av att utbilda anställda i att använda intranätets funktioner. Då användare 

kommit över inlärningströskeln och aktivt börjat använda plattformen, kan de också ta del av intranätets 

fördelar istället för att förlita sig på andra informationskanaler (Telleen 1996; Lundgren, Strandh & 

Johansson 2012:40). Begreppen pull och push är intressanta i förhållande till denna studie då de kan 

kopplas till användarnas inställning till att ”hämta” information och ansvara över att hålla sig uppdaterad 

på Piteå kommuns intranät.  

 

2.5 Hegemoni  

Intentionen i denna studie är att med utgångspunkt i ett tolkande perspektiv undersöka hur Piteå kommuns 

intranät används, och huruvida uppfattningarna av intranätet skiljer sig mellan ledning och medarbetare 

Digital democracy does not come from making information and automated applications more 

easily available to non-I.T. specialists. It arises by making the digital environment, the ability 

to create, share, maintain and change digital content and processes, directly available to non-

I.T. specialists. (kap 9) 
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inom kommunen. Faktorer som makt och organisationsstrukturer är relevanta i sammanhanget, då de kan 

förklara varför vissa föreställningar är mer framträdande än andra. Forskare inom det kritiska perspektivet 

anser att kommunikation i allra högsta grad kan ses som ett maktverktyg. Heide, Johansson och 

Simonsson (2005:61,95) menar att kommunikationen mellan ledning och medarbetare aldrig kan bli helt 

symmetriskt, då det finns en inbyggd ojämlikhet i strukturen. Vidare menar de att statusskillnader i 

hierarkin bidrar till att skapa och låsa vissa verklighetsbilder, och likaså påverkar det hur och med vem 

människor kommunicerar.  

 

För att närma sig maktdimensioner i denna uppsats är hegemoni ett relevant begrepp att tillämpa. 

Hegemoni beskriver en undermedveten maktordning som bygger på implicita föreställningsmönster. 

Termen myntades av Antonio Gramsci, en italiensk tänkare inom marxismen. Gramsci (1971:3-14; 

1995:245) menade att vissa ideologier eller världsbilder dominerar framför andra sätt att beskriva 

verkligheten. Dessa ideologier skapas av personer med stort inflytande inom olika institutioner - 

exempelvis på arbetsplatsen, i medier, religioner, utbildningar eller inom familjen. Hegemonins karaktär 

avgör vilka frågor som överhuvudtaget kommer upp till diskussion och blir föremål för beslut, samt vilka 

alternativ som är ”rätt”, ”fel” och ”realistiska” (ibid). De trosföreställningar som dominerar blir så 

självklara att de bildar en barriär mot alternativa verklighetsbilder. Således upprätthålls en särskild ordning 

som gör att underordnade grupper ansluter sig till den styrande klassens världsåskådning; det vill säga den 

härskande klassens värderingar blir ”sunt förnuft” (common sense) (Heide, Johansson & Simonsson 

2012:104; Ihlen 2009:63-69; Ewick och Silbey 1995:207-212). Exempelvis accepterar ofta 

organisationsmedlemmar de regler som finns på arbetsplatsen och är aktiva medskapare i formuleringen 

av dessa (Miller 2012: 106f).  

 

Gramsci’s resonemang går att applicera i många olika sammanhang. Poängen med att lyfta in hans teori i 

denna studie är att visa på det problematiska i att de idéer som dominerar inom en organisation blir det 

som medlemmar grundar sina val på - hur man väljer att kommunicera och vad man kommunicerar om 

(jmf Alvesson 2014:84). Till exempel kan kulturella normer avspeglas i att medlemmarna visar en allmän 

positiv framtoning i olika frågor eller att vissa mål uppfattas som mer självklara än andra. Då vissa 

föreställningar blir dominanta, bidrar det således till att låsa och begränsa andra uppfattningar (Alvesson 

2014:95f). I uppsatsen används således Gramsci’s teori som förklaring till hur implicita maktstrukturer 

uppstår och sprider sig bland medlemmarna.  

 

Lundgren, Strandh och Johansson (2012:18ff) anser att intranät skapat nya förutsättningar för 

informationsspridning och kunskapsöverföring, som gör att organisationsmedlemmar kan samarbeta utan 

hierarkiska hinder. De menar att intranät gör organisationer i helhet mer innovativa, då den kollektiva 

intelligensen samlas på ett och samma ställe - vilket gör att medarbetare snabbt kan hitta svar på 

eventuella frågor. En annan fördel är att tillbakadragna eller tystlåtna personer ofta har lättare att engagera 
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sig i sociala forum än vid fysiska möten. Samtidigt drar författarna resonemanget längre och menar att 

även om intranätet tillgängliggör gemensam information, är frågan huruvida åsikter som går emot 

vedertagna normer faktiskt kommer fram på ett intranät. De antyder att det är osannolikt att användare 

som verkar under eget namn öppet vågar uttala kritik eller lämna negativ feedback. Att uppmärksamma 

vem som har makten över intranätets information och innehåll utgör en intressant dimension i denna 

studie då den ämnar belysa hur intranätet uppfattas som kommunikationskanal av användarna. 

 

2.6 Teoridiskussion 

Det visade sig inte helt problemfritt att hitta teorier som rör intranät. Det som skrivits inom ämnet är till 

stor del handböcker snarare än forskning, varför en stor del av den teori och tidigare forskning som 

presenterats i denna studie består av avhandlingar och uppsatser. Det kan argumenteras för hur 

vetenskapligt förankrad och säkrade teorier kring intranät är, då det fortfarande är ett relativt nytt fenomen 

som till stor del studerats i uppsatser snarare än i renodlad forskning. I och med att jag kontrollerat vilken 

forskning de använda studierna ligger till grund för, anser jag att de teorier och tidigare forskning som 

presenterats i denna studie kan ses som tillförlitlig.   
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3. Material  

Undersökningens primärdata utgörs av material som inhämtats från webbenkäter. Sekundärdata 

innefattar litteratur, artiklar och digitala källor som samlats in via internet, bibliotek och källor från 

tidigare forskning. I följande avsnitt motiveras de urval och avgränsningar som gjorts i undersökningen. 

 

3.1 Urval och avgränsning  
Denna studie omfattar specifikt Piteå kommun och deras 5096 anställda, vilka utgör den totala 

populationen. Undersökningen kan förklaras som en totalundersökning, vilket innebär att samtliga 

medlemmar inkluderas i undersökningen (jmf Hartman 2004:241). Målet är att representera både ledning 

och medarbetare och få en så heltäckande bild som möjligt av medlemmarnas uppfattningar av intranätet. 

Därmed har inget urval ur populationen genomförts, något som annars är av stor vikt om alla enheter inte 

är möjliga att undersöka (jmf Hartman 2004:231, Ejlertsson 2014:20). Materialet utgör ett tillräckligt stort 

underlag för att besvara undersökningens syfte och för att förhålla sig till arbetets tidsram. Om målet 

däremot varit att göra mer djupgående tolkningar hade det aktuella urvalet blivit för omfattande och 

tidskrävande 

 

Eftersom studien handlar om hur användarna själva ser på intranätet och hur det skiljer sig mellan ledning 

och medarbetare, har fokus riktats på de kommunikativa och innehållsmässiga aspekterna av intranätet - 

och inte på tekniken bakom eller hur intranätet kan förändras ur en designsmässig synpunkt.  
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4. Metod 

En forskningsmetod är ett redskap för att samla in, bearbeta och presentera data på ett systematiskt sätt 

(Holme & Solvang 1997). Följande avsnitt redogör för- och motiverar valet av metod och hur 

materialinsamlingen gått till. 

 

4.1 Fallstudie 

Denna studie kan beskrivas som en fallstudie, vilket innebär att undersökningen riktas mot en specifik 

enhet. Det som urskiljer en fallstudie från annan forskning är att forskaren fördjupar sig inom en särskild 

plats eller organisation för att beröra komplexiteten som det särskilda fallet uppvisar (Bryman 2008:74ff; 

Merriam 1994:29). Enligt Bryman (2008:78) kan ett fall handla om att studera sociala processer inom en 

organisation och koppla det till olika teorier på området. Fallstudier är lämpliga när man ska studera 

organisationer, processer eller förändringar och svara på frågor som ”på vilket sätt” (Merriam 1994: 23). 

Det överensstämmer med denna undersökning då den avser att studera på vilket sätt intranätet används 

och uppfattas av användarna. 

 

4.2 Att kombinera metoder  
Kvalitativa och kvantitativa metoder är olika angreppssätt som lämpar sig olika beroende på vad som ska 

undersökas. Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997:86f) kan metoder komplettera 

varandra och bidra till en helhetsinriktad uppfattning, vilket stärker tilliten till analysresultatet. Ett 

kvantitativt upplägg handlar om att mäta, räkna eller föra statistik över en företeelse - något som 

kännetecknas av struktur, hög grad av standardisering och ett större avstånd till informationskällan (Holme 

och Solvang 1997:18; Trost 2012:18-22). Generellt kan kvantitativa undersökningar sägas besvara: hur 

ofta, hur många eller hur vanligt, medan kvalitativa metoder handlar om att förstå eller tolka på ett djupare 

plan (Trost 2012:23; Hartman 2004:205).  

 

En kritik mot kvantitativa metoder är att de huvudsakligen betonar manifest textinnehåll utan att 

offentliggöra det underförstådda och outtalade. En kvalitativ metod handlar i stället om att nå djupare 

förståelse av ett specifikt problem; att tolka människors uppfattningar och vilken mening de knyter till sig 

själva (Holme och Solvang 1997:13f; Hartman 2004:273f). Denna studie bygger på en kvantitativ 

undersökning som utformats med kvalitativa inslag i form av öppna enkätfrågor, för att nå en djupgående 

bild av användarnas uppfattningar av intranätet (jmf Holme & Solvang 1997:175). 

 

4.3 Webbenkät 

En allt vanligare form av enkäter är webbaserade frågeformulär. Förutsatt att mottagaren har tillgång till 
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dator och internet är det ett kostnads- och tidseffektivt sätt att samla in sitt material (Trost 2012 135f). 

Enkäter besvaras av respondenter med hjälp av kategorier eller mätbara skalor (Ejlertsson 2014; Hartman 

2004:233f; Ekholm & Lander 1993:62). Fördelen med skalor är att de underlättar att mäta jämförelser och 

summera stora mängder material. En vanligt använd skala är Likert-skalan, där svarsalternativ arrangeras 

gradvis från exempelvis ”instämmer helt” till ”håller inte med alls”. På så vis kan deltagarna ange vilken 

nivå de instämmer eller avviker från det aktuella påståendet (Ejlertsson 2014:95; Trost 2012:167). En 

annan fördel med enkäter är att de medför hög grad av standardisering. Det innebär, till skillnad från 

intervjusituationer, att frågor framförs på samma sätt till alla deltagare utan påverkan av forskarens sätt att 

ställa dem (Trost 2012:57). 

 

Negativa aspekter med enkätundersökningar är att detaljrika åsikter ofta går förlorade och att det saknas 

möjlighet för den svarande att ställa direkta följdfrågor vid eventuella oklarheter (Hartman 2004:201). 

Samtidigt är avsikten med denna studie att få en bred, allmän uppfattning om och hur Piteå kommuns 

intranät används, vilket gör enkäter till en lämplig metod. Frågeformuläret skapades med delvis öppna 

frågor där respondenterna kunde motivera sina svar. Som tidigare nämnts kan en blandning av kvantitativa 

och kvalitativa inslag ge en bredare förståelse för respondenternas uppfattningar. Samtidigt är det viktigt 

att reflektera över svarsfrekvensen utifrån olika kontexter, eftersom svarspersonernas åsikter påverkas av 

olika preferenser. Det kan exempelvis handla om att vissa har sämre erfarenhet eller inställning till enkäter 

än andra (Dahmström 2011:90). Andra preferenser kan vara att kunskapsnivån i ämnet skiljer sig eller att 

vissa är bättre/sämre på att uttrycka sig skriftligt (Ekholm & Lander 1993:62). 

 

En annan problematik med webbenkäter är att det ofta leder till stora bortfall av respondenter, liksom 

interna bortfall då vissa enkätfrågor lämnas obesvarade (Dahmström 2011:88). För att främja ett högt 

deltagande och reducera bortfall är det viktigt att skapa motivation hos respondenterna. Detta genom att 

formulera tydliga och konkreta frågor i enkäten och klargöra undersökningens syfte i ett bifogat följebrev 

(jmf Ejlertsson 2014:40f). För att göra en riktigt bra enkät krävs egentligen en erfaren enkätutformare 

(Holme & Solvang 1997:173). Då sådan expertis saknas i denna studie fick jag förlita mig på mer 

handfasta regler, mer specifikt sociologiprofessor Jan Trosts (2012:65-92) tio tumregler: 

  

1. Ställ bara en fråga per fråga.  

2. Använd vanligt språkbruk. 

3. Undvik negationer. 

4. Undvik långa frågeformuleringar. 

5. Var konsekvent i språkbruket. 

6. Blanda inte skeenden med tillstånd. 

7. Undvik värdeladdade ord. 

8. Undvik krångliga ord och satser. 
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9. Undvik känsliga frågor.  

10. Strukturera ordningsföljden noggrant och avsluta med en öppen fråga.  

 

För att minimera interna bortfall utformades frågorna som obligatoriska, vilket innebär att respondenten 

inte kan skicka in formuläret förrän alla svar är ifyllda (jmf Dahmström 2011:89). En annan viktig aspekt 

är att presentera frågorna i en, för respondenterna, logisk ordning där frågor som kräver mindre reflektion 

placeras tidigt i enkäten (Ejlertsson 2014:103). 

  

Vid stora bortfall är det viktigt att utföra en bortfallsanalys för att ta reda på om eventuella skevheter i 

svarsmaterialet kan ha uppstått. Analysen bör tillgodose information om bortfallets omfattning och vilka 

effekter det kan ha för det slutgiltiga resultatet. Både orsaker till bortfallet och åtgärder som vidtagits för 

att reducera bortfallet bör uppmärksammas (Statistiska centralbyrån, 2000). 

 

4.4 Metoddiskussion  

I denna del diskuteras olika metodologiska avvägningar och forskarens förförståelse. Dessutom behandlas 

etiska aspekter och begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Samtliga urval, tolkningar och slutsatser i detta arbete bygger implicit på subjektiva faktorer. Även om 

intentionerna är att inta ett objektivt förhållningssätt blir olika avvägningar omedvetet ett resultat av mina 

personliga värderingar, förförståelser och tidigare erfarenheter (jmf Holme & Solvang 1997:151; Bryman 

2008:43f). Länken mellan min syn på verkligheten och valet av metod samverkar därmed för att uppnå 

undersökningens resultat. För att på bästa sätt stärka studiens tillförlitlighet har jag genomgående uppvisat 

en reflexiv medvetenhet och diskuterat olika faktorer som inverkar på resultatet. Dels har jag strävat efter 

att undvika ogiltiga bedömningar genom att förhålla mig källkritisk och genom att verifiera uppgifter med 

flera källor. Dessutom har jag utgått från vedertagna regler vid enkätutformningen och uppmärksammat 

olika faktorer som kan påverka respondenternas svar. 

 

Begreppen reliabilitet och validitet är viktiga begrepp för att säkra vetenskapligheten inom forskning. Med 

reliabilitet avses att en studie är tillförlitlig, det vill säga att den visar likadant resultat om undersökningen 

genomförs av någon annan vid ett annat tillfälle. Begreppet validitet innebär att undersökningen ger en 

korrekt bild av verkligheten och att den mäter det som studien avser att mäta (Hartman 2004:146f). Om 

enkätfrågor misstolkas av respondenter betyder det att både validiteten och reabiliteten är låg (Trost 

2012:63). För att stärka validiteten bearbetades frågekonstruktionen noggrant utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. För att hålla god reliabilitet testades frågorna i en pilotstudie där nio 

försökspersoner fick bedöma och säkra förståelsen för frågorna innan enkäten skickades ut. 
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En kvantitativ metod i den här typen av undersökning är positiv då resultaten i viss mån kan generaliseras. 

Generaliserbarheten hos en studie innebär att resultaten även gäller andra individer, eller i detta fall 

organisationer, än de som förekommit i studien (Ejlertsson 2014:145). Eftersom denna studie inriktar sig 

på en enda enhet går det inte att säkerställa att resultatet kan appliceras på alla typer av intranät. Däremot 

kan en generalisering göras för de organisationer som använder sig av intranät med funktioner som liknar 

de studien behandlar. Då 485 personer deltog i denna studie kan resultatet inte heller svara för samtliga 

medlemmar inom kommunen. Ett större antal deltagare hade varit önskvärt för att stärka studiens validitet 

och generaliserbarhet. Samtidigt utgjorde antalet deltagare ett tillräckligt stort material för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, och för att kunna göra en jämförelse med resultat från tidigare 

forskning.    

 

Vidare innebär en kvantitativ insamlingsmetod att materialet framställs i komprimerad form, vilket gör att 

personers identitet inte framkommer på samma sätt som vid intervjuer (Merriam 1994:193; Ekengren & 

Hinnfors 2012:113). Trots detta är det viktigt att överväga etiska aspekter för att inte inskränka personers 

integritet (Ekengren & Hinnfors 2012:108). I följebrevet som skickades ut till respondenterna 

tydliggjordes därför att samtliga deltagare är och förblir anonyma i denna undersökning.  

 

4.5 Genomförande  

Denna del beskriver hur fallstudien planerats och genomförts på Piteå kommun. Som verktyg för 

materialinsamlingen användes elektroniska enkäter som skickades ut till intranätanvändarna.    

 

För att försäkra mig om att besvara studiens syfte och frågeställningar påbörjades utformningen av 

enkätfrågorna genom att bryta ner studiens problemområde i delkomponenter. Dessa kan sedan fungera 

som riktlinjer vid utformningen av enkätfrågorna (jmf Ejlertsson 2012:47ff). De delkomponenter som 

framkom var:   

 Arbetsbefattning/arbetssektor 

 Arbetsledande tjänst vs icke arbetsledande tjänst 

 Om intranätet används 

 På vilket sätt det används 

 Hur ofta det används  

 Informationens relevans 

 Hur lätt informationen är att hitta 

 Vilka behov finns 
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Utifrån dessa områden formulerades femton enkätfrågor av både sluten och öppen karaktär, för att 

fånga in så många perspektiv som möjligt. För att skapa en stor variation i svarsalternativen, 

exempelvis vad gäller yrkesgrupper och användningsområden med intranätet, skrevs dessa i samarbete 

med kommunen. Samtliga frågor avstämdes också med kontaktpersonen från kommunen, och innan 

den sista revideringen av enkäten testades frågorna i en pilotstudie där nio personer fick besvara och 

kontrollera förståelsen för frågeställningarna och säkra studiens reliabilitet. 

 

Enkäten skapades i Google Forms med en enkel layout. Fördelen med Google Forms är att elektroniska 

svar registreras automatiskt i tabeller och diagram, och all data uppdateras kontinuerligt i takt med att 

svaren kommer in. Frågorna såg likadana ut och hade samma ordningsföljd för alla respondenter. De 

arrangerades som obligatoriska för att undvika interna bortfall, med undantag för den avslutande, öppna 

frågan som utformades som frivillig att besvara. 

  

Den 16/2 skickades webbenkäten ut till målgruppen via e-post. En medveten strategi var att låta 

kommunens informationschef stå som avsändare av enkäten. Fördelen med detta är att enkäten kan 

uppfattas med större dignitet vilket ökar chanserna till att svarsfrekvensen blir hög (jmf Ejlertsson 

2014:40f). Tillsammans med enkäten bifogades ett följebrev som kortfattat beskrev syftet med 

frågorna, samt hur deltagandet skulle vara till förmån för alla användare och för undersökningens 

giltighet (se bilaga 1). Etiska principer togs i beaktning då svarspersonerna informerades om att de var 

och skulle förbli anonyma. Efter två dagar publicerades en påminnelse om att besvara enkäten på 

intranätet, en påminnelse som låg kvar under två veckors tid.  

 

4.6 Bearbetning av data 

Valet av instrument för att analysera resultatet föll på statistikprogrammet SPSS, där korstabeller 

användes för att föra statistik och jämföra de olika svaren med varandra. Förhållandet mellan svaren 

sammanställdes i form av cirkel- och stapeldiagram i Excel, vilket presenteras i resultatdelen och i 

bilagor. Då det tidsmässigt inte är möjligt att analysera alla delar av materialet riktades fokus på de 

avvikelser och samband mellan ledning och medarbetare som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Analysens främsta uppgift var att hålla isär olika svar från varandra för att kartlägga 

intressanta mönster. De öppna kommentarerna valdes ut med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar, vilka användes för att ge tyngd åt de slutna enkätsvaren och bygga upp en 

totalförståelse för materialet.   

 

4.7 Bortfallsanalys 

Det är svårt att inverka på eller styra deltagandet i en enkätundersökning. Däremot går det att förebygga 
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bortfall till viss del, vilket gjordes genom att testa frågornas giltighet och framhäva syftet med 

undersökningen för att skapa motivation hos målgruppen (se avsnitt 4.5). Dessutom utformades 

enkätfrågorna som obligatoriska, vilket gjorde att interna bortfall kunde elimineras. Från början var det 

tänkt att studien skulle omfatta samtliga 5096 medlemmar inom Piteå kommun.  

 

Sammanlagt 38 e-postkonton nåddes av okänd anledning inte av utskicket, vilket gjorde att enkäten 

slutligen mejlades till 5058 medlemmar. Efter 9 dagar sammanställdes resultatet, och då hade 

sammanlagt 485 personer svarat, vilket innebär ett bortfall av sammanlagt 4611 personer. Orsaken till 

den låga svarsfrekvensen kan bero på att utskicket inte enbart innefattade månadsavlönad personal, utan 

även tillfälliga vikarier, projektanställda, timanställda etc. Dessa grupper är troligtvis mindre 

tillgängliga på jobbmejlen, och även om de mottagit enkäten kan det hända att de inte lägger någon 

större vikt vid aspekter som rör Insidan. Andra omständigheter kan vara att medlemmarna helt enkelt 

inte varit på jobbet eller inte haft tid att besvara frågorna.  

 

 

Figur 1. Antal dagliga svar 

 

Grupper med lägst svarsfrekvens visade sig vara yrken som räddningstjänst och säkerhet med totalt 6 

svarande, följt av miljö, stadsbyggnad och planering samt reparationer, underhåll, fastighetsskötsel och 

parkarbete. Det kan tänkas bero på att dessa yrken använder dator i mindre utsträckning under arbetstid. 

Även om vissa yrkesgrupper har mer eller mindre tillgång till dator, tyder den varierade 

svarsfrekvensen på att engagemang och motivation till att använda intranätet skiljer sig åt mellan olika 

yrken. För att understryka innebär bortfallet av svarspersoner att resultatet kan ses som en 

fingervisning, men inte svara för uppfattningen hos samtliga anställda i Piteå kommun.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen. Resultatet har delats upp i avsnitten 

”användning”, ”att söka och hitta information” och ”olika behov” för att besvara studiens tre första 

frågeställningar. Den fjärde frågeställningen, som berör skillnader i åsikter mellan ledning och 

medarbetare, besvaras löpande under ovan nämnda rubriker. Varje avsnitt belyser de mest relevanta 

delarna som framkommit i enkätsvaren.  

 

Det vill betonas att ingenting har ändrats eller skrivits om från originalenkäten, bortsett från att enklare 

stavfel har korrigerats. För att undersöka skillnader i användning av- och synpunkter kring intranätet 

gjordes en uppdelning mellan ledning och medarbetare. Uppdelningen grundar sig på om 

respondenterna svarade ja eller nej på enkätfrågan ”har du en arbetsledande funktion i din tjänst?”. Det 

innebär att studiens definition av ledning innefattar både anställningar med stabfunktion och med 

personalansvar, vilket utgör en större grupp än de 187 personer som Piteå kommun anger som ledning.  

 

Utgångspunkten i resultatet ligger på de svar som överensstämmer med varandra och de som tydligt 

skiljer sig åt. Målet med frågornas utformning var att skapa en så heltäckande bild som möjligt av 

medlemmarnas användning och uppfattning av intranätet som informations- och 

kommunikationsverktyg. Eftersom grupperna medarbetare/ledning är olika stora, har jämförelsen 

mellan dem baserats på hur många som svarat från respektive grupp. Det kvalitativa inslaget, där 

respondenterna motiverar sina svar, bidrog till ett större djup i det insamlade materialet och med 

information som inte kunnat utläsas i de slutna svaren. 

 

5.1 Användning 

Sammanlagt 485 personer besvarade enkäten, varav 388 medarbetare och 97 från ledningspersonal. Det 

vill säga 80 procent av de svarande var medarbetare respektive 20 procent ledning (se figur 2).  

 

 
Figur 2. Andel svarande 
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66 procent, vilket utgjorde majoriteten av respondenterna, återfanns i åldersintervallet 40-59 år och 20 

procent befann sig i åldrarna 25-39. Endast 2 procent var under 25 och 12 procent var 60 eller äldre. 77 

procent definierade sig som kvinnor, 22 procent som män och 1 procent svarade annat (se figur 3 och 

4). Att majoriteten av respondenterna var kvinnor återspeglar samtidigt könsfördelningen inom 

kommunen med en aktuell fördelning på 79 procent kvinnor och 11 procent män.  

 

 

 

Figur 3. Ålder  

 

Figur 4. Kön 

 

Gruppen skola/pedagogik visade störst svarsfrekvens med 33 procent svarande, och näst flest var 

hemtjänst/personlig assistans med 19 procent (se bilaga 3). 56 procent av respondenterna uppgav att de 

använder intranätet dagligen och 27 procent svarade att de använder intranätet 1-3 gånger per vecka, 

vilket tyder på att Insidan används regelbundet av majoriteten av svarspersonerna. Respondenterna som 

använder intranätet mer sällan än 1-3 gånger/månad eller aldrig, angav tidsbrist och irrelevant innehåll 

för deras yrke som främsta orsaker.  

 

Överlag framkom inga signifikanta skillnader mellan ledning och medarbetare när det kommer till vad 

intranätet används till. Sammantaget 77 procent av respondenterna menade att de använder intranätet 

till att hålla sig uppdaterade på nyheter/meddelanden och annan information, och i andra hand till att 

göra felanmälan och få support. Respondenterna ombads även att ta ställning till hur tillfredsställda de 

är med Insidan i helhet, varav 83 procent placerade sig i mitten eller högre upp på en skala mellan 1-5.  
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En annan fråga var hur stor nytta medlemmarna upplever att de har av Insidan i sitt dagliga arbete. 

Resultatet visade på likartade svar mellan ledning och medarbetare där 38,1 procent respektive 38,4 

procent uppgav att de har ganska stor nytta av Insidan i sitt arbete. Däremot var det en större andel från 

ledningen som uppgav att de har stor nytta och svårt att klara av arbetet utan intranätet (se figur 5). 

 

 Ledning Medarbetare 

Mycket stor nytta  10,3 % 3,6 % 

Stor nytta  15,5 % 5,2 % 

Ganska stor nytta 38,1 % 38,4 % 

Varken eller 30,9 % 41,0 % 

Ingen nytta 5,2 % 11,6 % 

Dålig nytta 0,0 % 0,3 % 

 

Figur 5. Nytta av Insidan i det dagliga arbetet (se komplett tabell i bilaga 3) 

 

När det kommer till vilken kunskap respondentera upplever att de har i att använda Insidan svarade 

ledning och medarbetare i stort sett likadant - majoriteten anser att deras kunskap är god eller god till 

viss del. Endast 4, 38 procent av ledningen respektive 3,09 procent av medarbetarna tycker att de har 

dålig kunskap i att använda Insidan (se figur 6). 

 

 

Figur 6. Kunskap i att använda Insidan 

 

5.2 Att söka och hitta information  

Både 60 procent av ledningen och 60 procent av medarbetarna uppgav att de oftast hittar vad de söker 

på Insidan. Däremot framkom ett större missnöje i frågan om hur lätt det är att hitta aktuella interna 

dokument som behövs i arbetet, där endast 10 procent av båda grupperna var helt tillfredställda.  

 

Sökfunktionen var ett återkommande problemområde som framkom i de öppna kommentarerna, vilket 
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kan ses som något motsägelsefullt i förhållande till ovan nämnda resultat om att användarna oftast eller 

alltid hittar vad de söker på Insidan. Andra områden som kunde utläsas i kommentarerna berörde 

strukturen och layouten som gör det svårare att navigera och hitta på plattformen: 

 

”Jag skulle vilja att sökfunktionen var betydligt mer intelligent” (Medarbetare) 

”Använder Insidan för motorvärmarstyrning samt för att HITTA och hämta mallar/skrivunderlag inför min 

dokumentation i jobbet. Tycker att det ligger felinmatningar i vissa mallar men jag har aldrig anmält det till 

någon-fast jag irriterar mig på det varje gång jag ska använda det. Enklare/tydligare förfarande över hur man 

påtalar sådana saker skulle vara bra!” (Ledning) 

”Layouten borde vara enklare och mer grafiskt funktionell, men den fungerar. Lite svårt att hitta ’rätt’.” 

(Ledning) 

”Bättre sökmotor för att hitta dokument och skrivelser” (Medarbetare) 

”Svårt att hitta dokument/info, långa sökvägar. Svårt att hitta om man inte vet vad man ska leta efter och 

vilken sökväg/ord man ska välja. Upplever att en del information är ’dold’ och går inte att hitta genom att 

’klicka runt’ utan får hjälp via tex kollegor.” (Medarbetare) 

”Det skulle vara bra om det var mycket lätt att hitta telefonnummer till exempel till kommunens växel och 

andra viktiga ställen.” (Medarbetare) 

 

Närmare bestämt 22 kommentarer berörde Insidans sökfunktion, varav 20 av dessa efterfrågade en 

”smartare” sökmotor som i sin tur gör det enklare att hitta den informationen man söker.  

 

5.3 Behov med Insidan  

I enkätens avslutande fråga, där respondenterna fick möjlighet att formulera sin åsikt/synpunkt om 

Insidan, framkom en rad behov som användarna anser att Insidan inte tillfredsställer idag. Som tidigare 

nämnts efterfrågas en bättre sökfunktion och en tydligare struktur. Det framkom också att 

informationen bör hållas mer aktuell för att Insidan ska upplevas som ett användbart 

informationsverktyg, samt en bättre anpassning av informationen efter varje förvaltning. Sammanlagt 

skrevs 72 kommentarer, varav 50 stycken av medarbetare och 22 av ledningspersonal. 

 

”Rätt mycket på första sidan är inte intressant alls. Det är inte mycket direktinfo om min egen förvaltning, den 

informationen får man söka på annat håll. Information om foajefika är trevligt, men det är sällan eller aldrig vi 

som jobbar utanför ’huset’ kan delta.” (Medarbetare) 

”Jag vill att förvaltningar kan lägga upp alla sina styrande dokument, riktlinjer etc.” (Medarbetare) 

”Ser stora möjligheterar att utveckla delaktighet, medbestämmande, möjligheter att lämna synpunkter – mer 

interaktivt medverkande” (Medarbetare) 
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”Svårt att navigera på sidan. Sökfunktionen ger inte heller alltid de träffar man vill ha eller några alls.” 

(Medarbetare) 

”Härligt i fall vi kunde få möjlighet att samarbeta i dokument på ett enkelt sätt, exempelvis som Google Drive 

fungerar.” (Medarbetare) 

”Tydlig information per förvaltning bör finnas på insidan, dokument och blanketter ska finnas tillgängliga per 

förvaltning alternativt finnas som länk på startsidan.” (Medarbetare) 

”Tänk nytt! Tänk 2015 och framåt, vad använder vi privat och vad funkar där!” (Ledning) 

”Svårt att hitta info jag söker, svårt veta var jag ska söka. För många underrubriker. Svårt att komma in på 

insidan för min egen del i alla fall, tar lång tid att få fram/komma in på det som finns där.” (Medarbetare) 

”Skulle vilja att den var mer interaktiv, att vi förvaltningsvis kunde föra en öppen dialog med vår personal i 

aktuella frågor...” (Ledning) 

”Borde rensas från gammal dynga som inte längre gäller. Samt en bättre sökmotor som gör det lättare att hitta 

dokument som man söker.” (Medarbetare) 

”Ta bort bloggarna, i alla fall från startsidan då dessa sällan uppdateras. Det är oseriöst att det ligger ett sista 

inlägg från kommunchefen som är snart ett år gammalt.” (Medarbetare) 

 

Respondenterna ombads även ta ställning till påståenden som rörde Insidans olika användningsområden. 

Åsikterna visade på marginella skillnader mellan ledning och medarbetare. Generellt värderades det högre 

att Insidan tillhandahåller information om kommunen och den egna enheten, än att plattformen erbjuder 

funktioner som underlättar för samarbete mellan kollegor. Likaså var svaren samstämmiga; 66 procent av 

ledningen motsvarande 65 procent av medarbetarna ansåg att det är viktigt/mycket viktigt/absolut 

nödvändigt att kunna kommentera och lämna synpunkter för att få intranätet att fungera bättre. En skillnad 

som kunde uttydas mellan grupperna var i frågan huruvida Insidan ”bör underlätta i vardagliga rutiner och 

arbetsuppgifter”, något som 36 procent av ledningen framhöll som absolut nödvändigt i jämförelse med 

17,5 procent av medarbetarna (se bilaga 3). 
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6. Analys 

I följande avsnitt kopplas studiens presenterade teorier samman med resultatet av enkätundersökningen.  

 

6.1 Mer än ett informationsverktyg? 

Skulle man placera in Insidan i någon av Heides tre användningsområden av intranät - 

informationsverktyg, arbetsverktyg eller utbildningsverktyg (se avsnitt 2.2.2), skulle det mest troligt 

hamna någonstans mellan det första och andra verktyget. Enligt respondenterna används Insidan främst 

för att hålla sig uppdaterade på nyheter och annan information, och i andra hand till att göra felanmälan/få 

support. Som nämnts i bakgrundavsnittet är visionen med Insidan att den ska fungera som kommunens 

primära informationskälla och som en ”levande”, gemensam mötesplats för alla medlemmar. För att 

Insidan ska utgöra en självklar informationskälla är det av stor vikt att användarna av systemet är 

motiverade (se avsnitt 2.1.2). Då över hälften av respondenterna uppgav att de använder Insidan dagligen, 

tyder det på att det finns en motivation till att använda intranätet som verktyg i arbetsrutinerna.  

 

Enkätsvaren visade däremot på skilda åsikter vad gäller hur de informativa respektive kommunikativa 

möjligheterna på Insidan värderas. Majoriteten ansåg att tillhandahållande av information om kommunen 

och den egna enheten är viktigare än att sidan möjliggör samarbete mellan kollegor (se bilaga 3). 

Samtidigt visade kommentarerna på en efterfrågan att förändra och modernisera Insidan för att öka 

möjligheterna till samarbete och dialog, med förslag på funktioner som arbetsprogrammet Google Drive 

och att efterlikna applikationer som ”används privat”.  

 

Respondenterna uttryckte ett tydligt missnöje i kommentarerna gällande sökfunktionen, sidans 

upplägg/struktur samt brist på aktuell och relevant information som matchar informationsbehovet inom 

respektive förvaltning. Det är ytterligare en indikation på att det inte är motivationen till Insidan som 

brister, utan snarare systemets kapacitet. För att intranätet ska fungera som ett effektivt verktyg i arbetet är 

viktigt att medlemmar utbildas i att använda systemets funktioner (se avsnitt 2.4). På Piteå kommun 

förväntas medlemmarna lära sig intranätet på egen hand eller genom vägledning av kollegor. Resultatet 

visar på att majoriteten av respondenterna uppger sig ha god, eller till viss del god kunskap i att använda 

Insidan (se figur 5). Att utbilda anställda i användandet av Insidan kan ändå vara en god idé, då det visar 

att ledningen lägger vikt vid intranätet och dess potential för dialog och organisationslärande. 

 

En annan problematik som kunde uttydas i kommentarerna var att Insidans struktur och sökbarhet inte 

matchar den medieanvändning som användarna är vana vid. Följande kommentarer var exempel på detta:  
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”Ta bort bloggarna, i alla fall från startsidan då dessa sällan uppdateras. Det är oseriöst att det ligger ett sista 

inlägg från kommunchefen som är snart ett år gammalt.” (Medarbetare) 

 

”Bättre anpassning och tillgänglighet för mobilt användande och möjlighet att skapa mina egna arbetsgrupper, helst 

även med externa kontakter.” (Ledning) 

 

”Tänk nytt! Tänk 2015 och framåt, vad använder vi privat och vad funkar där!” (Ledning) 

 

Som flera forskare antyder krävs det att intranät anpassas efter användarnas behov. De menar att det inte 

räcker med att tillgängliggöra ett intranät för organisationsmedlemmarna, utan att det krävs anpassning 

efter medlemmarnas intressen och arbetsrutiner (se avsnitt 2.1.3 och 2.4). Vad Insidans användare 

”använder privat” skiljer sig mest troligt åt, men det som kännetecknar dagens teknologi och plattformar 

är just tillhandahållande av snabb och tydlig information – vilket e-mejl, Google, Facebook och Linkedin 

utgör exempel på. Dessa typer av informations- och kommunikationskanaler kan därmed tänkas utgöra en 

referensram för vad användarna sammankopplar med god informations- och kommunikationskvalitet. För 

att Insidan ska fungera som kommunens primära och gemensamma informationskälla, bör den därmed 

efterlikna funktioner och informationsupplägg som användarna är vana vid. Detta var en aspekt som 

framgick i tidigare studier om intranät, där användarna föredrog mejlen framför intranätet då den senare 

upplevdes som ostrukturerad och inte tillgodosåg användarnas intressen (se avsnitt 2.1.3).  

 

Om man ser till samtliga enheters informationsbehov är intranätet en bra väg för att dela med sig av 

information. Insidan tycks i dagsläget däremot inte ge några större möjligheter för medarbetarna att bidra 

med information till intranätet. Värdet av informationsspridning måste uppmärksammas och 

kommuniceras i organisationen för att ett intranät ska bli det effektiva arbetsverktyg det har potential till 

(se avsnitt 2.3). På så sätt kan intranätet få ett tydligare sammanhang i arbetet och utvecklas till att bli mer 

av ett arbets- och utbildningsverktyg - och så småningom också medverka till knyta samman 

verksamhetens olika delar på ett bättre sätt.  

 

6.2 Kunskap och tillförlitlighet  

Meningsskapande uppstår när det finns ett kunskapsgap och ett informationsbehov i organisationen som 

bearbetas och fylls igen med hjälp av mer kunskap. Weick (1995) understryker också att 

organisationsmedlemmar inte är en homogen eller stabil grupp, vilket gör att kunskapsglappet skiljer sig 

beroende på var i organisationen man befinner sig (se avsnitt 2.3). Då kommunen består av många 

yrkesgrupper samtidigt som medlemmarna tilldelas likartad information på intranätet, innebär det att vissa 

grupper blir nöjda med innehållet för att kunna fylla igen sitt kunskapsgap. Andra grupper kräver däremot 

mer/mindre och annorlunda information för att tillfredsställa sitt behov (jmf avsnitt 2.3). Skilda 

informationsbehov med anknytning till det egna yrket var ett framträdande mönster bland 
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undersökningens kommentarer. Till exempel: 

 

”Använder Insidan för motorvärmarstyrning samt för att HITTA och hämta mallar/skrivunderlag inför min 

dokumentation i jobbet. Tycker att det ligger felinmatningar i vissa mallar men jag har aldrig anmält det till någon-

fast jag irriterar mig på det varje gång jag ska använda det. Enklare/tydligare förfarande över hur man påtalar 

sådana saker skulle vara bra!” (Ledning)  

 

Kommentarerna visade också på en kritik från medarbetarna vad gäller tillförlitligheten till Insidan: 

 

”En del info läggs bara ut där en gång och försvinner fort i nyhetsflödet. Vissa viktiga saker som borde 

kommuniceras på andra sätt får man höra att det nämnts på insidan, och då visar det sig att många har missat det.” 

(Medarbetare) 

 

”När man väl lärt sig hur man går in så är det något nytt som man oftast inte fått information om!” (Medarbetare) 

 

Formuleringarna ovan, liksom andra kommentarer som antydde att Insidan upplevs som svåröverskådlig, 

indikerar att det finns en bristande tillit till intranätet som förmedlare av ”viktig” information. Ett flertal 

medarbetare uttryckte en oro över att missa relevant information och att inte ha kontroll över 

informationsflödet. Detta kan kopplas till tidigare forskning som menar att svårigheter med att lokalisera 

innehåll kan leda till att användarna tappar tilltron till intranätet och istället söker sig till andra kanaler för 

att tillfredsställa sitt informationsbehov (se avsnitt 2.1.3). I enlighet med flera forskare (se avsnitt 2.4), kan 

detta resultera i kunskapsklyftor på arbetsplatsen då vissa grupper blir mer delaktiga i beslut och hålls mer 

uppdaterade än andra. Bristande tillit till Insidan pekar i en annan riktning än resultatet i Heides (2002) 

studie som visade att majoriteten av intranätanvändarna på Ericsson Mobile Communications upplevde en 

frihetskänsla över att när och var som helst ta del av organisationens gemensamma information (se avsnitt 

2.4).   

 

Sammantaget kan detta tolkas som att den interna atmosfären och det gemensamma organisationslärandet 

inte fungerar optimalt. På liknande sätt visade tidigare forskning att medarbetare förväntades ”informera 

sig själva” och att det fanns ett glapp mellan ledningens respektive medarbetarnas syn på vem som skulle 

ansvara för informationen på intranätet (se avsnitt 2.2). En annan parallell kan dras till problematiken med 

informationsöverflöd (se avsnitt 2.4). Då information blir för omfattande och oöverskådlig resulterar det i 

feltolkningar, eller i att budskap inte tolkas överhuvudtaget - något som i sin tur inverkar på det 

gemensamma lärandet i organisationen.  

 

6.3 Att självständigt hämta information  

Resultatet i undersökningen tyder på att intranätet är strukturerad i enlighet med ett klassiskt perspektiv på 
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organisationer, då Insidan främst fungerar som ett informationsverktyg där ledningen lämnar information i 

form av nyheter, driftmeddelanden eller blogginlägg som hämtas av medarbetarna. Strukturen bygger 

därför på en pull-modell där medarbetarna själva förväntas uppdatera sig med den information de behöver. 

Som tidigare nämnts uppgav majoriteten av respondenterna att de använder intranätet dagligen, vilket 

tyder på att Insidan har hög potential att fungera som en gemensam kunskapskälla i kommunen. Samtidigt 

visar kommentarerna att respondenterna upplever det svårt att lokalisera information på intranätet, och att 

man inte får relevanta träffar vid användandet av sökfunktionen (se avsnitt 5.2). Detta tyder på att pull-

modellen inte fungerar optimalt, då användarna inte hittar informationen de söker efter. Dessutom 

upplevde många respondenter att strukturen på Insidan var ologisk och att den gav dålig överblick över 

innehållet. Sammantaget tyder det på att pull-modellen tappar den positiva effekten av delaktighet, då 

informationen inte upplevs som tillfredsställande och då användarna inte tycks se sig själva som 

medskapare av innehållet.  

 

En faktor som kan tänkas påverka inställningen till att självständigt inhämta information via intranät kan 

kopplas till ålder. Majoriteten av svarspersonerna i denna studie befann sig i åldersgruppen 40-59 år. I 

Heides studie (se avsnitt 2.4) framkom att majoriteten av intranätanvändarna visade ett genuint intresse 

och entusiasm gentemot intranät och ny teknik, något som han kopplade ihop med personalens unga 

medelålder på 32-34 år. Om man utgår från Heides resonemang kan därmed en äldre åldergrupp inta en 

mer kritisk inställning till att på egen hand sortera och bearbeta stora mängder information. En sämre 

inställning och motivation kan i sin tur leda till att intranätet inte används optimalt (jmf avsitt 2.1). Den 

kritiska inställningen till att ansvara över informationsinhämtning, och likaså svårigheten kring att hitta 

rätt information tyder på att push-modellen - där medarbetare blir tilldelade obligatorisk information 

exempelvis via dialog - lämpar sig bättre i vissa situationer för det gemensamma organisationslärandet. 

Detta överensstämmer med Heides (se avsnitt 2.2) resonemang om vikten av att skapa tydlighet och 

gemensam förståelse genom kommunikation öga-mot-öga, eftersom teknisk informationsöverföring kan 

resultera i att stora mängder information går förlorad.  

 

Även om intranätets struktur och sökfunktion sannolikt skulle kunna förbättras kan mycket vara vunnet 

genom att tillhandahålla utbildning i dessa moment. Som tidigare nämnts uppgav majoriteten att de har 

god eller till viss del god kunskap i att använda intranätet, men det finns samtidigt goda belägg för att 

utbilda användarna i att navigera på sidan. Både för att Insidan ska kunna fungera som ett bättre arbets- 

och utbildningsverktyg, samt för att framhålla vikten av intranätet som gemensam informationsplattform. 

Utbildning framhålls som en viktig aspekt av flera forskare. De menar att det kan leda till mer naturlig 

användning av intranätet (se avsnitt 2.4). Om intranätets funktioner och upplägg inte introduceras för alla 

medarbetare kan man därmed inte förvänta sig att det kommer att utnyttjas till fullo.  
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6.4 Likartade uppfattningar 

För att förstå och analysera maktrelationer menar Gramsci (se avsnitt 2.5) att man bör studera vilka 

värderingar eller föreställningar som dominerar inom en specifik grupp. Den population som här är 

studieobjekt och vars synpunkter hämtats in, är en omfattande grupp med olika yrkesinriktningar och 

positioner. Detta skulle kunna tala för att uppfattningarna mellan ledning och medarbetare skulle skilja sig 

mycket åt. Enkätsvaren visade däremot på marginella skillnader, där majoriteten ansåg att de har god eller 

till viss del god kunskap i att använda intranätet, att de är tillfredställda med intranätet överlag samt att 

sidan kräver en bättre struktur. Samstämmigheten kan bero på flera faktorer. Först och främst finns det 

alltid en risk för reliabilitetsproblem, det vill säga att respondenterna förstått frågorna på annat sätt än vad 

som var tänkt eller att jag tolkat svaren på ett annat sätt än vad respondenterna avsett. Exempelvis kan 

nivåer på en skala värderas ”högre” för mig än för svarspersonerna och vice versa. För att stärka 

reliabiliteten i möjligaste mån togs denna typ av metodproblem i beaktning under enkätutformningen och 

materialinsamlingen, vilket diskuteras närmare i avsnitt 4.4.  

 

Samtidigt kan likartade åsikter i enighet med både Gramsci och Alvesson (se avsnitt 2.5) vara en effekt av 

outtalade normer. Det kan exempelvis råda allmänna föreställningar om att intranätet bör ses som en 

tillgång i arbetet, där medarbetarna omedvetet delar dessa tankesätt och begränsar sina egentliga åsikter av 

lojalitet mot kommunen eller den egna enheten. Enligt Gramsci övergår allmängiltiga värderingar till 

”sunt förnuft”, det vill säga normerna bestämmer vilka ord och handlingar som är legitima inom gruppen 

(se avsnitt 2.5).  

 

Enligt det klassiska perspektivetet ses kommunikation som en linjär process med passiva mottagare, där 

organisationens mål ofta är förknippade med ledningens intressen (se avsnitt 2.2). På ett liknande sätt 

karaktäriseras Piteå kommuns intranät av en hierarkisk struktur, där ledningen väljer ut och sorterar vilken 

information som publiceras. Av resultatet framgår att intranätet i dagsläget till låg grad är anpassat för att 

medarbetarna själva ska sprida information via intranätet. De fungerar snarare som mottagare av 

information. I enlighet med det kritiska perspektivet på kommunikation (se avsnitt 2.5), kan detta förstås 

som ett maktmedel där ledningen styr informationsutbudet.  

 

Som tidigare nämnts är överbelastning av information ett vanligt problem med intranät, vilket gör det svårt 

att hitta det man söker och att viktiga budskap går förlorade i informationsflödet (se avsnitt 2.1.3). Det kan 

vara en förklaring till att det finns hinder mot att ”släppa intranätet fritt” för alla medlemmar att styra 

informationsutbudet. Det kan också bero på att det finns en omedvetenhet om fördelarna med 

informationsspridning, vilket kan vara ett resultat av att det inte finns något uttalat syfte eller mål med 

användningen av intranätet. Detta går att koppla till Heides, Johansson och Simonssons resonemang (se 

avsnitt 2.3) om att visioner, mål och strategier måste kommuniceras på ett tydligt sätt för att de ska få en 
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meningsfull koppling i det dagliga arbetet. En mer omfattande informationsspridningsprocess, med ett 

större flöde av information från olika enheter i organisationen, skulle därmed kunna öka sannolikheten för 

att medlemmarna finner rätt information och upplever större delaktighet i intranätet. 

 

Samtidigt vill det betonas att enkäter inte genererar lika djupgående resultat som exempelvis intervjuer 

eller observationer (se avsnitt 4.2), vilket gör att maktstrukturer inte kunde analyseras i ett vidare eller mer 

genomgripande perspektiv annat än i svaren från enkäten.  
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7. Slutdiskussion  

I denna del följer en diskussion kring de resultat som informationsinsamlingen medfört. Dessutom 

diskuteras de teorier som används i arbetet. Avslutningsvis redogörs studiens slutsatser följt av förslag till 

vidare forskning.   

 

I dagens globaliserade värld har intranät en betydelsefull roll att spela. Intranät möjliggör 

informationsspridning som når ut, eller har potential att nå ut, till fler mottagare. Dessutom kan ett intranät 

fungera som en plattform som främjar lärandet i organisation då informationen samlas på ett och samma 

ställe - vilket kan ses som extra betydelsefullt i en sammansatt och komplex organisation som en kommun. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Piteå kommuns intranät används och uppfattas som 

kommunikationskanal av användarna, och på så sätt belysa intranätets roll i den dagliga verksamheten.  

 

Resultatet i undersökningen stödjer resultat som framhålls i tidigare forskning, det vill säga att 

utgångspunkten för ett intranät är användarnas behov. Majoriteten av både ledning och medarbetare som 

deltog i studien framhöll att de använder Insidan dagligen. Däremot framkom en viss tröghet i 

användandet och att plattformen inte tillmötesgår medlemmarnas krav, främst vad gäller innehållets 

struktur och möjligheten att söka och hitta information. Sökmotorn var en återkommande problematik som 

pekade på svårigheten att hitta ”rätt”. Resultatet visar också att olika yrkesgrupper inom kommunen 

behöver information kopplat till de specifika områden som deras yrke eller position innebär. Orsakerna till 

trögheten kan därmed bottna i att det inte finns något tydligt uttalat syfte eller mål för vilka informella 

eller kommunikativa behov som Insidan ska täcka. Tvetydig informationen om organisationens mål och 

riktlinjer kan göra det svårt för medlemmarna att veta hur man ska agera och tolka informationen (se 

avsnitt 2.3). I linje med detta framhöll Birgerstam och Lindberg (se avsnitt 2.2.2) att ett intranät måste 

anpassas efter användarnas specifika intressen för att fungera som en värdefull tillgång i organisationen. 

Likaså menade Telleen (se avsnitt 2.4) att tillgängliga applikationer inte är svaret på digital demokrati – 

det är först när digitala miljöer anpassas efter användarna som organisationer tar ett steg i rätt riktning.  

 

Så, hur är det då möjligt att uppnå en gemensam mötesplats på ett intranät? Det som framkommit i denna 

undersökning pekar på att ett intranät måste förstås i relation till andra medier och informationskanaler, 

det vill säga att systemet matchar användarnas informations- och kommunikationsvanor för att intranätet 

ska upplevas som en användbar informationskanal. Dessutom bör intranätet ses som ett komplement till 

andra kommunikationsvägar snarare än att ersätta den värdefulla kommunikationen öga-mot-öga. Då stora 

mängder information förlorad via teknisk informationsöverföring är det viktigt att inte lägga för stor tilltro 

till att tekniken ”löser” alla eventuella kommunikationsproblem (jmf avsnitt 2.3). Samtidigt har ett intranät 

med hög användbarhet potential att fungera som en viktig kunskapskälla i organisationer och som en 

plattform för tvärfunktionella samarbeten (se avsnitt 2.2.2).  
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Resultatet och analysen ger en relativt klar bild över hur informationsflödet ser ut på Piteå kommuns 

intranät, och också vart makten över informationen ligger. Intranätets grundläggande funktion är främst att 

fungera som ett informationsverktyg, där kommunikationen mellan medarbetare från olika avdelningar är 

begränsad. Enligt tidigare forskning tenderar intranät att plana ut hierarkiska nivåer inom organisationer 

(se avsnitt 2.5). Till skillnad från detta är medarbetarna i Piteå kommun främst passiva mottagare av 

informationen på intranätet, utan direkt inflytande över innehållet eller mängden information. Att 

informationen förmedlas uppifrån-och-ner, där cheferna väljer ut informationen som publiceras på 

intranätet, tyder på att makten över intranätets innehåll är hierarkiskt uppbyggd. 

 

Den allmänt låga svarsfrekvensen i studien tyder på att intranätet inte tilltalar eller prioriteras av alla 

medlemmar i kommunen, vilket gör att värdet av en gemensam plattform inte är motiverat hos alla. Detta 

stärker åter igen digniteten av att utforma ett tydligt syfte och mål med informations- och 

kommunikationsvägarna, som dessutom tydligt kommuniceras och förankras bland alla medlemmar. 

 

7.1 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Även om svarsfrekvensen var låg i förhållande till den totala populationen, kan det insamlade materialet 

ses som tillräckligt i studiens kontext. Svaren innehåller intressanta tendenser som kan användas som 

underlag i utvecklingen av Piteå kommuns intranät, och likaså för andra organisationer som planerar att 

förändra eller implementera ett intranät. Att förbättra en kommuns kommunikations- och 

informationsvägar kan leda till ökad delaktighet och bättre dialog mellan organisationsmedlemmarna. Det 

kan också leda till en mer samlad och enhetlig kommunikation mot omvärlden, vilket är till vinst för hela 

samhället.  

 

Resultatet i studien tyder på att Insidan kräver en tydligare anpassning efter organisationsmedlemmarnas 

behov, dels vad gäller yrkesrelaterad information och dels en struktur och utformning som stämmer 

överens med medlemmarnas medievanor. De mest utmärkande aspekterna som framkom i resultatet kan 

sammanfattas i följande punkter:  

 

 Sökfunktionen bör utvecklas för att göra Insidan mer användarvänlig och hjälpa användarna att 

hitta rätt information. 

 Det är viktigt att intranätet matchar informationsteknik och plattformar som medlemmarna 

använder ”privat” för att sidan ska upplevas som mer lättnavigerad och användbar.   

 Det saknas möjlighet för användarna att kopplas vidare från startsidan till en anpassad sida med 

information som berör respektive förvaltning. 
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 Nyttan av intranätanvändning bör kommuniceras och förankras på ett tydligare sätt bland alla 

medlemmar. 

Vad som påverkat undersökningen i en större kontext är studiens tidsramar som inte gjort det möjligt att 

följa upp och ge en djupare förståelse för användbarhetsproblemen kring intranätet. De som främst 

besvarat enkäten består av personer som idag redan använder Insidan, och det vore därför intressant att få 

svar på varför kommunikationen till övriga medlemmar brister, vad de saknar och vad som skulle stärka 

deras engagemang för intranätet. Denna studie skulle kunna kompletteras med fältstudier eller intervjuer 

för att på ett djupare plan kartlägga de olika informations- och kommunikationsbehoven som finns inom 

olika yrkesgrupper på Piteå kommun. Det vore också intressant att studera hur andra kommuner arbetar 

med förankring och uppföljning av intranät, eller hur ett intranät på bästa sätt kan stärka ”vi-känslan” och 

gemenskapen i en organisation. En annan inriktning som ligger i tiden vore att undersöka hur intranätet 

kan utformas för att efterlikna och möta de funktioner som sociala medier erbjuder. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev 

 

Hej, 

 

Den här enkäten handlar om hur du som användare uppfattar intranätet Insidan. Enkäten är en del av ett 

examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet som skrivs av Karin 

Westerberg. Syftet är att undersöka intranätets betydelse för den interna kommunikationen utifrån 

kommunanställdas perspektiv. Enkätens resultat kommer att ligga till grund för ett kommande 

utvecklingsarbete av Piteå kommuns intranät.  

 

Frågorna finns i länken nedan och tar ca fem minuter att besvara. Ditt deltagande är till stor hjälp för att 

stärka undersökningens kvalitet. Då studien utförs under en begränsad tidsperiod uppskattas också om du 

fyller i enkäten direkt (helst före fredag den 20:e februari). 

 

Enkätens etiska principer grundas på Vetenskapsrådets riktlinjer, vilket innebär att du är anonym i 

undersökningen. 

 

Länk till enkät: https://docs.google.com/forms/d/13WHtRsJ-yjG6W28NfXM7gmRfcGiv-

y8l0W4ZFFFx-1U/viewform 

 

Tack på förhand, 

Marie Lindgren, Informationschef  

 

Vid frågor eller funderingar når ni student Karin Westerberg på: 

Tel: 0702810204 

Mail: kariin_westerberg@hotmail.com 

 

Ansvarig handledare vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet 

Annika Egan Sjölander, Universitetslektor/Docent 

Tel: 090-786 7940 

Mail: annika.egansjolander@umu.se 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/13WHtRsJ-yjG6W28NfXM7gmRfcGiv-y8l0W4ZFFFx-1U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13WHtRsJ-yjG6W28NfXM7gmRfcGiv-y8l0W4ZFFFx-1U/viewform
mailto:kariin_westerberg@hotmail.com
mailto:annika.egansjolander@umu.se
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 

(Så som de presenterades för respondenterna) 

Detta frågeformulär är avsett för dig som arbetar inom Piteå kommun. 

 

*=Obligatorisk 

1. Vilken är din ålder? *  

under 25 

25-39 

40-59 

60+ 

2. Vilket kön identifierar du dig med? * 

Kvinna 

Man 

Annat 

3. Har du en arbetsledande funktion i din tjänst? * 

Ja 

Nej 

4. Inom vilken del av verksamheten arbetar du? * 

Hemtjänst, personlig assistans, vård och omsorg 

Förskola, skola, undervisning, pedagogik 

Kommunledning, stabfunktion 

Kultur och fritid 

Miljö, stadsbyggnad och planering 

Reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, parkarbete 

Räddningstjänst och säkerhet 

Socialt arbete 

Övrigt: (motivera)  

5. I vilken utsträckning har du tillgång till dator på jobbet? * 

Har inte tillgång till dator 

Har tillgång till dator som delas med andra 

Har egen dator 

Övrigt: (motivera)  
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6. Hur ofta använder du Insidan? * 

Dagligen 

1-3 gånger/vecka 

1-3 gånger/månad 

Mer sällan än 1-3 gånger/månad 

Aldrig 

7. Om du valt "mer sällan" eller "aldrig" i föregående fråga - av vilken orsak? 

Jag vill inte använda Insidan 

Jag hinner inte 

Insidan har inte ett relevant innehåll för mig 

Jag vet inte hur man använder Insidan 

Jag har sällan eller aldrig tillgång till dator på arbetstid 

Övrigt: (motivera)  

8. När du söker information på Insidan, får du tag på den information du letar efter? * 

Ja, alltid 

Ja, oftast 

Ibland 

Nej, oftast inte 

Nej, aldrig 

Jag söker aldrig information på Insidan 

9. Vad använder du Insidan till mest? *(Flera alternativ möjliga) 

Håller mig uppdaterad på nyheter/meddelanden och annan information 

Samarbeta inom projekt och arbetsgrupper 

Ta del av styrande dokument 

Använda telefonistöd för att kontakta kollegor 

Göra felanmälan eller få support 

Beställa något (ex. passerkort, nycklar, städtjänst, datorer) 

Motorvärmarstyrning 

Jag använder aldrig Insidan 

10. Det är lätt att hitta aktuella interna dokument som jag behöver i mitt arbete. * 

Håller inte alls med 

Håller inte med särskilt mycket 

Varken eller 

Håller med i viss grad 
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Håller med helt och hållet 

Det finns inga dokument på Insidan som är relevanta för mig 

 

11. Det är viktigt att Insidan: * 

Underlättar för mig i mina dagliga rutiner och arbetsuppgifter  

Underlättar samarbetet mellan mig och mina kollegor 

Gör det lätt att förstå hur det går för kommunen  

Gör det lätt att förstå hur det går för min avdelning/enhet. 

 

Påståendena ovan besvaras med alternativen: 

Håller inte med alls/Mindre viktigt/Viktigt/Mycket viktigt/Absolut nödvändigt/Vet ej 

 

12. Hur stor nytta har du av Insidan i ditt dagliga arbete? * 

Mycket stor nytta, skulle inte klara av arbetet utan intranätet 

Stor nytta, skulle ha svårt att klara av arbetet utan intranätet 

Ganska stor nytta, arbetet underlättas av intranätet 

Varken eller 

Ingen nytta, arbetet skulle vara lika lätt att utföra utan intranätet 

Dålig nytta, arbetet försvåras av intranätet 

13. Hur tycker du att din kunskap i att använda Insidan är? * 

God 

God till viss del 

Varken god eller dålig 

Dålig 

14. Jag är tillfredsställd/nöjd med Insidan i helhet * 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 Håller med helt och hållet  

 

15. Har du några åsikter/synpunkter som du vill ta upp angående Insidan? 

 

Kommentera gärna:__________________________ 

  

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna. 
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Bilaga 3 - Utfall av enkätfrågor 

 

1. Vilken är din ålder?  

 

 

2. Vilket kön identifierar du dig med?  

 

 

3. Har du en arbetsledande funktion i din tjänst?  
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4. Inom vilken del av verksameheten arbetar du? 

 

 

5. I vilken utsträckning har du tillgång till dator på jobbet? 
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6. Hur ofta använder du Insidan? 

 

8. När du söker information på Insidan, får du tag i du letar efter? 
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9. Vad använder du Insidan till mest? (flera alternativ möjliga) 

 

 

 
Medarbetare Ledning 

Håller mig uppdaterad på nyheter/meddelanden och annan 

information 303 73 

Samarbeta inom projekt och arbetsgrupper 29 7 

Ta del av styrande dokument 126 64 

Använda telefonistöd för att kontakta kollegor 141 44 

Göra felanmälan eller få support 232 59 

Beställa något (ex. passerkort, nycklar, städtjänst, datorer) 34 18 

Motorvärmarstyrning 131 31 

Jag använder aldrig Insidan 6 1 

Övrigt 30 6 

Totalt 1032 303 
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11. Det är viktigt att Insidan:  

 

A. Underlättar för mig i mina dagliga rutiner och arbetsuppgifter: 

 

 

B. Underlättar samarbetet mellan mig och mina kollegor: 

 

 

 

C. Gör det lätt att förstå hur det går för kommunen:  
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D. Gör det lätt att förstå hur det går för min avdelning/enhet: 
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E. Ger möjlighet att kommentera/lämna synpunkter för att få intranätet att fungera bättre: 
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12. Hur stor nytta har du av Insidan i ditt dagliga arbete? 

 

 

13. Hur tycker du att din kunskap i att använda intranätet är? 

 

 

 


