
 

  

”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna 
snöflinge unika sätt” 
En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever 
internkommunikation via intranätet 
”People don’t write like people but in their own little snowflaky unique way” 
A quantitative study on how employees of an industrial company experiences 
internal communications via the intranet 
 
Jenny Fridberg och Emma Olausson 
 

 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Medie- och kommunikationsvetenskap/ Information och PR 
C-uppsats 15 hp 
Emilia Ljungberg 

2017-01-19 



 1 

Sammanfattning 
Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av 

information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med 

information som är relevant för sitt arbete. För att medarbetare ska kunna använda intranätet 

som ett stöd i det dagliga arbetet krävs rätt förutsättningar. Tillgång, kunskap och ålder är 

exempel på faktorer som kan påverka användning och attityd. Det bör ligga i organisationens 

intresse att fånga upp medarbetarnas perspektiv för att kunna förbättra intranätet i takt med 

intranätets utvecklingsfaser som just nu är i fas fyra, intranät 2.0. Denna studie undersöker därför 

medarbetares användning och attityd till intranätet på ett stålföretag och om det finns 

förutsättningar för intranät 2.0. 

 

För att undersöka medarbetarnas användning av och attityder till intranätet och förutsättningar 

för intranät 2.0 valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning på stålföretaget 

Uddeholm. Det saknas forskning om intranät ur ett medarbetarperspektiv och forskning på 

industriföretag. Vår undersökning bidrar till förståelse i hur medarbetarna använder intranätet 

och vilken attityd de har till intranätet. Vi har även undersökt skillnader mellan yrkesgrupperna 

kollektivanställda och tjänstemän. Det framkom att intranätet används i stor utsträckning av båda 

yrkesgrupperna. Funktionerna som de använder främst är att läsa nyheter, beställa matlåda och 

söka medarbetare. När det gäller attityd kunde vi inte heller där identifiera några större skillnader 

utan båda yrkesgrupperna anser att intranätet är funktionellt, innehållet är tillräckligt och de ser 

intranätet som en bra tillgång i deras arbete.  

 

Vår studie undersöker också om det finns förutsättningar ur ett medarbetarperspektiv att 

implementera intranät 2.0. Studien presenterar en modell som vi arbetat fram med stöd från 

teorier inom organisationskommunikation och medie- och kommunikationsvetenskap. Vår 

modell kan ge en grundförståelse för om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga ur 

ett medarbetarperspektiv. Modellen består av tre faktorer med motsatsförhållanden. Genom att 

placera in medarbetarnas preferenser och inställning till dessa faktorer; distribution, kontroll och 

attityd kan man avgöra om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga. Studien visar att 

förutsättningarna varierar beroende på faktor. 

Nyckelord: INTRANÄT, INTERNKOMMUNIKATION, MEDARBETARE, MEDIUMTEORI, PUSH-PULL, 

INTRANET 2.0  
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Abstract 
An intranet will create freedom within an organization in the sense that the distribution of the 

information is not affected by time and space. But the intranet also requires employees to equip 

themselves with information that is relevant for their work. For employees to be able to use the 

intranet as an aid in their daily work, the right conditions are required. Access, knowledge and age 

are examples of factors that can affect the use of and attitude towards the intranet. It´s in the 

organization's best interest to capture the employees' perspective in order to improve the intranet 

along with the phases of its development, which is currently in phase four, intranet 2.0. 

Therefore, this study examines employees use of and attitude towards the intranet of a steel 

company and if there are advantageous conditions for an Intranet 2.0. 

 

To investigate employees' use of and attitudes to the intranet, and the conditions for Intranet 2.0, 

we chose to conduct a quantitative survey of the steel company Uddeholm. We have identified a 

lack of research on the intranet from an employee perspective and research on industrial 

companies. Our study contributes to the understanding of how employees use the intranet and 

what attitudes they have to the intranet. We examined the differences between occupational 

groups of blue-collar workers and white-collar workers. It was revealed that both professional 

groups frequently use the intranet. The features that they use primarily are: read news, order 

lunch box and seek employees. In terms of attitude, we could not identify any major differences 

between them but both professional groups believe that the intranet is functional, that the 

content is sufficient, and they see the intranet as a good asset in their work.  

 

Our study also examines the prevailing conditions, from an employee perspective, to implement 

intranet 2.0. The study presents a model that we have developed out of theories on organizational 

communication and media and communication studies. Our model can provide a basic 

understanding of the conditions for Intranet 2.0, i.e. if they are favorable or not from an 

employee perspective. The model consists of three factors with opposites. By placing the 

employees' preferences and attitudes onto these factors; distribution, control and attitude can 

determine whether the conditions for Intranet 2.0 is good or bad. The study shows that 

conditions vary depending on the factor. 

Keywords: INTRANET, INTERNAL COMMUNICATION, EMPLOYEE, MEDIUM THEORY, PUSH-PULL, 

INTRANET 2.0  
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1. Inledning 
 

“Today productivity is no longer the driving business force - creativity is” 

(Stenmark, 2008, s.8) 

 

Utvecklingen av informationsteknik (IT) har utvecklats och därmed har även synen om maskinen 

som den viktigaste resursen i en organisation bytts ut. Idag ses människan som den viktigaste 

resursen (Simonsson, 2002). Människans kreativitet anses idag vara drivkraften (Stenmark, 2008), 

därför är det viktigt att utveckla verktyg för att ta till vara på den. I mitten av 1990-talet 

introducerades intranätet och har idag implementerats av många organisationer världen över. 

Intranät är ett medium som enkelt och kostnadseffektivt kan sprida information, bidra till 

delaktighet och vara stöd i det dagliga arbetet. Under de senaste decennierna har intranätet 

genomgått flera utvecklingsfaser. Den sista utvecklingsfasen inkluderar intranät 2.0 och 

kännetecknas av att kanalen stödjer användandet av sociala medier och ger möjlighet att öppna 

upp dialogen mellan organisationens medarbetare. Detta innebär en ny roll för medarbetaren när 

det gäller internkommunikationen. Medarbetaren får nämligen förtroendet att själv ansvara för att 

hens informationsbehov uppfylls. Men detta förutsätter att nyfikenhet och engagemang finns hos 

medarbetaren, annars finns risk att viktig information inte når fram. Intranät som 

informationskanal inom internkommunikation är väl studerat, men det saknas forskning ur 

medarbetarens perspektiv. Denna studie ämnar undersöka skillnader i användandet av intranätet 

och attityder till intranätet, samt förutsättningar för intranät 2.0. 

 
 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
Det nya sättet för informationsspridning som den nya tidens medier, exempelvis e-post och 

intranät, fört med sig ställer nya krav på mottagaren av informationen (Stenmark, 2008; Welch, 

2012). Samtidigt som ett intranät är ett bra verktyg för att med enkla medel snabbt nå ut till en 

stor majoritet av en organisation, så förutsätter det att mottagaren förhåller sig till mediet på ett 

sätt som gör att informationen når fram och önskad effekt uppnås hos avsändaren (Qvortrup, 

2006). Ser vi tillbaka i tiden så fördes mer information ut via den distributionsmetod som kallas 

push, det vill säga mottagaren serverades ett icke efterfrågat meddelande (Heide, 2002). Idag 

präglas internkommunikation i större utsträckning av kanaler som sprider information via 
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distributionsmetoden som kallas pull, som i motsats till push förutsätter att mottagaren själv 

förser sig med den information som behövs (Heide, 2002). Via intranätet som idag finns hos de 

flesta organisationer kan organisationen sprida information till många medarbetare samtidigt utan 

att behöva tänka på begränsningar som tid och rum eftersom tillgången är fri (Qvortrup, 2006).  

 

Tidigare forskning visar att en bra internkommunikation och dialog med sina medarbetare är en 

viktig framgångsfaktor för organisationer (Heide, 2002) och intranäten idag kan fungera som ett 

strategiskt verktyg för detta. När vi tittat på forskning på området idag finns det mer skrivet om 

hur ledningen strategiskt jobbar med internkommunikation. Medarbetarnas perspektiv har 

däremot inte undersökts i samma utsträckning (Ruck & Welch, 2012; Stenmark, 2008). Merparten 

av de studier vi har tagit del av har genomförts på organisationer som präglas av administrativt 

arbete (Begbie & Chudry, 2002; Welch, 2012; White, Vanc & Stafford, 2010). Det saknas studier 

från organisationer där medarbetarna har spridda yrkesroller vilket medför olika förutsättningar 

för att använda intranätet. För att medarbetare ska kunna använda intranätet som ett stöd i det 

dagliga arbetet krävs det att medarbetarna har rätt förutsättningar. Tillgång, kunskap och ålder är 

exempel på faktorer som kan påverka medarbetarnas användning och attityd. Det bör ligga i 

organisationens intresse att fånga upp medarbetarnas perspektiv för att kunna förbättra intranätet 

i takt med intranätets utvecklingsfaser. 

 

Vi har valt att utföra vår undersökning på Uddeholms AB. Vi anser att det är ett intressant 

studieobjekt då Uddeholm har ett relativt nytt intranät. Utöver det så har vi kunnat se att det 

saknas forskning på företag inom just stålindustri. Uddeholm är en stor organisation med många 

olika avdelningar, vilket också gör det till ett intressant studieobjekt. Det finns mer eller mindre 

administrativa yrken som är intressant att jämföra då medarbetarna på företaget har olika 

förutsättningar när det gäller bland annat tillgång till intranätet. I vår tids moderna och mera 

platta organisationsstruktur har medarbetaren en annan roll än om vi ser tillbaka på den 

byråkratiska och hierarkiska organisationsstrukturen (Simonsson, 2002). Därför är det högst 

relevant att undersöka intranätet ur ett medarbetarperspektiv.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att ur medarbetarnas perspektiv söka förståelse för hur ett intranät 

används och upplevs som informationskanal. För att studera detta har vi genomfört en fallstudie 
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på ett stålföretag. Fokus ligger på att undersöka två yrkesgrupper; kollektivanställda och 

tjänstemän. Vidare syftar studien till att undersöka, om det ur ett medarbetarperspektiv, finns 

förutsättningar att utveckla intranätet till intranät 2.0. Detta gör vi med hjälp av snöflinge-

modellen som syntetiserar användbara teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Studiens syfte besvaras genom följande frågeställningar:  

F1: Hur används intranätet och vad finns det för skillnader i användandet mellan kollektivanställda och 

tjänstemän?  

F2: Vad har medarbetarna för attityder till intranätet och vad finns det för skillnader i attityder till intranätet 

mellan kollektivanställda och tjänstemän?  

F3: Går det utifrån medarbetarnas preferenser att se vilka förutsättningar som finns för intranät 2.0?  

 

1.3. Avgränsningar 
Vårt empiriska underlag har vi fått genom en enkät vi genomfört via Uddeholm. Den gör alltså 

inte anspråk på att komma med generella resultat som kan appliceras på alla organisationer, även 

om resultaten förhoppningsvis kan vara av intresse för andra företag vars organisation liknar 

Uddeholm. 

 

1.4. Centrala begrepp 
Internkommunikation: Internkommunikation kan beskrivas som den formella och informella 

kommunikationen som sker inom en organisation. Det kan vara allt från styrdokument, e-post 

utskick, till informellt prat med kollegan vid lunchen (Welch, 2012).  

Intranät: Ett intranät kan liknas vid en webbsida som ligger på ett slutet nätverk som endast 

finns tillgänglig inom en organisation eller företag (Telleen, 1996). På intranätet finns ofta 

nyheter, information om organisationen, företagets policys och ibland vissa arbetsprocesser. 

Intranätet fungerar som ett redskap för intern informationsspridning och ibland kommunikation 

(Heide, 2002). 
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Intranät 2.0: Intranät 2.0 kommer enligt Stenmark (2008) ur begreppet Web 2.0. som beskriver 

en ny era vad gäller skapandet och distribution av information på nätet. I Web 2.0 har 

användaren släppts in och samskapar och initierar information på nätet, via sociala medier, 

bloggar, wikis och diskussionsforum etc. Detta begrepp har nu förts över även till intranätet 

(Stenmark, 2008).  

Användning: När vi talar om användning menar vi sättet som medarbetarna använder intranätet 

som ett verktyg i deras arbete. 

Användbarhet: Ett intranät har hög användbarhet om medarbetaren, på ett enkelt sätt, kan 

använda det för att utföra sina arbetsuppgifter och hitta relevant information för arbetet 

(Hallahan, 2001; Begbie & Chudry, 2002). 

Information: Med information menar vi kunskap och budskap som kommuniceras inom 

organisationen. Det kan vara exempelvis arbetsinstruktioner, dokument och nyheter som kan 

kommuniceras via intranätet eller andra kanaler. 

Kollektivanställd: De medarbetare som vanligen jobbar med praktiska arbetsuppgifter ute på 

industriområdet/järnverket och inte har någon form av arbetsledaransvar. Omfattas av Metalls 

kollektivavtal, inom Uddeholm.  

Tjänsteman: De medarbetare som är någon form av arbetsledare och/eller har fler 

administrativa arbetsuppgifter, till skillnad från kollektivanställda. De medarbetare som omfattas 

av Tjänstemannaavtalet (Sveriges ingenjörer, Unionen, Ledarna) inom Uddeholm.  

 

1.5. Disposition av uppsatsen 
I den inledande delen, Inledning, Bakgrund och problemformulering beskriver vi vad vår 

undersökning handlar om. Vi beskriver nuläget och berättar varför vi tycker det är relevant att 

undersöka ämnet intranätet ur medarbetarperspektiv och hur vi vill göra det. Vi argumenterar för 

vår undersöknings relevans och vad vi ämnar bidra med till forskningsområdet. Inledningsvis 

presenteras även studiens syfte och frågeställningar. Vår inledning innehåller också centrala 

begrepp och avgränsningar som kan underlätta för läsaren. Vi presenterar sen vårt 

fallstudieobjekt Uddeholm så att läsaren ska lära känna företaget, dess intranät och de 

omständigheter som gör företaget intressant att studera. Efterföljande teoriavsnitt är uppdelat 

under Tidigare forskning och Teoretiskt ramverk. I tidigare forskning redogör vi för forskning på 
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internkommunikation, definition av intranätet, dess utvecklingsfaser och för- och nackdelar. De 

hypoteser vi satt upp presenteras här. Det teoretiska ramverket innehåller de teorier och koncept 

som vi använder för att analysera vårt resultat genom. Här presenteras snöflinge-modellen som vi 

arbetat fram med stöd av utvalda teorier. Metod innehåller vår motivering för val av 

forskningsmetod och beskriver vårt tillvägagångssätt samt vår operationalisering av 

frågeställningarna. I metodstycket har vi också problematiserat vårt genomförande och beskriver 

problem som vi upptäckt och diskuterar hur dessa kan påverka utgången av vår undersökning. I 

Resultat presenteras det relevanta empiriska resultatet av vår enkätundersökning i form av tabeller 

med tillhörande kommentarer. Resultaten behandlas därefter i Analys och diskussion. Här återknyter 

vi till vårt syfte, frågeställningar och teoriavsnittet. Vi diskuterar de resultat vi sett vad gäller 

skillnader i användande och attityd och förutsättningar för intranät 2.0. Uppsatsen avslutas med 

våra Slutsatser och förslag för framtida forskning, och Implikationer ur ett organisationsperspektiv. 
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2. Case: Uddeholms AB 
I vårt uppsatsarbete har vi fått möjligheten att genomföra en fallstudie på Uddeholms AB. I detta kapitel 

presenterar vi företaget och deras intranät. Vi berättar även om våra observationer från vårt studiebesök. 

 

2.1. Information om Uddeholms AB 
Uddeholms AB (hädanefter Uddeholm) är ett stålföretag och tillverkar verktygsstål som 

exporteras till 95 länder runtom i världen. Företaget har en lång historia som sträcker sig så långt 

tillbaka som 1720. Byggandet av Hagfors Järnverk startade år 1873 (Uddeholm, 2016). Antalet 

anställda är 849 st, 646 kollektivanställda och 203 tjänstemän (Sanda Karphammar, personlig 

kommunikation, 2 januari 2017). Inom företaget finns många olika yrkesroller som exempelvis 

metallurg, smältare, ekonom, reparatör, kommunikatör, truckförare, svarvare eller 

verktygsstålspecialist. En av de anställda arbetar som “detektiv” och har som sin uppgift att leta 

rätt på stålbitar som kommit på villovägar på verksområdet. Uddeholm, i folkmun även kallat 

Järnverket, innefattar flera olika fabriks- och produktionsbyggnader (se bild 2.1), samt 

kontorslokaler som är utspridda på ett 54 hektar stort industriområde (Sven Glans, muntlig 

kommunikation 10, november 2016). Ett intranät är därför en bra kanal för att nå ut med 

information till många medarbetare samtidigt. 

 

Sedan 2007 ingår Uddeholm i voestalpine AG, en österrikisk koncern. Koncernen är uppdelad i 

fyra divisioner där Uddeholm ingår i Special steel division. voestalpine AG har skapat det intranät 

som implementeras inom hela koncernen. Uddeholms påbörjade denna implementering i oktober 

2014 och den slutfördes i oktober 2015. Då intranätet har utformats vidare och anpassats till 

Uddeholm i Hagfors är företaget angeläget om att ta reda på hur intranätet upplevs av 

medarbetarna. Uddeholm har delat med sig av sin Intranätstrategi (se bilaga 1) och genom denna 

har vi sett att företagets intentioner är att jobba med intranätet för att nyttja det som ett stöd i 

arbetet. 
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Bild 2.1 Uddeholms stålproduktion finns i Hagfors. Fabriksområdet täcker en yta av 54 hektar och kallas även Hagfors Järnverk, en mycket stor 

arbetsplats.  

 

2.2. Uddeholms Intranät 
I vårt uppsatsarbete har Sanda Karphammar varit vår handledare på Uddeholm. Sanda arbetar 

som Intranet and education manager och är ansvarig för intranätet inom Uddeholm. Intranätet är en 

av Uddeholms primära kanaler för informationsspridning. Utöver intranätet så sprids information 

också via e-post, tv-skärmar, anslagstavlor och möten (Sanda Karphammar, personlig 

kommunikation, 10 november 2016). Det nya intranätet lanserades i oktober 2015. Innan dess 

fanns ett intranät som låg inom affärssystemet SAP. Det nya intranätet är webbaserat och 

grundas på SharePoint som är en samarbetsplattform. SharePoints funktioner kan delas in i fyra 

övergripande områden: samarbete, informationshantering, sök och beslutsstöd. I SharePoint kan 

företagen själva bygga på egna applikationer och lösningar (Office, 2016).  

 

Uddeholms intranät ligger som en undernivå till voestalpine AG:s och nås via applikationen 

myCompany (se bild 2.2). Uddeholms intranät omfattar information som är viktig för hela 

verksamheten. Som exempel kan nämnas företagsnyheter, veckobrev, företagskalender (Sanda 

Karphammar, personlig kommunikation, 10 november 2016). Intranätet har även en extern 

ingång, Sales Uddeholm, för säljbolag från hela världen. Alla medarbetare inom Uddeholm har 

tillgång till intranätet, via sin egen dator eller via en gemensam dator som finns placerad vid 

arbetsstationer och andra gemensamma utrymmen. I och med detta har medarbetarna olika 

förutsättningar för att använda intranätet.  
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När det gäller intranätets grafiska utseende, färger och så vidare, har Uddeholms ett eget grafiskt 

utseende, en så kallad brand profile. Uddeholm har möjlighet att anpassa innehållet efter sina egna 

syften. Det skrivna innehållet på Uddeholms intranät är på svenska. Intranätet erbjuder ett 

begränsat antal processer. Medarbetarna kan boka IT-utrustning, tjänstebil och kontrollera 

tillgängligheten på utbildningslokaler. Ansvarig för intranätet har berättat att hon gärna vill 

implementera flera processer som ska stödja det dagliga arbetet (Sanda Karphammar, personlig 

kommunikation, 10 november 2016). 

 

För att så många som möjligt ska veta hur intranätet fungerar har alla medarbetare möjlighet att 

få utbildning i hur intranätet används. Det finns även uttalat i Intranätstrategi (personlig 

kommunikation, Boo Rundqvist, Project Leader Strategic Competence & Employee branding, 30 

december 2015; se bilaga 1) att utbildning ses som en viktig del för att lyckas med intranätet. 

 

 
Bild 2.2 På Uddeholms intranäts första sida presenteras nyheter och favoritikoner. 

 
Uddeholms intranäts första sida innehåller ett fält med Favoriter. De 16 ikonerna kan ses som 

genvägar och tar användaren till information och tjänster som till exempel Nyckeltal, Lunchmeny 

och Telefonkatalog. I flödet i mitten av sidan presenteras nyheter. I mitten av sidan finns även en 

sökfunktion. De rubriker som återfinns till höger om Uddeholms-loggan är viktiga ämnesområden: 
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Uddeholm, Organisation, Medarbetaren, Säkerhet, Tjänster/System, Vårt Uddeholm, UPS2 och Uddeholm 

Sales (se bild 2.2).  

 

Intranätansvarig säger att arbetet med att hålla intranätet levande och uppdaterat tar tid. Därför 

har administratörsrättigheter delats ut till ett antal personer som kallas editors (Sanda 

Karphammar, personlig kommunikation, 9 januari 2017). Exempelvis, den sida som kallas 

Medarbetaren har 26 editors (se bild 2.3), Vårt Uddeholm har 7 editors och endast 6 editors kan 

administrera hela Uddeholms intranät. Alla editors och har fått särskild utbildning i SharePoint 

(Sanda Karphammar, personlig kommunikation, 17 november 2016). 

 

 

Bild 2.3 Medarbetaren är den del av intranätet som har flest editors. Här finns praktisk information som berör medarbetarens arbetsvardag och 

anställning. 

 

2.3. Studiebesök 
Den 10 november 2016 fick vi en rundvandring på Uddeholms AB av Sven Glans, som är 

industriguide. Syftet var att ge oss en bild av hur verksamheten ser ut och observera miljön där 

intranätet används. Samtidigt kunde vi även få höra direkt från en del medarbetare vad de tyckte 

om intranätet. En del verkade mycket bekanta med det, en del inte alls. Vi fick höra bland annat 

att funktionen Beställa matlåda var mycket populär. Intranätansvarig, Sanda Karphammar, har 

förklarat att detta är något hon gärna vill undersöka, och eventuellt kunna slå ihjäl “myten” om 
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att just matlådan är den mest använda sidan på intranätet. En medarbetare på avdelningen 

Pressen sa att hen brukar kolla på MIA och Nyckeltal annars är hen inte så aktiv på intranätet. När 

vi frågade en annan medarbetare på ESR om hen brukar kommentera exempelvis nyheter så 

visste hen inte ens att den funktionen fanns. Vi fick se var de gemensamma datorerna fanns på en 

del av avdelningarna. Tjänstemännen hade oftast tillgång till egna datorer, även ute i industrin. 

När vi gick runt och observerade arbetsmiljön var det lätt att få förutfattade meningar om hur 

medarbetare använder eller inte använder intranätet. En av de kollektivanställda som vi pratade 

med upplevde inte att hen fått utbildning för att använda intranätet. Någon visste inte heller att 

intranätet fanns tillgängligt via den gemensamma datorn. Det fanns tv-skärmar i fikarum och 

matsalar där det rullade information som berörde avdelningen. Under rundvandringen fick vi 

uppleva det långa avståndet mellan de olika avdelningarna inom verksområdet och det blev 

tydligt hur tillgången till intranätet skiljer sig beroende på avdelning. De medarbetare som arbetar 

i exempelvis huvudkontorsbyggnaden har större tillgång till intranätet via sin egen dator. På en 

del arbetsplatser i produktion observerade vi att tillgången till intranätet var mer begränsad. Flera 

medarbetare delar dator och måste lämna sin arbetsstation eller på något sätt förflytta sig för att 

nå intranätet.  
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om internkommunikation och intranät. Sedan i det teoretiska 

ramverket presenterar vi den modell som vi arbetat fram med stöd av vetenskapliga teorier som är relevanta för vår 

undersökning.  

 

3.1. Tidigare forskning 
Tidigare studier visar att en stor del av företagets framgång hänger på en väl fungerande 

internkommunikation (Heide, 2002; Ruck & Welch, 2012; Welch, 2012; White, Vanc & Stafford, 

2010). Studier visar även att internkommunikationen kan effektivisera verksamheten och stärka 

relationer mellan medarbetarna i organisationen (Heide, 2002; Welch 2012). Idag jobbar många 

större företag strategiskt med sin internkommunikation, det vill säga man målgruppsanpassar 

meddelanden och väljer även ut den bästa informationskanalen för meddelandet (Tredinnick, 

2001; Welch, 2012). Tidigare forskning har till stor del haft ledningens perspektiv på 

internkommunikation och inte till lika stor del hur kommunikationen uppfattas av medarbetarna 

(Ruck & Welch, 2012; Stenmark, 2008). Intranät är ett område som har intresserat forskare inom 

främst systemvetenskap och företagsekonomi, men då har fokus legat på att studera den tekniska 

aspekten av intranätet och studier har utgått från ett effektivitetsperspektiv. Enligt forskare 

saknas forskning om kommunikation via intranäten, intranät som verktyg för 

internkommunikationen, hur intranätet kan påverka informationsflödet och hur medarbetarna tar 

till sig av information eller vilket informationsbehov som finns (Lai, 2001; Lehmuskaillo, 2008; 

Lundgren, 2006:2009). Enligt Heide (2002) är det främst detta som är intressant att undersöka ur 

ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Vi ser att forskning ur ett 

medarbetarperspektiv saknas och har därför valt att utgå från det i vår undersökning.  

 
 

3.1.1. Intranätets roll i internkommunikationen 
Sättet som information inom organisationer distribueras på har förändrats under de senaste 

decennierna och användandet av intranät har ökat, vilket Telleen (1996) menar är ett 

paradigmskifte. Detta skifte kräver att medarbetarnas beteende förändras när det gäller både 

publicering och användning av information inom en organisation (Telleen, 1996; Heide, 2002). 

Intranät har definierats av många forskare. Det var Telleen (1996) som myntade begreppet 

IntraNet under tidigt 1990-tal och han definierade det som en kommunikativ infrastruktur med 
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samma standarder som Internet, förutom att tillgängligheten var begränsad till klienter inom 

intranätets slutna grupp. Telleens definition stämmer än idag, men har fått kritik då definitionen 

endast tar upp den tekniska aspekten av vad ett intranät är. Gonzales definition av ett intranät är 

något djupare då begreppet delats in i tre delar beroende på utgångspunkt, nämligen det fysiska 

mediet, olika webstandarder och protokoll, samt som en virtuell mötesplats (refererad till i Heide, 

2002). De första två delarna är mer tekniskt inriktade eftersom det fysiska mediet handlar om 

hårdvaran, som exempelvis datorer, och webbstandarder och protokoll innebär olika 

överföringsprocesser mellan datorer (Heide, 2002). Den sista delen, virtuell mötesplats, innebär 

att intranätet möjliggör nya sätt för organisationer och dess medarbetare att organisera 

verksamheter, informera, arbeta, kommunicera, styra och leda på (Heide, 2002). Eftersom vi vill 

undersöka användande av intranätet och attityder till intranätet som informationskanal anser vi 

att Gonzales definition om intranät som en virtuell mötesplats är mest relevant för studie. Det är 

också en relevant definition eftersom vår studie har ett medarbetarperspektiv och definitionen 

berör både organisationer och medarbetare. Inte att förglömma så är Gonzales definitionen även 

högst lämplig ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.  

 

3.1.2. Intranätets utvecklingsfaser 
Tidigare studier visar att intranätet har utvecklats i omgångar och utvecklingen kan beskrivas 

utifrån fyra faser (Heide, 2002; Lehmuskallio, 2008; Lundgren, 2009). I första fasen används 

intranätet främst som en elektronisk anslagstavla där medarbetarna enbart kunde läsa 

informationsmeddelanden (Stenmark, 2008). Fas två utvecklar användandet i den bemärkelsen att 

möjlighet till tvåvägskommunikation ges, exempelvis genom enkla bokningar av konferenser och 

feedback funktion. I fas tre används fler integrerade processer i intranätet, exempelvis 

ordermottagning och lagersaldon. Många företag är nu inne i en fjärde fas som innebär att 

intranät allt mer blir ett viktigt verktyg för kunskapshantering och delning av kunskap. Stenmark 

(2008) beskriver att de senaste decenniernas utbyggnad och satsning på snabbare uppkoppling 

har möjliggjort denna utveckling. Vidare har även interna sociala medier gjort sitt inträde i företag 

och organisationer (Stenmark, 2008). Man talar här om begreppet intranät 2.0 och en stor skillnad 

från tidigare faser är att medarbetarna släpps in som en aktiv part i skapandet av information och 

kunskap inom organisationen (Stenmark, 2008; Tredinnick, 2006). I denna fjärde fas ligger en 

stor tyngdpunkt på att samla in och använda medarbetarnas kunskap genom att exempelvis skapa 

diskussionsforum, bloggar och FAQs. Vi anser att forskning om faserna ur ett 

medarbetarperspektiv saknas.  
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3.1.3. Nya tidens intranät 
Den fjärde utvecklingsfasen av intranätet är relativt ny men det finns redan forskning på området. 

Stenmark (2008) hävdar dock att begreppet intranät 2.0 som ett koncept i analytiskt syfte ännu 

inte är tillräckligt starkt. Det är ett svårdefinierat område. Stenmark (2008) menar trots det att 

intranät 2.0 har blivit ett vedertaget begrepp inom företagsvärlden och att mer forskning inom 

området vore fördelaktigt. Huang, Baptista och Galliers (2012) har presenterat en studie utförd 

på tre multinationella telekom-företag där man genom sociala medier på intranätet kunde 

omforma dialogen inom internkommunikationen genom att låta flera röster komma till tals. 

Sociala medier på intranätet möjliggör ett samskapande och användande av information. Denna 

studie har bidragit till synen om att företag kan tjäna på att gå från ett kontrollerat flöde av den 

interna kommunikationen, där endast få personer har behörighet att administrera, till att släppa 

dialogen fri och släppa in medarbetaren som en skapande part i form av användandet av sociala 

medier. Huang, Baptista och Galliers (2012) menar att genom implementering av sociala medier 

på ett intranät och tillåter en flerstämmig dialog, kan fånga upp synpunkter och idéer från 

medarbetaren som kan vara av strategiskt värde. Den flerstämmiga dialogen skapar en 

internkommunikation där medarbetaren kan prata fritt och diskutera. Stenmark (2008) refererar i 

sin artikel till teknologikommentatorerna Gilroy och Ives som menar att intranätet kommer följa 

Internets utvecklingsbana när det gäller samskapande, informationsdelning och innovation. 

Stenmark riktar dock viktig kritik till deras förutsägelse. Han menar att trots att intranätets 

infrastruktur är exakt densamma som Internet så ser användningsmiljön och kulturen helt 

annorlunda ut. Medan Internets informationsflöde i många hänseenden drivs nedifrån och upp 

utan större begränsning, så används intranätet inom en icke demokratisk organisation där det 

måste finnas en viss grad av kontroll och styrning. Stenmark menar att policys och strategier för 

intranät fortfarande skapas under traditionella former som är stela och omoderna, och att 

framgången för intranät 2.0 beror till stor del på hur mycket kontroll som delas ut, hur delaktiga i 

samskapande som medarbetare tillåts bli. Som vi nämnde finns det redan viss forskning inom 

området, men vi anser att det är relevant att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka om 

förutsättningarna för implementering av intranät 2.0 finns inom Uddeholm. 

 

3.1.4. Intranät föredras av många, men inte alla 
Studier som gjorts av Hallahan (2001) och Begbie och Chudry (2002) visar att ett intranät är 

användbart om det är lätt att använda, ändamålsenligt och tillfredsställande för medarbetarna. 

Tidigare studier visar att intranät är en kanal som medarbetare ofta föredrar att använda som 
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informationskälla (Begbie & Chudry, 2002; Heide, 2002; Sinickas 2005; Welch, 2002). Andra 

informationskanaler i en organisations internkommunikation kan vara exempelvis e-post, 

nyhetsbrev och möten. Vilken kanal som föredras av medarbetaren beror på kanalens egenskaper 

gällande styrbarhet, användbarhet och distribution (Welch, 2012) och vilken typ av information 

som ges ut (Begbie & Chudry, 2002). Resultatet av studien, som genomfördes av Welch (2012), 

visar att merparten av de anställda föredrar att få information från elektroniska kanaler och att de 

värdesätter just intranätet som informationskanal på grund av dess användbarhet, sökfunktion, 

och möjlighet att spara och hämta dokument. Heide (2002) genomförde en studie på Ericsson 

som gav ett liknande resultat som Welchs studie. Heide (2002) påstår att förklaringen till att 

intranätet uppskattas kan bero på att de flesta av medarbetarna på Ericsson var unga, relativt 

högutbildade och var vana vid att söka information på egen hand. En undersökning som White et 

al. (2010) genomförde på ett universitet visade att de som var mest nöjda med 

internkommunikationen var de som mottog information via flera olika kanaler. Däremot visade 

undersökningen att det fanns en risk att administratörer inte spred viss information eftersom de 

redan antog att medarbetarna fått tagit del av den redan genom andra kanaler. Studier har 

genomförts på organisationer där många av respondenterna arbetar administrativt eller arbetar 

vid en dator dagligen (Begbie & Chudry, 2002; Welch, 2012; White et al., 2010). Som vi tidigare 

tagit upp i vår bakgrund och problembeskrivning anser vi att det saknas liknande undersökningar 

på organisationer inom industrier där merparten av medarbetarna arbetar i industrimiljö där 

tillgången till dator kan vara begränsad. Med anledning av detta tycker vi att det är relevant och 

viktigt att undersöka hur intranätet upplevs av Uddeholms medarbetare och om användandet av 

intranätet skiljer sig på något vis beroende på yrkesgrupp.  

 

3.1.5. Fördelar – intranät som arbetsverktyg 
Med anledning av globaliseringen och IT-utvecklingen under de senaste decennierna har 

intranätet blivit en effektiv informationskanal som många organisationer använder, eftersom de 

kan informera och kommunicera med alla medarbetare oavsett vart i världen de befinner sig 

(Heide, 2002; Heide, Johansson & Simonsson, 2005; Lai, 2001; Lundgren, 2009; Qvortrup, 2006). 

Qvortrup (2006) menar att när organisationen blir större och till och med global är det inte längre 

möjligt att sprida information till alla muntligt eller via tryckt medium utan ett intranät är mer 

eller mindre ett måste. Heide (2002) beskriver intranätet som en form av frihet då medarbetarnas 

tillgång till information via intranätet blir oberoende av tid och rum, vilket även Qvortrup (2006) 

intygar. Enligt Kraut och Attewell (1997) och Lundgren (2009) kan intranät bidra till 
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kommunikationsöverspill, som innebär att medarbetare kan få en bredare och djupare bild av 

organisationen och dess avdelningar. Detta eftersom informationen på intranätet är tillgänglig 

och fri för alla att använda oavsett vilken avdelning man jobbar på. Intranät kan bidra till att 

avstånden mellan avdelningarna minskar och därmed suddas gränserna mellan ledning och 

anställda ut och organisationen blir mer demokratiserad (Heide, 2002; Lundgren, 2006; White et 

al., 2010). Intranätet kan även skapa möjligheter för medarbetare att bli mera delaktiga i 

beslutsprocesser (Lai, 2001). Ett väl fungerande intranät med alla dess fördelar kan ses som en 

konkurrenskraft eftersom organisationens mål och visioner tillgängliggörs och delas av alla 

medarbetare (Heide, 2002). 

 
 

3.1.6. Nackdelar – intranät som arbetsbelastning 
Med fördelar följer alltid nackdelar. Studier visar att medarbetare ofta tycker att intranätet är en 

tidskrävande process som inte ger den information som eftersöks (Heide, 2002; Lundgren, 2009; 

Windahl & Signitzer, 1992). Ett intranät förutsätter att medarbetaren själv ska söka och hitta 

relevant information. Men studier visar att om medarbetarnas informationsbehov inte har 

undersökts innan implementering av intranätet så är risken stor att den information som finns 

tillgänglig inte har någon betydelse eller relevans för medarbetaren (Welch, 2012). Om intranätet 

innehåller för mycket information som inte är relevant för medarbetaren kommer det antagligen 

leda till att medarbetaren tröttnar och i värsta fall slutar att använda intranätet (Lehmuskallio, 

2008). Forskare menar att medarbetarnas behov av information på intranätet är viktigt att 

undersöka och använda som underlag i arbetet med strategin för intranätet (Lehmuskallio, 2008; 

Welch, 2012). Om det inte finns någon förståelse för vad medarbetare behöver veta och kanske 

framförallt inte behöver veta, blir det svårt att dra nytta av de fördelar som ett intranät annars kan 

ge.  

 
 

3.1.7. Hypoteser 
Utifrån vad den tidigare forskningen säger om intranät och internkommunikation har vi satt upp 

några hypoteser som vi vill pröva i vår undersökning. Nedan presenteras varje hypotes med en 

förklaring till varför vi vill pröva att bekräfta eller avfärda den. 
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Hypotes 1: Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal. 

Vi finner stöd för den här hypotesen i studier av Begbie & Chudry (2002), Heide (2002) och 

Sinickas (2005). De menar att intranätet är en kanal som många medarbetare föredrar att få 

information som rör deras arbete. 

Hypotes 2: Ett intranät bidrar till att demokratisera, platta till, och minska gränserna mellan ledning och övriga 

medarbetare. 

Forskare är eniga om att intranätet kan bidra till att minska avståndet mellan olika avdelningar i 

en organisation (Heide, 2002; Lundgren, 2006; White et al., 2010).  

 
 

3.2. Teoretiskt ramverk 
Här presenteras vårt teoretiska ramverk där vi utifrån olika teorier har arbetat fram en modell som vi kan 

tillämpa när vi sedan ska analysera vårt resultat. 

 

3.2.1. Snöflinge-modellen 
Intranät utvecklas i faser och för att nå fas fyra, alltså intranät 2.0, måste intranätet först uppnå de 

tre tidigare faserna. Som vi nämnt i tidigare forskning berörs inte medarbetarens perspektiv i de 

olika utvecklingsfaserna. Vi anser att det är viktigt att undersöka om medarbetaren har ett behov 

för den fjärde fasen innan organisationen beslutar att genomföra utvecklingen. Utifrån vår 

litteraturgenomgång har vi identifierat tre faktorer som vi anser, ur ett medarbetarperspektiv, har 

betydelse för hur bra förutsättningarna är för intranät 2.0 nämligen; attityd, distribution och kontroll. 

Vi anser att det är relevant att undersöka var medarbetaren står när det gäller hur de vill 

informeras för att se om förutsättningarna för användning av ett intranät 2.0 är bra eller dåliga. 

Med stöd från teorier inom organisationskommunikation och medie- och 

kommunikationsvetenskap har vi arbetat fram en modell som kan ge en grundförståelse för om 

förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Modellen består av tre faktorer med motsatsförhållanden. Varje faktor innehåller begrepp och 

teorier som underlättar eller försvårar vid ett införande av intranät 2.0. Genom att placera in 

medarbetarnas preferenser och inställning till faktorerna distribution, kontroll och attityd i modellen 
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kan vi se om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga. Den övre delen i modellen 

representerar de gynnsamma aspekterna i varje motsatsförhållande och den nedre delen 

representerar de förhållanden som vi anser kan försvåra vid införandet av intranät 2.0.  

 

Alla medarbetare är unika och tycker olika, med anledning av detta är modellen formad som en 

snöflinga eftersom ingen snöflinga är den andre lik. Vi är medvetna om att modellen inte ger en 

absolut bild av verkligheten, eftersom det finns andra faktorer och teorier som kan påverka 

förutsättningar och medarbetarnas preferenser. Men eftersom modellen syntetiserar de teorier 

som vi anser är relevanta att framhäva i vår studie anser vi ändå att medarbetarnas preferenser 

och attityder sett utifrån modellen kan ge en grundförståelse. 

 

 
Figur 3.1 - Snöflinge-modellen visar vilka faktorer som ur ett medarbetarperspektiv ger bra förutsättningar för att implementering av intranätet 2.0 ska 

lyckas. 

 

3.2.2. Från traditionellt till modernt 
För att förstå snöflinge-modellen måste vi först reda ut två perspektiv som har betydelse för hur 

en organisations internkommunikation kan uppfattas. De två perspektiven kan ge en bättre 

förståelse för varför en person föredrar det ena eller det andra i modellen.  
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Anledningen till att intranät har blivit en viktig del i organisationers internkommunikation beror 

på det så kallade doktrinskiftet som innebär att organisationer gått från traditionella former till 

moderna (Simonsson, 2002). I det tidigare traditionella synsättet var informationsspridning 

ledningens ansvar och skulle ske i nedåtgående riktning (Stenmark, 2008). De byråkratiska och 

hierarkiska organisationsformer som präglat organisationerna sedan 1920-talet krävde en 

förändring då delaktighet och anställdas inflytande blev uppmärksammat under 1970-talet 

(Simonsson, 2002). Simonsson (2002) jämför det traditionella perspektivet med det moderna 

perspektivet genom motsatspar. Det traditionella perspektivet av en organisation kännetecknas av 

att maskinen är den största resursen, ledningen styr genom order och regler och informationen är 

begränsad till endast beslutsfattare. Det moderna perspektivet är i motsats till den traditionella 

mer öppet, människan är organisationens största resurs, ledningen styr genom visioner och idéer 

och informationen sprids och delas till medarbetare inom hela organisationen.  

 

Övergången från det traditionella till det moderna har lett till att information och kunskap har 

blivit en viktig del som ständigt måste utvecklas och förnyas för organisationens överlevnad 

(Simonsson, 2002). Tidigare präglades organisationer av centralisering och toppstyrning som har 

ersätts av decentralisering och delegering i den bemärkelsen att medarbetarens roll blir allt mer 

viktig när det gäller att fatta beslut och använda information. Medarbetaren i det moderna 

synsättet har en mera aktiv och bidragande roll inom organisationskommunikation (Heide & 

Simonsson, 2011). Simonsson (2002) menar att organisationer bör ses som lärande och det 

vertikala informationsflödet är lika viktigt som det horisontella. 

 

3.2.3. Kontroll över informationen 
 
Först presenteras faktorn kontroll. En utmaning som organisationer tidigare fått hantera i det 

traditionella synsättet var att nå ut med information till alla samtidigt, detta möjliggörs i det 

moderna synsättet med hjälp av ny teknik som exempelvis intranät (Heide, 2002). Men med nya 

möjligheter följer nya problem, varav ett problem är ökad risk för maktförskjutning. 

Maktförskjutning innebär att ansvaret för distribution av informationen flyttats från en avsändare 

till en annan och detta påverkar yrkesrollerna i organisationen (Heide, 2002). Sett utifrån det 

traditionella perspektivet så är information makt och bör enbart hanteras av chefer. För att nå det 

moderna synsättet krävs det att cheferna har tillit till medarbetarna och deras förmåga att själva 

försörja sig med den information de behöver (Stenmark, 2008). Detta innebär att organisationer 
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måste förändra synen på information som centraliserad till ledningen, till att ägas av alla 

medarbetare. Stenmark (2008) hävdar att den traditionella tron finns kvar inom 

industriorganisationer. Det vill säga tron om att informationen måste ägas och distribueras av 

chefer, som kanske har lite kunskap om det vardagliga arbetet som faktiskt sker av de anställda på 

kollektivet. Den information som är mest relevant för medarbetarna och deras arbete borde 

istället bestämmas där arbetet sker, alltså längst ner i hierarkin (Stenmark, 2002). Men att makten 

förflyttas måste inte innebära något negativt för organisationen. Maktförskjutning kan också 

innebära egenmakt, eller egenansvar, för medarbetare, då de uppmuntras till att ta mer eget 

ansvar för sitt jobb (Duane & Finnegan, 2003; Gupta & Hebert, 1998). Men när medarbetaren får 

egenmakt så växer behovet av viss kontroll hos organisationen (Duane & Finnegan, 2003; Huang, 

Baptista & Galliers, 2012). Vem som för talan på intranätet beror helt enkelt på om 

organisationen valt att ha ett kontrollerat eller okontrollerat intranät. Huang, Baptista och Gaillers 

(2013) menar att organisationer måste göra ett val när intranät implementeras, nämligen om det 

ska vara enstämmigt med envägskommunikation eller flerstämmigt som tillåter en öppen dialog.  

 

Förklaring: Med tanke på att Intranät 2.0 innehåller sociala medier så är förutsättningarna bättre om 

medarbetaren föredrar en mer öppen kommunikation mellan alla anställda. Makten, alltså informationen, bör 

vara allas ansvar, ingen ska äga den, och den ska uppfylla allas behov. 

 

3.2.4. Distribution av information 
Den andra faktorn vi presenterar är den om distribution. Genom att implementera ett intranät så 

går organisationen från en kommunikationsmodell till en annan, nämligen från push till pull. 

Informationen som tidigare har skickats till mottagare via exempelvis massutskick via e-post, 

push-modellen, finns idag samlad på intranätet och det är upp till mottagaren att själv söka upp 

informationen, pull-modellen (Heide, 2002; Sinickas, 2005; Welch, 2012). En fördel med att 

information distribueras enligt pull-modellen är att mottagaren slipper det stora flödet av 

oönskad information, som push-modellen innebär, eftersom hen själv får sålla bland 

informationen som finns tillgänglig (Heide, 2002). Men pull-modellen satt inom en organisations 

internkommunikation förutsätter att informationen som distribueras är lättillgängligt för 

mottagaren så att hen hittar det som eftersöks (Heide, 2002). Enligt Telleen (1996) krävs det att 

mottagaren ändrar sitt beteende, eftersom informationen inte längre blir skickad till dem direkt så 
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är det varje mottagares egna ansvar att hålla sig uppdaterad. Mottagarens preferenser styr om de 

föredrar att få information via kanaler som hör till push eller pull-modellen (Welch, 2012).  

 

Förklaring: Förutsättningarna för Intranät 2.0 är bättre om medarbetaren föredrar pull-modellen. Medarbetaren 

är då mer benägen att söka efter information som hen behöver för att utföra sitt arbete. Medarbetaren ansvarar 

därmed själv för att vara uppdaterad med information som krävs för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.  

 

3.2.5. Attityd till mediet och dess innehåll 
Här presenterar vi den tredje faktorn som beskriver attityd. Marshall McLuhan (1964) är den som 

utvecklade det som kallas mediumteorin. Teorin innebär att mediet i sig, oberoende av innehållet 

men i och med sina specifika egenskaper, kan komma att påverka läsaren och till och med 

samhället i stort (McLuhan, 1964). Mediets roll är helt enkelt att genom sina egenskaper göra 

kommunikation möjlig. McLuhan (1964) menar att varje medium har egna förmågor att förmedla 

och framställa budskap, varje medium har sitt språk. Men ett medium kan sällan prata alla 

“språk” utan brister på vissa plan. McLuhans teori har återigen blivit mer intressant genom den 

IT-revolution vi sett de senaste decennierna (Qvortrup, 2006; Welch, 2012). När medier 

förändras, exempelvis från fast telefoni till smartphones så påverkar detta hur människan tänker 

och relaterar till sin omgivning (McLuhan, 1964; Qvortrup, 2006). Qvortrup (2006) beskriver 

medier som miljöer och olika tidsperioder kan länkas samman med olika medier och dess 

egenskaper. Qvortrup (2006) ger exempel på tidsperioder då vi endast hade tal och kroppsspråk 

som medium, sen kom tryckpress och vi gick in i en tidsperiod där medier kunde distribueras till 

flera. Den utmaning vi står inför i vår tidsperiod är mediernas komplexitet. Vi måste behärska 

komplexiteten och filtrera ut den information vi vill ha. Vi kan se tre grundläggande egenskaper 

hos medier; förmåga till spridning, att skapa förståelse och att ge önskad effekt (Qvortrup, 2006). 

Qvortrup (2006) beskriver att ett medium kan definieras genom dess förmåga att sprida 

information och hur mediet påverkar kommunikationsprocessen. Beroende på vad användaren 

har för förväntningar och preferenser kan mediet som används för en viss sorts information 

skapa frustration hos läsaren som kan göra att själva meddelandet inte tas upp på det sätt som det 

skulle kunnat göra om det distribuerats via ett annat medium (Welch, 2012). Viss information 

kanske inte ens bör publiceras på ett intranät utan kräver en annan informationskanal för att nå 

ut. Det bästa för en organisation är att ha en genomtänkt blandning av informationskanaler och 

välja den bästa för det specifika meddelandet (White et al., 2010). 
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Medier kan definieras som svala och heta (McLuhan, 1964) och som rika och fattiga (Daft & 

Lengel, 1988). Båda koncepten handlar om hur väl ett medium lyckas förmedla ett budskap utan 

att det ska bli feltolkat hos mottagaren. McLuhan (1964) menar att ett svalt medium är ett 

medium som kräver mycket av sin mottagare. Som till exempel ett telefonsamtal där mottagaren 

endast får höra avsändarens röst och utesluter andra intryck. Ett hett medium däremot är ett 

medium som “bygger på ett enda sinne med hög definition” (McLuhan, 1964). Med hög 

definition menar McLuhan att mediet är välfyllt med data och lämnar så lite som möjligt till 

mottagaren att tolka och analysera. Svala och heta medier engagerar alltså sin publik på olika 

nivåer, där svala medier följs av ett större aktivt deltagande medan det heta mediet ger tillräckligt 

mycket information från första början så vidare komplettering behövs inte lika ofta. Följaktligen 

påverkar olika medier sina publiker på olika sätt. McLuhan (1964) beskriver det som om de heta 

medierna främjar isolering och avskildhet medan de svala medierna leder till gemenskap och 

engagemang. Daft och Lengel (1988) väljer istället att tala om medier som rika och fattiga. En rik 

kanal har hög kapacitet för att kunna framföra informationen, ha ett personligt fokus, förmåga att 

ge snabb feedback och förmåga att hantera flera informationsaktiviteter samtidigt (Daft & 

Lengel, 1988; Ruck & Welch, 2007). Ett medium som är personligt, exempelvis ansikte-mot-

ansikte, är rikare jämfört med ett medium som är opersonligt, exempelvis en 

informationsbroschyr (Daft & Lengel, 1988). I de fall där ett lätt formulerat standardmeddelande 

ska förmedlas, lämpar sig ett fattigt medium bättre än ett rikt (Daft & Lengel, 1986). Ett rikt 

medium däremot lämpar sig bättre för ett tvetydigt meddelande där feltolkning kan uppstå.  

 

Förklaring: Vi definierar intranät som ett svalt medium, eftersom det öppnar upp för diskussion mellan 

medarbetarna, och som ett rikt medium, eftersom det har hög kapacitet när det gäller funktioner som 

informationsspridning, möjlighet till feedback och förmåga att hantera flera informations aktiviteter samtidigt. 

Medarbetarens attityd till intranätet, positiv eller negativ, visar om förutsättningarna är bra eller dåliga. 

Förutsättningarna för intranät 2.0 är bättre om medarbetarna accepterar intranät som informationskanal och dess 

innehåll. 
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4. Metod 
I följande avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår forskning, hur vi valt att knyta teorier 

till frågor i vår enkät och så vidare. Vi redogör igen för vårt syfte med undersökningen och motiverar den 

forskningsmetod vi har valt. Vi beskriver även hur vi jobbat med enkätundersökningen av Uddeholms intranät. 

Kapitlet innehåller också en diskussion om studiens tillförlitlighet och tar upp kritik och etik kring vår metod och 

operationalisering.  

 

4.1. Val av forskningsmetod 
Eftersom syftet med vår undersökning är undersöka medarbetares användning och attityd till 

intranätet och att identifiera eventuella skillnader i kollektivanställda och tjänstemäns användande, 

fann vi att en enkätundersökning var lämpligast för vår empiriska undersökning (Trost, 2012; 

Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). En kvantitativ metod ger oss en bredare bild av 

medarbetarnas användande och uppfattning av intranätet än vad exempelvis kvalitativa intervjuer 

hade kunnat ge. Ett fåtal intervjuer hade inte gett oss någon möjlighet alls att generalisera 

populationen. Genom en kvantitativ undersökning får vi helt enkelt en möjlighet att skönja 

mönster i respondenternas svar (Esaiasson, Giijam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Uddeholm 

har 849 medarbetare och att göra enkätundersökning är då fördelaktig eftersom vi kan nå fler 

respondenter utspritt över organisationen och metoden lämpar sig för att beskriva hur vanligt 

förekommande vissa “svar” är i en population (Esaiasson et al. 2007). 

 
 

4.2. Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt redogörs hur vi praktiskt gick tillväga med vår enkätundersökning. 

 

Under arbetets gång har vi haft Sanda Karphammar som handledare på Uddeholm. Genom 

henne har vi fått information om hur vi kunde distribuera enkäten och vi har fått en lista med e-

postadresser för att kunna genomföra utskicket. Sanda har även varit behjälplig när det gäller 

definitioner av avdelningar, system, program och arbetsredskap som vi nämnt i vår enkät. Den 

empiriska datan för undersökningen samlades in via en enkät och sammanlagt samlade vi in 229 

slutförda enkäter. Enkäten distribuerades via e-postutskick och via Uddeholms intranät. Alla 

medarbetare har tillgång till intranätet vilket innebar att vi hade möjligheten att nå ut till de allra 
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flesta. Respondenterna har olika arbetstider och även skiftarbete förekommer. Därför fick 

enkäten vara aktiv i 11 dagar för att alla skulle få chans att svara. En påminnelse skickades ut via 

e-post och på intranätet efter halva tiden för att öka svarsfrekvensen (Østbye et al., 2003). 

Enkäten skapades i Netigate, ett onlinebaserat survey verktyg, som vi fick tillgång till via 

Uddeholm. Fördelen med att använda Netigate som Uddeholm tidigare använt är att 

medarbetarna känner igen utseendet, de vet hur de ska genomföra enkäten och det bidrar till en 

trovärdig känsla (Esaiasson et al., 2007).  

 

Enkäten bestod av 34 frågor. Genom att använda Netigate kunde vi styra logiken, alltså 

ordningen, i enkäten genom att sätta regler på vissa frågor och välja vilka frågor som skulle vara 

obligatoriska. Till skillnad från pappersutskick så ger Netigate oss som forskare kontrollen över 

vilka frågor som ska besvaras och i vilken ordning, kontrollen hade inte varit möjlig om vi 

distribuerade enkäten via pappersutskick och det hade troligtvis resulterat i en ökning av det 

interna bortfallet (Esaiasson et al., 2007; Trost, 2012). Enkäten inleddes med frågor som vi 

behövde få svar på oavsett om respondenten använder intranätet eller inte, efter frågan om de 

använder intranätet så grenades enkäten ut i två grenar. Använder respondenten intranätet fick 

hen fortsätta svara på resterande frågor, men den som aldrig använder intranätet hamnade direkt 

på sista frågan. Med anledning av detta valde vi att inte numrera frågorna, eftersom det skulle 

medföra en risk att respondenten blir förvirrad om hen går från fråga 9 till 34. Att dela upp 

enkätens logik i två grenar underlättar för oss i arbetet med resultatet eftersom vi inte behöver 

analysera svar från de som inte använder intranätet och därmed inte uppfyller vårt syfte. Frågorna 

i enkäten bestod av standardiserade frågor i olika former och alla respondenter fick besvara 

samma frågor (Esaiasson et al., 2007). Till vissa frågor som vi bedömt kan tjäna på att klargöras 

ytterligare, finns en förklarande text som beskriver hur respondenten ska svara på frågan 

(Esaiasson et al., 2007), exempelvis välja ett eller flera alternativ, dra i cirkeln för att betygsätta eller skriv 

ditt svar i rutan. För att inte respondenterna ska tappa intresset har vi sett till att enkäten kan 

genomföras mellan 5-10 min (Esaiasson et al., 2007; Trost, 2012). Vi har varit noga med att ställa 

frågor på ett sätt så att det inte leder respondenten till att tro att vi vill att de ska svara på ett visst 

sätt (Trost, 2012). Att endast ställa en fråga per fråga har också varit något vi tagit hänsyn till när 

vi utformade enkäten (Trost, 2012). Vi är medvetna om att vissa frågor kan verka irrelevanta hos 

respondenten, eftersom vi kan anta att de enbart tänker på att enkätens syfte är att utvärdera 

intranätet, och detta kan påverka svarsfrekvensen negativt (Esaiasson et al., 2007). För att 

minimera risken för detta var vi tydliga i missivbrevet (se bilaga 3) om att undersökningen syftar 

till att både utvärdera intranätet och att det ligger som grund för vår studie. För att enkäten ska ha 
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en systematisk disposition har vi valt att dela in frågorna i teman som vi identifierat utifrån de 

teorierna som nämns i det teoretiska ramverket. Detta gör det lättare för respondenten att förstå 

frågornas innehåll om vi presenterar dem utifrån användning, användbarhet, innehåll och allmänna 

frågor.  

 

4.2.1. Population och urval 
Syftet med undersökningen är att undersöka medarbetarna på Uddeholm, därför är vår 

population för undersökningen alla medarbetare. Totalt är de 849 anställda och eftersom alla har 

tillgång till intranätet så kunde de ingå i undersökningens population. Urvalet är ett totalurval, 

vilket innebär att enkäten fanns tillgänglig för hela populationen men det är upp till varje individ 

att välja om hen vill svara på den (Trost, 2012). Ingen grupp har uteslutits och ingen specifik 

grupp har valts ut. Alla medarbetare har tillgång till den kanal som enkäten distribueras genom, 

det vill säga intranätet, och därmed lika stor chans att besvara enkäten. En nackdel med att vi valt 

totalurval är att vi inte har någon kontroll över hur fördelningen mellan exempelvis tjänstemän 

och kollektivanställda kommer bli. Vi har haft med i beräkningen att vissa medarbetare kanske 

inte kommer att se undersökningen om de under den tiden enkäten är aktiv är tjänstlediga, 

föräldralediga, har semester eller av annan orsak inte är på jobbet. Det var 246 respondenter som 

påbörjade enkäten. Men eftersom några respondenter endast svarat på de första frågorna och sen 

valt att avbryta sitt deltagande och två personer angav att de inte använder intranätet, fick vi ett 

internt bortfall på 17 respondenter. Vi valde att inte ta med det interna bortfallet i vår 

undersökning eftersom det skulle ge en felaktig bild av resultatet (Trost, 2012). Genom att 

utesluta det interna bortfallet från undersökning så ökas också reliabiliteten och replikerbarheten. 

Sett till hela enkäten anser vi att vi har ett lågt internt bortfall, mindre än 20% (Bjurwill, 2001). 

Antalet slutförda enkäter som kommer att tas med i undersökningen blev tillslut 229 stycken. 

 

4.3. Operationalisering 
Här presenteras vår operationalisering, alltså hur vi översatt teorier till enkätfrågor, med exempelfrågor. Frågorna 

syftar till att besvara våra frågeställningar och testar även de hypoteser som vi satt upp utifrån den tidigare 

forskningen. Vissa frågor kan kopplas till flera teorier. Frågorna delades sedan in i fyra teman för att göra 

strukturen tydlig för respondenten, och oss själva. De fyra teman är; användning, användbarhet, innehåll och 

allmänna frågor.  
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För att besvara syftet med undersökningen har vi satt ihop en enkät som innehåller 34 frågor 

med både kvantitativa och kvalitativa variabler. De flesta frågor har fasta svarsalternativ med 

möjlighet att skriva fri text om respondenten anser att något alternativ saknas (Trost, 2012). Det 

finns några attitydfrågor där respondenten får ta ställning till ett antal påståenden. Det kan 

exempelvis vara i vilken utsträckning respondenten instämmer med påståendena. Enligt Trost 

(2012) finns det en risk att stora tabeller kan resultera i att respondenten tappar intresset, därför 

har vi begränsat de frågorna till fyra tabeller med max fem påståenden i varje. På så sätt kan 

respondenten uppleva frågan som mer lätthanterlig och överskådlig eftersom hen inte behöver 

scrolla för att se påståenden i tabellen. Vi har noga övervägt vilka frågor som vi anser behöver ett 

saknar uppfattning eller vill ej ange alternativ. Trost (2012) menar att sådana alternativ ibland kan 

vara nödvändiga vid frågor som kan uppfattas som känsliga hos respondenten eftersom det är 

frågor som kan kopplas till integritet, exempel på en sådan fråga kan vara kön eller avdelning. Även 

frågan om ålder kan uppfattas som en påträngande fråga, därför valde vi medvetet att istället fråga 

efter födelseår eftersom det kan uppfattas mindre känsligt och inte heller skapa några 

tveksamheter för oss när vi sedan behandlar datan (Trost, 2012). På några frågor vill vi få svar på 

vad respondenten tycker om exempelvis innehållet på intranätet. Då har vi gett alternativ som är 

både positiva och negativa. Enkäten är utformad på ett enkelt språk och frågorna är formulerade 

så att de är lätta att förstå vilket minskar risken för feltolkning (Trost, 2012; Østbye et al., 2003). 

Till vissa frågor har vi skrivit en förklarande text på de begrepp som vi anser kan vara svåra att 

förstå eller som kan definieras olika från person till person, exempelvis begreppet IT-kompetens.  

 

Frågeställningar: 

F1: Hur används intranätet och vad finns det för skillnader i användandet mellan kollektivanställda och 

tjänstemän?  

F2: Vad har medarbetarna för attityder till intranätet och vad finns det för skillnader i attityder till intranätet 

mellan kollektivanställda och tjänstemän?  

F3: Går det utifrån medarbetarnas preferenser att se vilka förutsättningar som finns för intranät 2.0?  
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Hypoteser:  

H1: Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal. 

H2: Ett intranät bidrar till att demokratisera, platta till, och minska gränserna mellan ledning och övriga 

medarbetare. 

 

Exempel på frågor om användning:  

Informationen jag behöver för att utföra mitt arbete föredrar jag att få genom: (flervalsalternativ) 

Jag använder intranätet för att: (flervalsalternativ) 

Jag har fått den utbildningen jag anser mig behöva för att använda intranätet. 

Hur ofta besöker du intranätet? 

Hur skulle du beskriva intranätet med ett eller flera ord? 

Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din IT-kompetens? 

Har du behörighet att lägga upp information på intranätet? 

 

Frågorna om användning syftar till att undersöka hur medarbetarna använder intranätet. Vi 

hoppades kunna se ett mönster i hur medarbetarna använder intranätet som ett stöd i deras 

dagliga arbete. Vår förhoppning är att dessa frågor kommer visa om medarbetarna föredrar att få 

information genom push- eller pull-modellen. Med hjälp av de allmänna frågorna, som är vårt 

fjärde tema, så kan vi se om det finns finns ett samband mellan exempelvis vilken anställning 

respondenten har och vilket medium respondenten föredrar. Enligt Heides (2002) studie så bör 

det finnas ett samband mellan preferenser och medieval. Detta kan även kopplas ihop med det 

traditionella och moderna synsättet. Genom att få svar på om medarbetarna anser sig ha nog med 

utbildning för att använda intranätet och om de har behörighet att publicera information på 

intranätet.  

 

Exempel på frågor om användbarhet: 
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Jag upplever att:  

 navigeringen på intranätet är enkel att använda 

 sökfunktionen ger bra resultat som matchar det jag söker efter 

 intranätet är en bra tillgång i mitt arbete 

 intranätets struktur är logisk och överskådlig 

 intranätet är absolut nödvändigt i mitt arbete 

När jag letar efter något specifikt på intranätet använder jag mig främst av: Sökfunktion eller navigering 

Jag upplever att intranätet fungerar felfritt: ja, nej 

Vet du hur du kan lämna feedback (återkoppling) om innehållet på intranätet? 

 

Frågorna om användbarhet ger svar på hur intranätet som en informationskanal upplevs av 

medarbetarna. Många av frågorna i detta temat är kopplade till mediumteorin och berör mediets, 

i detta fallet intranätets, förmåga att förmedla information (McLuhan,1964). Svaren kommer att 

ge oss en bild av medarbetarnas attityd till intranätet och en möjlighet att testa H1. 

 

Exempel på frågor om innehåll: 

Mängden information på intranätet är: överflödig, tillräcklig, otillräcklig, saknar uppfattning 

Är det viktigt för dig att veta vem som publicerar information på intranätet? 

Är det vanligt att du diskuterar innehåll från intranätet med dina kollegor? 

Upplever du att intranätet som plattform bidrar till att minska avståndet mellan: organisationens olika 

avdelningar, ledning och anställda 

Jag upplever att: 

 informationen på intranätet är aktuell 

 informationen på intranätet är relevant för mig arbete 

 informationen på intranätet är trovärdig 

 informationen på intranätet har en tydlig avsändare 
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I detta tema ställs frågor som kan kopplas till kontroll av information. Beroende på vad 

respondenten svarar i denna del avgörs vilka förutsättningar som finns för att kunna utveckla till 

Intranät 2.0. Även synsättet från traditionellt till modern blir relevant i detta tema då det påverkar 

maktförskjutningen. Stenmark (2008) hävdar att informationen ska ägas av alla och att ett intranät 

bidrar till att sudda ut de hierarkiska gränserna i organisationen. Vi kan därför pröva H2 och se 

om den stämmer genom att fråga Upplever du att intranätet som plattform bidrar till att minska avståndet 

mellan: organisationens olika avdelningar, ledning och anställda. 

 

Exempel på allmänna frågor: 

Jag är: man, kvinna, vill ej ange 

Vilket år är du född? 

Jag arbetar som: kollektivanställd, tjänsteman 

Hur många år har du varit anställd: (flervalsalternativ) 

 

De allmänna frågorna behövs för att vi ska kunna jämföra skillnader mellan exempelvis kön, ålder 

och anställning. De här frågorna är relevanta eftersom det kan ge en förklaring till vissa samband 

och när vi vill jämföra beroende variabler med oberoende.  

 

4.4. Metodkritik 
I detta stycke kommer vi att reflektera och problematisera kring vårt genomförande av undersökningen och rikta 

kritik mot den kvantitativa metoden i relation till vårt syfte. 

 

4.4.1. Reflektion och problematisering av vår undersökning 
För att svara på vår frågeställning har vi använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod. I och 

med detta var vi medvetna om att vi inte skulle kunna få några djupgående fylliga svar som 

exempelvis en kvalitativ intervju hade kunnat ge (Trost, 2012). Den kvantitativa metod som 

enkätundersökningen innebär ger oss ytliga svar från förutbestämda frågor där vi inte har 

möjligheter att ställa följdfrågor till respondenterna. Vi har inte heller möjlighet att utförligt 
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förklara våra frågor för respondenterna eftersom enkäter bör innehålla så enkla frågor som 

möjligt. Vidare beskriver exempelvis Ruck och Welch (2011) att det finns flera kvantitativa 

studier när det gäller att värdera internkommunikation, och inte lika många kvalitativa. Trots 

detta är det vår bedömning att den kvantitativa metoden matchar vårt syfte och frågeställning på 

ett bättre sätt eftersom vi ville ta reda på attityder och användning. 

 

Hela populationen, medarbetarna på Uddeholm hade, rent teoretiskt, möjligheten att svara på 

enkäten eftersom alla har tillgång till intranätet. Men vi finner det dock mycket relevant att ta upp 

det faktum att förutsättningarna för att svara ser mycket olika ut inom Uddeholm. Vår enkät 

distribuerades via intranätet och e-postutskick. Även om alla har tillgång till intranätet så skiljer 

sig förutsättningarna för att använda det. De som arbetar som tjänstemän har tillgång till egen 

dator i större utsträckning än de kollektivanställda som använder en gemensam dator på 

arbetsplatsen. Eftersom enkäten enbart distribuerades via dator finns en risk att vi har missat en 

del av populationen som använder intranätet sällan eller aldrig. För att nå även dem hade ett 

pappersutskick varit ytterligare ett möjligt distributionssätt. Dessa åsikter hade varit värdefulla, 

men eftersom vårt syfte var att ta reda på hur medarbetarna använder intranätet och deras 

attityder till intranätet hade deras åsikter kanske inte bidragit med något till vår undersökning. 

Värt att nämna är dock att med pappersutskick hade vi förlorat logiken och den lilla kontrollen 

som Netigate gett oss. Inom ramen för vår undersökning ansåg vi även att tiden inte räckte till 

riktigt. Hade vår enkät legat uppe under en ännu längre tid än de 11 dagarna, hade vi kanske fått 

flera svar, då vi har att göra med respondenter som arbetar i skift. Även andra former av frånvaro 

och ledighet kan såklart förekomma under den korta period vår enkät fanns tillgänglig. 

 

Genom grundliga förberedelser stärks undersökningens reliabilitet (Eliasson, 2010). I vårt fall 

hade en pilotstudie säkerligen varit till stor hjälp. Som ett exempel så kan vi i efterhand se att det 

är utmanande att hantera många variabler där respondenterna kunnat välja flertalet alternativ. I 

efterhand har vi också sett att en del av de frågor vi har ställt i enkäten inte är användbara i 

resultatpresentation och analys. En pilotstudie hade gett oss en bättre möjlighet att förutse 

fallgropar vad gäller datainsamlingen. En nackdel med enkätundersökning är just att när vi skickat 

ut enkäten så kan vi inte ändra den igen. Vi är fast med det data vi har och att gå tillbaka och 

ändra och genomföra igen är inget alternativ av flera orsaker. Vi har varit noga med att skriva 

frågor med alternativ som är lätta att förstå för att minimera risken för feltolkning hos 
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respondenten. Vi gjorde även en liten test av enkäten med några få medarbetare på Uddeholm 

för att upptäcka brister i enkäten. Men trots detta kan vi nu i efterhand anta att vissa frågor och 

alternativ antagligen var svåra att tolka. Ett exempel på detta är frågan Jag använder intranätet för att:. 

Här har någon av respondenterna valt att skriva telefonkatalog i fritext fältet Annat:, istället för att 

välja alternativet Söka medarbetare/avdelningar. Vi tolkar att dessa alternativ är samma sak, men 

eftersom funktionen heter telefonkatalog på intranätet hade det kanske varit bäst om vi använt det. 

Även frågan Hur många år har du varit anställd hade brister i alternativen som är Under 1 år, 1-5 år, 

5-15 år, 15-25 år och 25 år och längre. Respondenterna som varit anställda i 5, 15 eller 25 år blev 

antagligen förvirrade och visste inte vilket alternativ de passade in på. Ett sätt att lösa detta hade 

varit att ge alternativen Under 1 år, 1-5 år, 6-15 år, 16-25 år, 26 år och längre istället. Tyvärr 

påverkar detta vår undersöknings reliabilitet på ett negativt sätt (Trost, 2012). Vad gäller 

replikerbarhet är detta med definitioner och begrepp inom variabler en faktor som vi ser kan 

komma att påverka reliabilitet och replikerbarheten i vår studie. Trots detta så ser vi det som 

troligt att andra forskare hade kommit fram till liknande problem under samma omständigheter.  

 

När det gäller behandlingen av den empiriska datan har vi i efterhand insett att Netigate inte 

enbart gett oss fördelar. Inledningsvis ansåg vi att den databehandling vi behöver göra för att 

kunna presentera vårt resultat på ett bra sätt kunde göras via Netigate. Vi kunde göra jämförelser, 

dra bort och lägga till viss data. I ett senare skede när vi hunnit jobba en hel del med resultatet 

insåg vi att Netigates kapacitet är något begränsad. Detta har försvårat vårt arbete med 

variablerna och vi har inte kunnat välja beroende och oberoende variabler i den utsträckning som 

vi tror att vi hade kunnat gjort via exempelvis statistikprogrammet SPSS.  

 

4.4.2. Validitet och reliabilitet 
Vi anser att vår studie har en godtagbar validitet i den bemärkelsen att vi genom vår insamlade 

data och våra analyser har kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar (Østbye et al., 2003). 

Syftet med vår studie har varit att ur medarbetarnas perspektiv få en förståelse för hur ett intranät 

används och upplevs som informationskanal. Detta har vi kunnat svara på genom den data vi 

samlat in från enkäten och sedan analyserat med hjälp av ett relevant teoretiskt ramverk. Vi har 

även velat se hur förutsättningar ser ut, ur ett medarbetarperspektiv, för att utveckla intranätet till 

intranät 2.0. Även detta kan vi svara på med hjälp av enkätsvaren och också när vi belyser svaren 

med hjälp av den modell vi arbetat fram. Vi anser att vår enkät mycket bra reflekterar det vi har 

uttryckt att vi vill undersöka. Vår undersöknings reliabilitet handlar i grunden om att 
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undersökningens resultat är pålitligt och att den skulle kunna upprepas och ge samma resultat 

(Eliasson, 2010). En hög reliabilitet är en förutsättning för hur giltig, valid, vår undersökning kan 

anses vara. Vi bedömer vår undersöknings reliabilitet, tillförlitlighet, som godtagbar trots brister 

(som vi beskriver i mer detalj nedan), i den bemärkelse att en liknande undersökning inom en viss 

tid skulle kunna genomföras och få samma resultat som idag, med en liknande operationalisering 

(Trost, 2012). Det är dock viktigt att ta hänsyn till att Uddeholms intranät inte är statiskt utan 

dynamiskt och förändras över tid, både vad gäller innehåll och funktion. Alltså kommer troligen 

utgångspunkten vara en annan och resultatet ett nytt om en längre tid passerat mellan 

undersökningarna. 

 

Trots att vi ur ett reliabilitetsperspektiv kan jobba med att säkerställa respondenternas svar 

genom att ställa samma typ av frågor fast på olika sätt (Eliasson, 2010; Trost, 2012), har vi 

försökt hålla nere frågorna till ett mindre antal då vi tror att vi får fler respondenter som slutför 

vår enkät. För att uppnå en hög reliabilitet har vi försökt ställa enkla raka frågor som inte kan 

tolkas på flera sätt (Trost, 2012). Vi har fått vår data direkt in i Netigate och på så sätt inte behövt 

hantera inmatning av data manuellt. I och med detta eliminerades risken att respondenternas svar 

hanterades på olika sätt när de behandlades. Vi har alltså inte behövt skapa en separat instruktion 

(kodbok) utan behandlingen av data säkerställdes redan via Netigate. Vi bedömer att detta stärker 

vår undersöknings reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010; Trost, 2012). På samma sätt stärker det 

även undersökningens objektivitet eftersom det inte finns någon tvekan om vilket alternativ som 

respondenten kryssat i (Trost, 2012).  

 

4.4.3. Generaliserbarhet 
Vår undersökning är inte generaliserbar i den bemärkelsen att vi inte kan applicera resultatet till 

alla företag som använder ett intranät. Vi måste se till hur företagets organisation ser ut. Inom 

Uddeholm är det exempelvis betydligt fler män än kvinnor anställda. Vi skulle heller inte kunna 

förvänta oss samma resultat om vi undersökte användandet av intranät inom en helt annan typ av 

organisation i en annan bransch. Men förhoppningsvis är resultatet intressant för industriföretag 

som liknar det företag som vi undersökt. Det faktum att vi har genomfört ett totalurval skulle 

generellt ha en positiv inverkan på vår undersöknings generaliserbarhet (Ekström & Larsson, 

2010). Men värt att nämna är att deltagande var frivilligt och att enkäten distribuerades via 

intranätet och via e-post. Vi har fått in 229 svar från 849 medarbetare. Fördelningen av 
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respondenter är 92 kollektivanställda och 137 tjänstemän. I själva verket är fördelningen inom 

populationen Uddeholm den omvända; 646 kollektivanställda och 203 tjänstemän, alltså fler 

kollektivanställda. Detta har en inverkan på generaliserbarheten. Vi kan inte säga med säkerhet att 

de personer som svarat på enkäten kan anses representera hela populationen. Det finns en 

möjlighet att vårt resultat sett annorlunda ut om hela populationen hade svarat på enkäten vid 

samma tidpunkt eller om en större andel kollektivanställda svarat. Vårt resultat blir därför svårt 

att kunna generalisera från (Ekström & Larsson, 2010). I en framtida studie skulle ett 

kompletterande pappersutskick kunna täcka upp bättre bland hela populationen. Alternativt om 

ett annat slags urval används, exempelvis ett styrt slumpmässigt urval (Trost, 2012) i samband 

med flera distributionssätt. Då hade vi haft en bättre möjlighet att nå en mer representativ bild av 

populationen. Trots det ska vi komma ihåg att vad vi ville undersöka är användarnas attityder till 

intranätet och skillnader i användande av intranätet vilket.  

 

4.4.4. Forskningsetiska ställningstaganden 
Som forskare är det viktigt att vi under vår forskningsprocess förhålla oss till vissa etiska aspekter. 

Kanske än mer viktigt är att ta hänsyn till detta eftersom undersökningen utförs på en 

organisation där medarbetarna får besvara frågor angående deras användande av och attityd 

till intranätet. Vi har följt de fyra huvudkraven som finns; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Østbye et al., 2003). Enkäten inleder med ett missivbrev. 

Missivbrevet uppfyller informationskravet, genom att respondenten informeras om 

undersökningens syfte och deras roll i undersökningen, samt samtyckeskravet, genom 

information om att respondentens deltagande är anonymt, frivilligt och att respondenten har rätt 

att avbryta när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare hanterar all data på 

ett säkert sätt så att respondenternas personliga integritet skyddas och även detta informerades 

respondenten om i missivbrevet. Eftersom undersökningen (delvis) sker på uppdrag av 

Uddeholm har vi som forskare även fått skriva på en tystnadspliktsförbindelse som innebär att vi 

inte får dela med oss av känslig information till utomstående och detta skyddar respondentens 

integritet ytterligare. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att all data som samlas in 

enbart kommer att användas i utvärderingssyfte och forskningssyfte. I enkäten har vi fått ta 

hänsyn till vissa frågor som kan uppfattas som känsliga av respondenten då det eventuellt kan 

avslöja vem hen är. Det kan exempelvis vara avdelningar där det endast arbetar en man, och då 

måste vi ge alternativ som vill ej ange på frågan om kön eller annan avdelning på frågan vilken avdelning 

jobbar du på?. Genom dessa svarsalternativ kan respondenten dölja sin identitet (Trost, 2012). På 
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det stora hela har vi har inte stött på några svårigheter vad gäller etiska ställningstaganden i vår 

forskning. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen utifrån de teman vi använt oss av i 

operationaliseringen. 

Av 849 anställda på Uddeholm slutförde 229 personer enkäten, det är cirka 27%. Från en början 

var det 231 slutförda enkäter. Men eftersom det var två respondenter som angett att de aldrig 

använder intranätet på grund av att de inte är intresserade och därefter avsaltades enkäten för 

dem med hjälp av logiken i enkätens uppbyggnad. Som tidigare nämnts i stycket population och 

urval har de två respondenterna exkluderas från resultatet. För att undersöka användande och 

attityder till intranätet behöver vi i vårt resultat de respondenter som angett att de faktiskt 

använder intranätet. I vårt resultat presenteras alltså svar från 229 respondenter. 

 

5.1. Allmänna frågor 
Här presenteras resultat från de allmänna frågorna för att ge en bild av populationen. 

 

Det är spridda åldrar på respondenterna. Därför har vi delat in dem i tre åldersgrupper för att 

lättare se om användandet och attityder till intranätet skiljer sig. Anledningen till varför vi valde 

att dela in efter dessa åldrar är att vi ville få en tydligare bild av hur många av respondenterna som 

upplevt doktrinskiftet på 1970-talet eller inte. Tabell 5.1.1 nedanför visar att 44,1% (101 st) av 

medarbetarna är mellan 51-70 år och av dem så har 78,2% (79 st) angett att de arbetat i 25 år och 

längre, se tabell 5.1.2.  

 

Tabell 5.1.1 Respondenternas ålder 

 
Kommentar: Den största gruppen är den som är mellan 51-70 år. 
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Tabell 5.1.2 Antal år anställd på företaget 

Kommentar: Tabellen visar hur många år de har varit anställda beroende på ålder. Totalt av 229 respondenter har 7,4% (17 st) arbetat under 1 år, 

15,7% (36 st) arbetat 1-5 år, 30,6% (70 st) arbetat 5-15 år, 10% (23 st) arbetat 15-25 år och 36,2% (83 st) arbetat 25 år eller längre. 

 

För att undersöka skillnader i medarbetarnas användande av intranätet och attityd till intranätet 

har vi valt att dela in respondenterna i grupperna kollektivanställda 40% (92 st) och tjänstemän 

60% (137 st) (se tabell 5.1.3). Vi har gjort denna indelning eftersom vi har sett en brist på 

yrkesindelning inom forskningen och att det tidigare funnits mera forskning på organisationer där 

merparten arbetar administrativt och att det är speciellt intressant inom Uddeholm som har en 

stor olika utspridd organisation där medarbetare har olika yrkesroller. Det är vårt antagande att de 

har olika förutsättningar för att använda intranätet.  

 

Tabell 5.1.3 Fördelning av kollektivanställda och tjänstemän 

 
Kommentar: Det är fler tjänstemän än kollektivanställda av respondenterna. 
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5.2. Användning 
I denna del presenteras resultatet av medarbetarnas användning av intranätet. 

 
På frågan Hur har du tillgång till intranätet? kunde respondenten välja båda alternativen Egen dator 

och Gemensam dator (se tabell 5.2.1). Resultatet visar att totalt 79,5% (182 st) av respondenterna 

har tillgång till intranätet via egen dator, varav merparten av dem är tjänstemän, 75% (136 st). Av 

de totalt 21% (50 st) av respondenter som har tillgång till intranätet via en gemensam dator på 

arbetsplatsen är merparten kollektivanställda, 94% (47 st) . Bland kollektivanställda är det en jämn 

fördelning mellan tillgången. Det är 50% (46 st) som har tillgång till egen dator och de som 

använder gemensam dator 51% (47 st). Det är en kollektivanställd och två tjänstemän som angett 

att de har tillgång från både en egen dator och en gemensam dator.  

 

Tabell 5.2.1 Tillgång till intranätet via egen dator eller gemensam dator 

Kommentar: Tabellen visar fördelningen mellan tjänstemän och kollektivanställda och hur de har tillgång till intranätet. Respondenten hade möjlighet att 

välja båda alternativen. 

 

De allra flesta av de kollektivanställda och tjänstemän som besöker intranätet gör det flera gånger 

dagligen (se tabell 5.2.2). Tjänstemännen i något större utsträckning än kollektivanställda. 54.7% 

(75 st) av tjänstemännen besöker intranätet Flera gånger per dag, medan 31.5% (29 st) av de 

kollektivanställda besöker intranätet Flera gånger per dag . Det är 25% (23 st) av de 

kollektivanställda som besöker intranätet En gång per dag vilket visar att besöksfrekvensen hos de 

kollektivanställda är mer varierande än hos tjänstemännen. 
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Tabell 5.2.2 Besöksfrekvens hos medarbetarna

Kommentar: Tabellen visar att bland kollektivanställda och tjänstemän besöker flest intranätet flera gånger per dag. Det är positivt. 

 

Totalt 57,6% (132 st) av respondenterna bedömer sin IT-kompetens som Ganska bra. Men när vi 

jämför kollektivanställda och tjänstemän kan vi se en skillnad i upplevd IT-kompetens. Tabell 

5.2.3 visar att den näst största andelen av tjänstemännen, 24,1% (33 st), anser att de är Mycket bra 

på IT. Av de kollektivanställda däremot har den näst största andel, 25% (23 st), angett att de är 

Mindre bra på IT. Tjänstemännen anser sig alltså vara något bättre på IT. 

 

Tabell 5.2.3 Upplevd IT-kompetens hos medarbetarna 

Kommentar: Resultatet visar att de flesta anser sig vara Ganska bra på IT eller Mycket bra på IT. Endast 4,8% (11 st) anser sig vara Inte alls bra 

på IT.  
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Alla medarbetare har blivit erbjudna en utbildning av intranätet. Det är 70,7% (162 st) av 

respondenterna som anger att de har fått den utbildning de behöver för att använda intranätet (se 

tabell 5.2.4). Detta resultat är de som har angett svarsalternativen Ja och Ja, men jag vill gärna ha mer 

utbildning. Det är 31,5% (51 st) av dem önskar mer utbildning. Av de 29,3% (67 st) respondenter 

som angett att de inte fått någon utbildning alls, är det 71,6% (48 st) av dem som gärna vill få 

utbildning. Detta resultat är de som angett svarsalternativen Nej, men jag vill gärna få utbildning och 

Nej, och jag är inte intresserad av någon utbildning.  

 

Tabell 5.2.4 Utbildning i intranätet 

Kommentar: Det flesta i varje yrkesgrupp har fått utbildning i hur intranätet används. Det är positivt att så många, av både de som redan fått 

utbildning och av de som inte har fått utbildning, vill ha utbildning. 

 

På frågan Informationen jag behöver för mitt arbete föredrar jag att få genom: fick respondenten välja ett 

eller flera alternativ (se tabell 5.2.5). Alltså kan varje alternativ få 229 som högsta värde och vi har 

valt att presentera resultatet utan procent eftersom det inte bidrar till en tydligare bild av 

resultatet. De tre kanalerna som de flesta respondenter föredrar är Närmaste chef (184 st), E-post 

(135 st) och Intranät (97 st). Tjänstemän föredrar elektroniska informationskanaler aningen mer 

än kollektivanställda. Det är 68 tjänstemän som föredrar information via intranätet jämfört med 

29 kollektivanställda. 
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Tabell 5.2.5 Hur medarbetarna föredrar att få information

Kommentar: Resultatet visar en stor skillnad i hur de olika informationskanalerna föredras av respondenterna. Men det är ingen stor skillnad mellan 

yrkesgruppernas preferenser. 

 

På frågan Jag använder intranätet för att: fanns också möjlighet till att välja fler alternativ (se tabell 

5.2.6). Det högsta värdet för varje alternativ är 229 och vi har även här valt att utesluta procenten 

i redovisningen av resultatet. Alternativet Läsa nyheter valdes av 188 respondenter. På andra plats 

kom Läsa matsedel/beställa matlåda som valdes av 129 respondenter. Minst värde fick alternativen 

Kommentera innehåll som endast valdes av 3 respondenter och Kommunicera med/ följa andra 

medarbetare som valdes av 17 respondenter. Det finns inga större skillnader i hur intranätet 

används mellan tjänstemän och kollektivanställda. Denna fråga var inte obligatorisk och en 

respondent har valt att inte svara på denna fråga.  

Tabell 5.2.6 Medarbetares användning av intranätet

Kommentar: Enligt resultatet använder yrkesgrupperna intranätet på ungefär samma sätt. 
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Av respondenterna så har 60 personer behörighet att administrera och lägga upp information på 

intranätet. Av de som har behörighet att administrera intranätet är 86,7% (52 st) tjänstemän och 

13,3% (8 st) kollektivanställda (se tabell 5.2.7).  

 

Tabell 5.2.7 Behörighet att administrera intranätet 

Kommentar: Det är flest tjänstemän som har behörighet att administrera intranätet. 

 

Vi ville veta hur medarbetaren ser på intranätet som en tillgång i sitt arbete, det skulle kunna 

avspegla attityd och även användbarhet till viss del. Vi kan se att medarbetarna som helhet 

Instämmer till viss del i detta påstående, 34.9% (80 st) och Instämmer i stort sett 34.5% (79 st) (se tabell 

5.2.8). När vi jämför kollektivanställda och tjänstemän, se tabell 5.2.9 och tabell 5.2.10, så är det 

en större andel av tjänstemän 21.2% (29 st) som har valt Instämmer helt. En större del av 

kollektivanställda än tjänstemän har valt alternativet Instämmer inte alls 15.2% (14 st).  
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Tabell 5.2.8 Medarbetarnas upplevelse av intranätet som användbart

Kommentar: Tabellen visar hur respondenterna instämmer i olika grad på fem påståenden.  

 

Tabell 5.2.9 Kollektivanställdas upplevelse av intranätet som användbart 

Kommentar: Kollektivanställda har angett att de Instämmer i stort sett i de flesta frågorna.  

 

Tabell 5.2.10 Tjänstemännens upplevelse av intranätet som användbart 

Kommentar: Tjänstemännen har angett att de Instämmer till viss del i alla frågor. 

 

Respondenterna fick beskriva intranätet med ett eller flera ord (se tabell 5.2.11). Som tidigare 

nämnts väljer vi att inte nämna procent då varje alternativ kan få totalt 229 som högsta värde. På 



 49 

denna frågan fanns det både positiva och negativa alternativ. De tre ord som respondenterna 

anser beskriver intranätet bäst är Funktionellt (89 st), Rörigt (78 st) och Lättanvänt (73 st). 

Tjänstemännen väljer även att beskriva intranätet som Informativt. I det stora hela så har 

respondenterna valt att beskriva intranätet utifrån de positiva alternativen.  

 

Tabell 5.2.11 Egenskaper som beskriver intranätet

Kommentar: Intranätet beskrivs i större utsträckning genom de positiva orden. 

 

5.3. Användbarhet 
Denna del i resultatet visar hur medarbetarna upplever intranätet som användbart. 

 
För att hitta det som eftersöks på intranätet kan endera sökfunktionen eller navigeringen via 

meny och länkar användas. Resultatet visar att 87,8% (201 st) av respondenterna föredrar att 

använda navigeringen istället för sökfunktionen (se tabell 5.3.1).  
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Tabell 5.3.1 Hur medarbetarna föredrar att söka efter innehåll på intranätet 

Kommentar: Kollektivanställda och tjänstemän är eniga i frågan om hur de föredrar att söka på intranätet. 

 

På frågan Jag upplever att intranätet fungerar felfritt: har 50.2% (115 st) svarat Ja och 49.8% (114 st) 

svarat Nej (se tabell 5.3.2). De som svarat Nej fick sedan besvara frågan Vad är det som inte fungerar? 

och resultatet visar att Navigering (43 st), Uppkoppling (40 st) och Sökfunktionen (29 st) är det som 

respondenterna upplever inte fungerar (se tabell 5.3.3). 

Tabell 5.3.2 Om intranätet fungerar felfritt 

Kommentar: Både tjänstemän och kollektivanställda har delad mening när det gäller hur felfritt intranätet är.  
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Tabell 5.3.3 Det som inte fungerar på intranätet

Kommentar: Kollektivanställda anser att uppkopplingen är det som fungerar sämst medan tjänstemän anser att det är navigeringen som inte fungerar.  

 

5.4. Innehåll 
Denna del i resultatet visar medarbetarnas åsikter om innehållet i form av information och text. 

 

För att ta reda på hur medarbetarna upplever mängden information på intranätet ställdes 

påståendet Mängden av information på intranätet är: med alternativen Överflödig, Tillräcklig, Otillräcklig 

och Saknar uppfattning (se tabell 5.4.1). Här ser vi att en majoritet av respondenterna 60,7% (139 

st) anser att informationen är Tillräcklig. Av dem är 41% (57 st) kollektivarbetare och 59% (82 st) 

tjänstemän. Här kan vi dock se att en väsentlig del Saknar uppfattning i frågan, 24,9% (57 st) 

respondenter.  
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Tabell 5.4.1 Mängden av information på intranätet

Kommentar: Informationsflödet på intranätet bedöms av de allra flesta medarbetare som tillräckligt.  

 

Eftersom många medarbetare har tillgång till att publicera information på intranätet (se tabell 

5.2.7) så var det relevant att ta reda på hur information i form av texter upplevs av medarbetarna. 

Respondenten fick möjlighet att välja ett eller flera alternativ som hen ansåg passade in med 

påståendet Information i form av texter på intranätet är: (se tabell 5.4.2). Resultatet redovisas i antal 

respondenter för varje alternativ. Lättförståelig (137 st) toppar listan av ord som respondenterna 

anser beskriver texterna. Därefter kommer Intressant (54 st) och Rörig (40 st). När vi tittar på antal 

respondenter och procentuell andel kan vi se att resultaten inte skiljer sig markant mellan 

kollektivanställda och tjänstemän, i båda grupperna har flest valt Lättförstålig och Intressant, följt av 

Rörig.  
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Tabell 5.4.2 Egenskaper som beskriver intranätets texter

Kommentar: Totalt 60 personer har tillgång till att publicera information på intranätet. Trots det anser medarbetarna att informationen är lätt att 

förstå. 

 

Det råder delad mening mellan respondenterna när det handlar om vikten av att veta vem som 

publicerar information på intranätet (se tabell 5.4.3). Av 229 respondenter anser 75 st att det är 

viktigt att veta vem avsändaren är, 73 st tycker inte det är viktigt och 81 st tycker det är viktigt 

ibland. Eftersom resultatet blev så lika hoppades vi på att det skulle bli någon skillnad när vi 

jämförde svaren för tjänstemän och kollektivanställda. Men tabell 5.4.3 visar att endast små 

skillnader påträffades. 

 

Tabell 5.4.3 Medarbetarnas syn på om avsändaren har betydelse

Kommentar: Det är fler tjänstemän än kollektivanställda som svarat Ibland, annars är de ganska lika i sitt svar.  
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För att kunna testa H2, Ett intranät bidrar till att demokratisera, platta till, och minska gränserna mellan 

ledning och anställda ställdes frågorna Upplever du att intranätet som en plattform för internkommunikation 

kan minska avståndet mellan: organisationens olika avdelningar (se tabell 5.4.4) och ledning och anställda (se 

tabell 5.4.5). När vi tittar på hur respondenterna ser på frågan Upplever du att intranätet som plattform 

för internkommunikation bidrar till att minska avståndet mellan organisationens olika avdelningar kan vi se att 

tjänstemännen är mera benägna att hålla med om detta påstående. 21.2% (29 st) Instämmer i stort 

sett. Bland tjänstemän och kollektivanställda instämmer en majoritet i påståendet Instämmer till viss 

del, 43,1% (59 st tjänstemän) respektive 45,6% (42 st kollektivanställda).  

 

Tabell 5.4.4 Upplevelse om minskade gränser mellan avdelningarna

Kommentar: När vi jämför tjänstemän och kollektivanställda kan vi se att en större andel kollektivanställda angett Instämmer inte alls i påståendet. 

Av alla kollektivanställda har 21,7% (20 st) angett Instämmer inte alls och av alla tjänstemän har 12.4% (17 st) angett Instämmer inte alls. 

 

När vi tittar på hur respondenterna ser på frågan Upplever du att intranätet som plattform för 

internkommunikation bidrar till att minska avståndet mellan ledning och anställda kan vi se att även här är 

kollektivanställda och tjänstemän överens och Instämmer till viss del, 44.7% (41 st kollektivanställda) 

respektive 39.4% (54 st tjänstemän). Däremot kan vi se en tyngdpunkt åt de positiva hållet 

Instämmer helt och Instämmer i stort sett om vi tittar på tjänstemännen jämfört med kollektivanställda.  
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Tabell 5.4.5 Upplevelse om minskade gränser mellan ledning och anställda

Kommentar: Av tjänstemännen så har 30,7% (42 st) av dem angett att de Instämmer i stort sett, vilket är en 

större andel jämfört med kollektivanställda. Av de kollektivanställda har endast 16,3% (15 st) angett att de 

Instämmer i stort sett. 

 

På frågan Är det vanligt att du diskuterar innehåll från intranätet med dina kollegor? har 65,5% (150 st) av 

respondenterna svarat Nej. Tabell 5.4.6 visar att det inte finns någon markant skillnad mellan 

kollektivanställda och tjänstemän i denna fråga, 62% (57 st) kollektivanställda och 67.9% (93 st) 

tjänstemän svarade Nej på frågan. Av de 34,5% (79 st) respondenter som diskuterar är den största 

andelen kollektivanställda 38% (35 st). 

 

Tabell 5.4.6 Diskuteras innehållet på intranätet 

Kommentar: Majoriteten diskuterar inte innehåll från intranätet med andra kollegor, men av de som diskuterar innehållet är störst andel 

kollektivanställda. 
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När det kommer till informationen på intranätet och hur medarbetarna upplever den så är 

respondenterna övervägande positivt inställda. Vi ställde påståendet Jag upplever att informationen på 

intranätet: Är aktuell, Är relevant för mitt arbete, Är trovärdig och Har en tydlig avsändare. 

Respondenterna har i störst utsträckning sagt att de Instämmer i stort sett på samtliga påståenden 

förutom när det kommer till Jag upplever att informationen på intranätet är relevant för mitt arbete där flest 

respondenter har valt Instämmer till viss del (se tabell 5.4.7). När vi jämför tjänstemän och 

kollektivanställda kan vi se att merparten i de båda yrkesgrupperna har svarat samma förutom på 

sista påståendet, Har en tydlig avsändare. Här har merparten av kollektivanställda valt alternativet 

Instämmer till viss del och merparten av tjänstemännen valt alternativet Instämmer i stort sett (se tabell 

5.4.8 och tabell 5.4.9). 

 

Tabell 5.4.7 Medarbetarnas upplevelse om informationen 

Kommentar: Majoriteten av respondenterna är positiva till den information som finns på intranätet. 
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Tabell 5.4.8 Kollektivanställdas upplevelse om informationen  

Kommentar: Bland de kollektivanställda kan vi utläsa att de endast Instämmer till viss del vad gäller tydlighet i vart informationen kommer ifrån. 

 

Tabell 5.4.9 Tjänstemännens upplevelse om informationen  

 

Kommentar: Tjänstemännen Instämmer i stort sett med att informationen Har en tydlig avsändare. 

 

På det hela taget så får Uddeholms intranät ett relativt högt betyg av användarna, 7 av 10. Det 

anser vi bekräftar H1 Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal. 

 

Tabell 5.4.10 Medarbetarnas betyg av intranätet

Kommentar: Många respondenter ger intranätet ett bra betyg. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi med stöd av de vetenskapliga teorierna analysera och diskutera vårt resultat. Som vi 

tidigare uttalat är vårt syfte att ur medarbetarnas perspektiv söka förståelse för hur ett intranät används och upplevs 

som informationskanal, och vi har använt oss av två olika yrkesgrupper för att kunna se skillnader; kollektivanställda 

och tjänstemän. Vi ville också undersöka om det finns förutsättningar, ur ett medarbetarperspektiv, att utveckla 

intranätet till intranät 2.0. 

 
 

6.1. Skillnader mellan kollektivanställda och tjänstemän 
Här kommer vi att utifrån de två första frågeställningarna analysera skillnader i medarbetarnas användande av 

intranätet och skillnader i medarbetarnas attityder till intranätet. 

 

6.1.1. Kollektivanställdas och tjänstemännens användande av intranätet 
Resultatet visar att de flesta respondenter besöker intranätet Flera gånger per dag (se tabell 5.2.2). Av 

tjänstemännen så besöker 54.7% (75 st) intranätet Flera gånger per dag. Av de kollektivanställda 

besöker 31.5% (29 st) intranätet Flera gånger per dag. Tjänstemännen är alltså något mer aktiva. Vi 

kan se att av de 182 personer som har tillgång till egen dator är 75% (136 st) av dem tjänstemän 

(se tabell 5.2.1). Det kan vara en anledning till att tjänstemännen är mer aktiva på intranätet för 

att de har bättre tillgång. Av de 50 personer som använder gemensam dator är 94% (47 st) 

kollektivanställda och de har då begränsad tillgång till intranätet. Det är positivt att de som 

använder intranätet besöker det ofta.  

 

När det gäller användning av intranätet så ser vi inga större skillnader i påståendet Jag använder 

intranätet för att (se tabell 5.2.6), vilket vi trodde att vi skulle göra med tanke på de förutfattade 

meningarna vi fick efter rundvandringen. Läsa nyheter är den funktion som medarbetarna 

använder mest och yrkesgrupperna är eniga, 82,6% (76 st) av de kollektivanställda och 82,3% 

(112 st) av tjänstemännen. På andra plats kommer Läsa matsedel/beställa matlåda. Detta är den 

funktion som vi fått höra av de kollektivanställda, under vår rundvandring, är den funktion de 

använder mest. Även där är medarbetarna eniga, 57.6% (53 st) av de kollektivanställda och 55,9% 

(76 st) av tjänstemännen. Vi kan se en skillnad i de funktioner som kan räknas till “administrativt 

arbete”. Av de 36 medarbetare som angett att de använder funktionen Boka bil/IT-utrustning/Se 

schema för ledig lokal är 83% (30 st) tjänstemän. Och av de 87 personer som angett att de brukar 
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Söka medarbetare/avdelning är 71% (62 st) tjänstemän. Att de använder funktionerna på intranätet 

tyder på att de accepterar intranätet som en pull-kanal eftersom de letar upp den informationen 

de är i behov av på intranätet. De funktionerna som används minst, endast 7,5% (17 st) av 

medarbetarna, är Kommentera innehåll och Kommunicera med/följa andra medarbetare. Detta kan tolkas 

som att medarbetarna fortfarande drar mot det som Simonsson (2002) menar är det traditionella 

perspektivet av en organisation och att medarbetarna inte har något behov av en öppen dialog på 

intranätet där alla får göra sin röst hörd.  

 

6.1.2. Kollektivanställdas och tjänstemännens attityd till intranätet 
Vi kan se av resultaten i enkäten att både kollektivanställda och tjänstemän uppskattar intranätet i 

nästan samma utsträckning. Vi finner inga markanta skillnader när vi ställt frågor om deras 

attityder. När det gäller intranätet som medium beskriver Welch (2012) att dess egenskaper skulle 

kunna skapa frustration hos användaren om det inte upplevs som användbart och funktionellt. 

Detta verkar inte vara fallet hos Uddeholm. De flesta av respondenterna ger intranätet ett högt 

betyg; 7 av 10 (se tabell 5.4.10). Resultatet på frågan Hur skulle du beskriva intranätet med ett eller flera 

ord? visar att både kollektivanställda och tjänstemän beskriver intranätet som Funktionellt först och 

främst (se tabell 5.2.11). Många har även svarat Lättanvänt. Mot McLuhans (1964) mediumteori 

och Qvortrups (2006) förklaring av mediers egenskaper så visar detta resultat på en acceptans av 

intranätet som medium bland medarbetarna. Trots att intranätet är en informationskanal som når 

många med information som kan vara svår att målgruppsanpassa (Daft & Lengel, 1986), så 

verkar det ändå vara så att både kollektivanställda och tjänstemän känner att intranätet fyller en 

funktion i deras arbete. Samtidigt beskriver både kollektivanställda och tjänstemän i andra hand 

intranätet med ordet Rörigt. Orsaken skulle kunna vara att strukturen inte upplevs som bra och att 

medarbetarna upplever en form av informationsöverflöd. Möjligen skulle detta kunna länkas till 

den teori Qvortrup (2006) presenterar som beskriver intranätet som ett komplext medium som 

begär en hel del av användare i form av informationssökning. Dock håller vi inte helt med om 

detta då användare idag troligen anpassar sig snabbare och medarbetare behärskar komplicerade 

kanaler i större utsträckning än för 10 år sedan. Detta kan vi styrka med att 57,6% (132 st) av 

respondenterna anser sig vara Ganska bra på IT och 18.8% (43 st) anser sig vara Mycket bra på IT 

(se tabell 5.2.3).  
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Att en del av respondenterna tycker att intranätet är rörigt och att vi kan misstänka ett 

informationsöverflöd, står dock in motsats till det resultat vi har fått på påståendet: Mängden av 

information på intranätet är, där 62% (57 st) av kollektivanställda tycker att mängden information är 

Tillräcklig och endast 2.2% (2 st) tycker att den är Överflödig (se tabell 5.4.1). Samma sak ser vi hos 

de flesta av tjänstemännen som anser att mängden är Tillräcklig 59.9% (82 st) och endast 5.1% (7 

st) har svarat Överflödig. Att både kollektivanställda och tjänstemän till viss del beskriver intranätet 

som rörigt kan också ha med struktur och sökresultat att göra, att den information de vill ha finns 

men den är svår att hitta.  

 

Sanda Karphammar, intranätansvarig, har uttryckt att hon önskar att intranätet ses som en 

tillgång i arbetet. Genom påståendet Intranätet är en bra tillgång i mitt arbete kunde vi se att 

kollektivanställda i störst utsträckning, 35.9% (33st), Instämmer i stort sett med påståendet, och 

tjänstemän i störst utsträckning Instämmer till viss del i detta påstående, 36.5% (50 st) (se tabell 5.2.9 

och 5.2.10). När vi jämför kollektivanställda och tjänstemän så är det en större andel av 

tjänstemän 21.2% (29 st) som har valt Instämmer helt, att de ser intranätet som en bra tillgång. Av 

kollektivanställda är det 9.8% (9 st) som Instämmer helt. En större del av kollektivanställda än 

tjänstemän har valt alternativet Instämmer inte alls 15.2% (14 st). Vad gäller tjänstemännen har 

5.1% (7 st) valt Instämmer inte alls. En möjlig anledning till skillnaden i uppfattning är förstås att 

tjänstemännen i större utsträckning har tillgång till egen dator, och därmed är intranätet mer 

lättillgängligt för dem, 99.3% (138 st) av tjänstemännen har en egen dator och 50% (46 st) av de 

kollektivanställda använder sig av en gemensam dator (se tabell 5.2.1). Trots detta kan vi se att 

Uddeholm under de förutsättningar som finns har sett till att intranätet ska vara tillgängligt även 

ute i produktion. Det kunde vi också observera under vårt studiebesök. Vi upplever att 

Uddeholm försöker skapa förutsättningar för medarbetarna att ta eget ansvar och inneha 

egenmakt såsom Duane och Finnegan (2003) och Gupta och Hebert (1998) beskriver 

karaktäriserar medarbetarens del i den moderna organisationen.  

 

Vi satte upp påståendet Information i form av texter på intranätet är eftersom vi hade fått veta att det 

fanns många administratörer på intranätet. Vi hade förväntat oss att flera medarbetare skulle välja 

att beskriva informationen som exempelvis Svårtolkad. Vårt antagande kommer sig av att relativt 

många medarbetare angett att de har behörighet att publicera information på intranätet, 60 st av 229 st 

respondenter (se tabell 5.2.7) och detta trodde vi skulle kunna leda till en varierande kvalitet på 
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texterna. Respondent 125 har gett ett Annat-svar (fritext) på frågan som vi tycker bra beskriver 

den förutfattade mening vi hade: 

 

“Varierande. Folk skriver inte som folk utan på sitt egna lilla snöflinge unika sätt” 

- Respondent ID125 

 

Men på det stora hela så verkar det dock som om både kollektivarbetare och tjänstemän har en 

positiv uppfattning till information i form av texter eftersom resultatet visar att både 

kollektivanställda och tjänstemän främst beskriver den Lättförståelig och Intressant (se tabell 5.4.2). 

Mer än 50% av både kollektivanställda och tjänstemän har valt alternativet Lättförståelig. Som 

Lehmuskaillo (2008) och Lundgren (2006:2009) framhåller är det viktigt att medarbetarna kan ta 

till sig informationen och att intranätet kan påverka detta. I Uddeholms fall verkar en stor del av 

medarbetarna, både kollektivanställda och tjänstemän anser att informationen är Lättförståelig. 

Återigen kan vi se samma positiva attityd i båda grupperna av medarbetare.  

 

När det kommer till informationen på intranätet och hur medarbetarna uppfattar den så är 

respondenterna övervägande positivt inställda men vi kan se en liten skillnad i attityd när det 

kommer till påståendet Jag upplever att informationen på intranätet: Är aktuell, Är relevant för mitt arbete, 

Är trovärdig och Har en tydlig avsändare (se tabell 5.4.7). Respondenterna har i störst utsträckning 

sagt att de Instämmer i stort sett på samtliga påståenden förutom när det kommer till Jag upplever att 

informationen på intranätet är relevant för mitt arbete där flest respondenter har valt Instämmer till viss del, 

45.8% (105 st). Återigen finns ingen skillnad i attityd mellan kollektivanställda och tjänstemän, 

men vi tycker ändå att detta är värt att diskutera eftersom vi ser att det finns en viss 

förbättringspotential för Uddeholm att se till medarbetarens informationsbehov. Det är viktigt att 

medarbetare uppfattar informationen som relevant. Som vi tidigare nämnt saknas forskning om 

vilket informationsbehov som finns hos medarbetare inom olika organisationer (Lai, 2001; 

Lehmuskaillo, 2008; Lundgren, 2006:2009). Om Uddeholms AB satsar ännu mer på att 

undersöka informationsbehovet som finns hos medarbetarna så kan intranätet i framtiden skapa 

ännu mera värde (Welch, 2012).  
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6.2. Analys utifrån snöflinge-modellen 
Här kommer vi analysera resultatet utifrån den snöflinge-modell som vi arbetat fram med stöd av vårt teoretiska 

ramverk. Ett av uppsatsens syfte är att undersöka om förutsättningarna utifrån ett medarbetarperspektiv för 

intranätet 2.0 är bra eller dåliga. Genom att analysera resultatet med hjälp av snöflinge-modellen (se figur 3.1) får 

vi en tydlig bild över medarbetarnas preferenser som hjälper oss att bedöma förutsättningarna för intranät 2.0.  

 

6.2.1. Distribution 
Intranätet med dess egenskaper gör att kanalen hör till pull-modellen (Heide, 2002). Med tanke 

på att 36.2% (83 st) av medarbetarna har arbetat på Uddeholm i 25 år eller längre så kan vi anta att 

de upplevt organisationens utveckling gällande internkommunikation från push till pull-modellen 

(se tabell 5.1.2). Vi kan se i resultatet (se tabell 5.2.8) att intranätet uppskattas som 

informationskanal eftersom 86% (197 st) av respondenterna, i olika utsträckning, (instämmer helt, 

instämmer i stort sett och instämmer till viss del) håller med om att intranätet är en bra tillgång i deras 

arbete. Resultatet visar även att 83% (189 st) av respondenterna (instämmer helt, instämmer i stort sett 

och instämmer till viss del) instämmer i någon utsträckning på påståendet Jag upplever att informationen 

på intranätet är relevant för mitt arbete (se tabell 5.4.7). Detta kan tyda på att medarbetarna är positiva 

till intranätet som en pull-kanal och det faktum att de själva får förse sig med informationen de 

behöver. Men samtidigt som de kan anses vara positiva till intranätet så föredrar ändå 80.4% (184 

st) att få information av Närmaste chef och 59% (135 st) att få information via E-post (se tabell 

5.2.5). Detta kan ses som en sämre förutsättning för intranät 2.0. De två kanalerna hör till push-

modellen eftersom informationen då ges ut oavsett om medarbetaren är i behov av den eller inte 

(Heide, 2002). För att medarbetarna ska kunna söka efter information som är relevant för deras 

arbete på intranätet måste den vara lättillgänglig (Heide, 2002). Hälften av respondenterna anser 

att intranätet inte fungerar felfritt (se tabell 5.3.2) och det är navigeringen som anses fungera 

sämst. Detta kan ses som ett problem med tanke på att 87.8% (201 st) av respondenterna (se 

tabell 5.3.1) föredrar att använda navigeringen, jämfört med sökfunktionen, när de söker efter 

information. Att 21.8% (50 st) av respondenterna (se tabell 5.2.1) har tillgång till intranätet via 

gemensam dator kan också ses som en begränsning för intranätet som pull-kanal, eftersom 

informationen ska finnas lättillgänglig för medarbetaren. Under vår rundvandring observerade vi 

att på de avdelningar där medarbetarna använder en gemensam dator för intranätet, även hade tv-

skärmar uppsatta med rullande information som berör medarbetarna. Tv-skärmarna kan ses som 

en push-kanal eftersom medarbetarna inte kan styra vilken information de vill ta del av utan de 

får allt på en gång (Heide, 2002). Med anledning av att de uppskattar intranätet som en 
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informationskanalkanal, men ändå föredrar att få information via andra kanaler som hör till push-

modellen, bedömer vi att förutsättningarna för intranät 2.0 är sämre när vi analyserar 

medarbetarnas preferenser gällande distribution av information. 

 

6.2.2. Kontroll 
Det är 60 personer av totalt 229 respondenter som har angett att de har behörighet att publicera 

information intranätet (se tabell 5.2.7). När vi analyserar den frågan vidare kan vi se att de flesta 

som har behörighet arbetar på produktionsavdelningen eller marknadsavdelningen. Detta kan ses 

som en positiv aspekt eftersom att informationen kommer från där arbetet faktiskt sker. 

Stenmark (2008) menar att det är viktigt att informationen skapas där arbetet sker och att det 

bidrar till en demokratiserad organisation. Det tyder också på att informationen inte enbart 

publiceras av chefer utan det finns ett förtroende inom organisationen att låta andra medarbetare 

ansvara för distributionen av informationen. Stenmark (2008) hävdar att den traditionella synen 

på organisationer dröjer sig kvar längre inom industriföretag. Vi kan däremot se att Uddeholm är 

på god väg mot det moderna synsättet eftersom en del av medarbetarna redan har behörighet att 

publicera innehåll på intranätet. Men för att fullständigt höra till det moderna synsättet skulle det 

krävas att kontrollen av intranätet släpps och tillåter alla medarbetare att vara editors (Heide, 

2002). Det faktum att Uddeholm har lagt upp många funktioner på intranätet som syftar till att 

stödja det dagliga arbetet (Sanda Karphammar, personlig kommunikation, 10 november 2016) 

visar på att de är villiga att fördela den kontroll som finns. Forskare menar att intranät kan bidra 

till att demokratisera organisationen genom att minska gränserna mellan ledning och övriga 

medarbetare (Heide, 2002; Lundgren, 2006; White et al., 2010). Det är svårt att utläsa med hjälp 

av frågan om de upplever att intranätet kan bidra till att minska avstånden mellan organisationen avdelningar 

och avståndet mellan ledning och anställda, eftersom de flesta instämmer till viss del. På frågan Det bästa 

med intranätet är: har Respondent 19 och Respondent 143 uttryckt sig positivt med tanke på att 

intranätet kan minska gränserna i organisationen. 

 

“Överskådligt och ger även en känsla av koncerntillhörighet” 

- Respondent ID 19 

 

“att man kan läsa om andra avdelningar och beställa mat”  

- Respondent ID 143 
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På frågan Intranätet kan förbättras genom: har Respondent 74 och Respondent 203 uttryckt en känsla 

av ett behov av att kunna kommunicera över gränserna. 

 
“försöka minska klyftorna mellan avdelningar. Bra för ledning att kommunicera ut men används inte för att 

kommunicera anställda sinsemellan.” 

- Respondent ID 74 

 

“Ett chat rum som är kopplat mellan alla avdelningar där man kan gå in och få information från tex lager 1 om 
nåt problem man stöter på.” 

- Respondent ID 203 

 

De fyra citaten kan tolkas som att det finns en början till minskade gränser i organisationen och 

en vilja hos medarbetarna för en mer öppen dialog på intranätet. Detta anser vi är mycket goda 

förutsättningar för intranät 2.0 och det bekräftar även H2, Ett intranät bidrar till att demokratisera, 

platta till, och minskar gränserna mellan ledning och anställda. Att det råder delad mening mellan 

medarbetarna gällande frågan Är det viktigt för dig att veta vem som publicerar information på intranätet 

kan vi se som positivt. Det är 32.7% (75 st) som svarat Ja, 31.9% (73 st) som svarat Nej, och 

35.4% (81 st) som svarat Ibland (se tabell 5.4.3). Med intranät 2.0 får fler möjlighet att göra sin 

röst hörd på intranätet, och med anledning av det kan vi anta att det finns en svårighet i att i alla 

situationer vara tydlig med vem som publicerat vad. Att många har svarat Nej och Ibland tolkar vi 

som att medarbetarna i stor utsträckning accepterar informationen och har förtroende för 

organisationen oavsett vem som publicerar på intranätet. Med stöd av vår analys bedömer vi att 

förutsättningarna för intranät 2.0 är ganska bra när vi ser på medarbetarnas preferenser gällande 

kontroll av information. Dock finns det några negativa aspekter, men i det stora hela så ser det 

bra ut och medarbetarna är positiva.  

 

6.2.3. Attityd 
Intranätet kan ses som ett komplext medium med alla dess funktioner. För att kunna utnyttja 

intranätets fördelar är det en bra förutsättning om medarbetarna vet hur de ska använda mediet 

på bästa sätt. Det är 70.7% (162 st) av respondenterna som har fått utbildning (se tabell 5.2.4). 

Det är en bra förutsättning för att intranätet ska kunna användas på ett effektivt sätt. Av alla 
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respondenter så vill 43% (99 st) få utbildning i intranätet. Det är positivt i den bemärkelsen att 

medarbetarna är medvetna om vikten av att kunna använda intranätet i deras arbete. Det tyder 

också på att medarbetarna har ett intresse. Eftersom ett medium kan skapa irritation hos 

användaren (Welch, 2012) är utbildning något som kan minska risken för detta. Medarbetarna 

kan därför anses ha en positiv inställning och det finns en vilja för att lära sig mer om intranätet. 

Endast 34.5% (79 st) av respondenterna, (tabell 5.4.6), har angett att de diskuterar innehållet som 

finns på intranätet. Ett intranät kan definieras som ett svalt medium i den bemärkelsen att det 

öppnar upp för dialog mellan medarbetarna (McLuhan, 1964). Men av medarbetarna är det 

relativt få som i dagsläget diskuterar innehållet från intranätet. Behovet av att diskutera innehållet 

verkar inte finnas hos medarbetaren eftersom de inte ens kommenterar innehållet. En anledning 

till detta kan vara att intranätet endast har varit i bruk under cirka ett år och medarbetarnas 

beteende kanske ännu inte har anpassats efter intranätets funktioner. Enligt Telleen (1996) är det 

betydelsefullt för organisationen att medarbetarna ändrar sitt beteende när det gäller publicering 

och användning av information för att intranätet ska kunna nyttjas på bästa sätt. Resultatet visar 

att endast 1,3% (3 st) av respondenterna kommenterar innehållet (se tabell 5.2.6). Detta resultat 

förvånar oss inte med tanke på att en person berättade för oss på rundvandringen att hen inte 

visste att den funktionen fanns. Innehållet på intranätet är Tillräckligt enligt 60,7% (139 st) av 

respondenterna (se tabell 5.4.1). Att 59,8% (137 st) även uppfattar innehållet som Lättförståeligt (se 

tabell 5.4.2) tolkar vi som ett positivt betyg. Det tyder på att intranätet uppfyller kravet för ett rikt 

medium, alltså att det har en hög kapacitet för informationsspridning (Daft & Lengel, 1988). 

Förutsättningarna för intranät 2.0 är såklart bättre om medarbetarna redan nu anser att innehållet 

är bra, vilket vår analys bekräftar att de tycker.  
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7. Slutsats och framtida forskning 
Här presenterar vi de slutsatser som vi genom vår analys kommit fram till. Vi för också en diskussion om vår 

studies brister och styrkor, och ger förslag på vidare forskning. 

 

7.1. Studiens frågeställningar och hypoteser 
Frågeställningar: 

F1: Hur används intranätet och vad finns det för skillnader i användandet mellan kollektivanställda och 

tjänstemän?  

F2: Vad har medarbetarna för attityder till intranätet och vad finns det för skillnader i attityder till intranätet 

mellan kollektivanställda och tjänstemän?  

F3: Går det utifrån medarbetarnas preferenser att se vilka förutsättningar som finns för intranät 2.0?  

 

Hypoteser:  

H1: Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal. 

H2: Ett intranät bidrar till att demokratisera, platta till, och minska gränserna mellan ledning och övriga 

medarbetare. 

 

7.1.1. Användande av intranät och identifierade skillnader 
I de frågor om hur kollektivanställda och tjänstemän använder intranätet ser vi inga stora 

skillnader. Båda grupperna av respondenter använder intranätet flera gånger per dag men 

tjänstemännen i något mer utsträckning. Vi kan inte se några större skillnader i användandet av 

intranätets funktioner förutom att tjänstemän i något större utsträckning använder de funktioner 

som vi anser är administrativa. De funktioner som medarbetarna använder mest är Läsa nyheter, 

Beställa matlåda och Söka medarbetare. Vi ser det som positivt att det inte är några stora skillnader i 

användandet eftersom de trots allt har olika förutsättningar gällande tillgång till dator, och till viss 

del utbildning och IT-kompetens.  
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7.1.2. Attityder till intranätet och identifierade skillnader 
I de frågor om kollektivanställdas och tjänstemännens attityd till intranätet så ser vi inga stora 

skillnader. Yrkesgrupperna är i stort sett eniga i de frågor vi ställt som kan skönja deras attityd. 

Kollektivanställda och tjänstemän beskriver intranätet främst som Funktionellt men även som 

Rörigt och Lättanvänt. Medarbetarna anser att mängden av information på intranätet är Tillräcklig 

och att informationen är Lättförståelig och Intressant. Vi kan se att båda yrkesgrupperna värderar 

intranätet som en tillgång i arbetet. Både kollektivanställda och tjänstemän, ger intranätet ett högt 

betyg; 7 av 10. De positiva resultaten och bra betyg som respondenterna gett intranätet, ger oss 

möjligheten att bekräfta H1: Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal. 

 

7.1.3. Förutsättningar för intranät 2.0 
Med hjälp av snöflinge-modellen har vi fått en bild av om förutsättningarna för intranät 2.0 ur ett 

medarbetarperspektiv. Medarbetarna uppskattar intranätet som informationskanal, men de 

föredrar att få information via andra kanaler som räknas som push-kanaler. Vi bedömer det som 

en dålig förutsättning. Gällande kontroll av information så bedömer vi att förutsättningarna är 

ganska bra. De funktioner som tillåter fler röster används knappt. Men medarbetarna är positiva 

till att gränserna mellan organisationens avdelningar minskas, detta bekräftades genom H2: 

Medarbetare anser att intranätet bidrar till att demokratisera, platta till, och minskar gränserna mellan ledning 

och anställda. Medarbetarnas attityd till intranätet är positivt i den bemärkelsen att de anser att 

innehållet är bra. I det stora hela så kan vi se att förutsättningarna varierar. Men vi anser ändå att 

det finns någonting att jobba utifrån eftersom medarbetarna är relativt positiva till intranätet som 

informationskanal och använder det som ett stöd i deras arbete.  

 

7.2. Övrig diskussion 
När vi slutfört vår studie kan vi se att det finns både styrkor och brister med den. Vi ville 

undersöka hur medarbetare inom ett industriföretag använder intranätet och vad de har för 

attityd till det. I den tidigare forskningen kunde vi se liknande undersökningar, men ingen av dem 

var gjorda på ett industriföretag där förutsättningarna för att använda ett intranät skiljde sig 

mellan medarbetarna. Vi valde därför att jämföra medarbetarna på Uddeholm och använde 

företagets egna indelning av yrkesgrupperna; tjänstemän och kollektivanställda. Vår förförståelse 

inför studien var att det borde finnas skillnader i både användande av intranätet och attityd till 

intranätet eftersom yrkesgruppernas förutsättningar skiljer sig. Exempelvis så trodde vi att 
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kollektivanställda inte skulle använda intranätet lika ofta som tjänstemän, vilket visade sig vara fel 

då de använder intranätet i ungefär samma utsträckning. En styrka med vår studie är att vi kan 

konstatera utifrån vår undersökning att båda grupperna generellt är lika positivt inställda till 

intranätet och skillnaden i hur de använder intranätet är liten. En annan föreställning var att 

medarbetarnas attityd till intranätet skulle vara mer negativ än vad resultatet visade. Detta på 

grund av att vi innan studien diskuterade kring medarbetarnas ålder, brukskultur, kompetens vad 

gäller IT och så vidare. Det som förvånar oss mest är att den största delen av respondenterna är 

medarbetare som är 51-70 år och har arbetat i 25 år och längre. Vi trodde att den gruppen skulle 

vara mer negativ, föredra push-kanaler och inte besöka intranätet så ofta. Men undersökningen 

visar att vi hade fel även där.  

 

Som vi tidigare nämnt så har vi exempelvis inte plockat upp dem inom populationen som inte 

använder intranätet. Detta hade såklart gett en ytterligare dimension till vår studie om 

medarbetarnas attityd och användning. Det finns orsaker till varför de inte använder det och 

dessa hade varit intressanta att plocka upp. Det kan till exempel vara nivå av utbildning, vana att 

hantera medier, brist på intresse eller ålder, dessa faktorer kan påverka användandet av ett 

intranät.  

 

En annan reflektion angående vår studie är att vi har fått in flera svar från tjänstemän. Som vi 

tidigare nämnt så reflekterar inte detta den faktiska fördelningen på Uddeholm eftersom större 

delen av populationen består av kollektivanställda. Anledningen till att fler tjänstemän har svarat 

på enkäten kan vara att de har större tillgång till egen dator och även har fått enkäten skickad till 

sig via e-post. Det kan också ha att göra med att tjänstemän anser sig ha något bättre IT-

kompetens och detta kan tänkas innebära större datorvana och mer benägna att svara på enkäter. 

Vi kan också anta att deras arbete gör det lättare för dem att ta sig tid till att svara på en enkät 

eftersom de utför mycket av det dagliga arbete framför en dator, jämfört med kollektivanställda 

som använder gemensam dator och kanske inte har tiden att sitta framför datorn en längre tid. 

De här antagandena grundas i det vi observerade under vårt studiebesök då vi fick se hur 

arbetsmiljöerna såg ut för de olika yrkesgrupperna. Vi kan tydligt se en klyfta vad gäller tillgång 

till teknik inom Uddeholms organisation och denna hade vi kunnat beskriva genom att applicera 

begreppet digital klyfta, som enligt Wookjoon (2016) innebär olikheter gällande tillgång, 

användning och påverkan av IT. 
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7.3. Framtida forskning 
När vi analyserat bristerna i den undersökning som vi gjort kan vi ge förslag på vidare forskning i 

form av att plocka upp icke-användare av intranät. Genom vidare forskning på andra 

industriföretag kan populationen fångas upp på ett annat sätt, exempelvis via pappersutskick 

skulle forskare kunna få veta mer om den delen av populationen som inte använder intranätet och 

finna orsaker till varför de inte gör det. Kanske kan man då komma fram till vad som krävs för 

att även få dessa medarbetare att använda det. Som vi även nämnt så speglar inte vår 

undersökning den verkliga bilden av yrkesindelningen på Uddeholm. Men genom en framtida 

studie har forskare möjligheten att ge en mer representativ bild genom ett jämnare antal i urvalet. 

Enligt den litteraturöversikt vi gjort kan vi se att det finns flera kvantitativa studier på ämnet 

internkommunikation och hur den skapas och tas emot, flera kvalitativa studier behövs för att få 

en djupare bild av medarbetarnas verkliga informationsbehov.  

 

Vi rekommenderar även vidare forskning kring maktförskjutning. Utifrån vår studie kan vi se att 

medarbetare upplever att organisationen demokratiseras via intranätet. Vidare forskning om hur 

detta påverkar organisationers internkommunikation och medarbetarnas roll skulle vara 

intressant. Utifrån det vi läst om begreppet maktförskjutning så har vi även funderat på om inte 

begreppet i själva verket skulle kunna kallas maktfördelning. Stenmark (2008) hävdar att makten 

inte ägs av någon, utan ansvaret bör vara fördelat inom organisationen. Lehmuskallio ( 2008) har 

däremot skrivit om Information gate keepers, inom organisationer som dem som avgör vilken 

information som kommer fram och inte kommer fram inom företaget, ibland utan större 

medvetenhet om hur det påverkar mottagarna av informationen eller deras informationsbehov.  

 

White et al. (2010) har beskrivit att det bästa för en organisation är att ha en genomtänkt 

blandning av informationskanaler för att kunna välja den bästa för det specifika meddelandet. 

Från våra resultat har vi kunnat se att både kollektivanställda och medarbetare uppskattar 

intranätet som informationskanal men att de föredrar personlig kommunikation eller e-post i 

vissa fall. Vidare forskning skulle kunna undersöka om ett företag bör utesluta vissa kanaler eller 

introducera nya för att nå önskad effekt och uppfylla informationsbehov. Slutligen hade en 

jämförande studie varit intressant för att undersöka om medarbetarnas attityd till intranätet skiljer 
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sig mellan exempelvis två företag där förutsättningarna gällande medarbetarnas tillgång till 

intranätet ser olika ut.  
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8. Implikationer ur ett organisationsperspektiv 
Till sist redogör vi för hur vår studies resultat och slutsatser kan ha betydelse i ett organisationsperspektiv. 

 
Vårt resultat har visat att det finns få skillnader mellan yrkesgrupperna kollektivanställda och 

tjänstemän i form av hur de använder och uppskattar intranätet som en informationskanal. Detta 

kan ses som bra förutsättningar vid eventuell utveckling av intranät eftersom medarbetarna, 

oavsett yrkesgrupp, har samma förutsättningar att följa med i utvecklingen. För dem som jobbar 

med internkommunikation, inom främst industrier, kan vår undersökning bidra med ny förståelse 

i den bemärkelsen att yrkesgrupperna ändå är relativt lika vad gäller attityd och användning till 

intranätet som informationskanal. Genom detta kan det förenkla arbetet med att skapa en strategi 

för sin internkommunikation. 

 

Trots att denna undersökning är begränsad endast till företaget Uddeholm så hoppas vi att denna 

undersökning skulle kunna vara till hjälp för liknande företag och organisationer som vill arbeta 

med att utveckla sitt intranät och gå vidare mot det som vi har beskrivit som fas fyra i vår 

uppsats. Vår studie bidrar till att hjälpa organisationer som ska tillämpa intranät 2.0 att undersöka 

hur bra förutsättningarna är utifrån ett medarbetarperspektiv. Genom att utifrån snöflinge-

modellen analysera medarbetarnas preferenser gällande attityd, kontroll och distribution, kan 

organisationen få en bild över hur bra eller dåliga förutsättningarna för implementering av 

intranät 2.0 är. 
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Bilaga 1: Strategi 
Intranätstrategi  
  
Att skapa en Intranätstrategi handlar alltid om nuläge och framtid. Hur 
ser det ut just nu, respektive hur vill vi ha det på lång sikt? En 
intranätstrategi måste givetvis följa företagets strategiska mål och 
visioner, och självfallet även inordnas i koncernens riktlinjen och 
strategi för utveckling.   
Intranätstrategin behöver också ständigt förändras, utvecklas och göras 
om under tidens gång då vi ständigt befinner sig i nya ”nulägen”, ny 
utveckling av möjliga applikationer, och utefter dem skapa nya mål och 
visioner.  
 
All framgång – oavsett område – börjar alltid med självinsikt. Intranätet måste 
därför utvärderas och utmanas på tre nivåer utifrån hur vårt nuläge ser ut. 
Genom att utvärdera vad som fungerar bra, mindre bra och vad som saknas 
inom respektive nivå kan vi få fram en värdefull karta till ett vinnande 
framtidsinriktat intranät.  
 

• Nivå 1: Företagsinformation  
 
Detta omfattar information som berör hela verksamheten. Det kan handla om 
företagsnyheter, veckobrev, gemensam företagskalender, dokument och policies 
etc. Vad fungerar bra idag? Vad fungerar mindre bra? Vad saknas för att öka 
verksamhetsnyttan? Det är lätt att fastna på den här första nivån, vilket i så fall 
innebär att intranätet enbart blir en lastplats för företagsinformation såsom 
dokument, policies och företagsnyheter. Resultatet blir att kommunikationen 
pressas ut uppifrån, vilket skapar lite utrymme för attraktion och dialog.   
 

• Nivå 2: Avdelningar- projektgrupper  
 
Detta omfattar information som berör en sluten grupp av individer såsom 
enheter, avdelningar och projektgrupper. Vad fungerar bra idag? Vad fungerar 
mindre bra? Vad saknas för att öka verksamhetsnyttan? (En av de hetaste 
trenderna inom intranät just nu är ytor där projektgrupper kan jobba med 
dokument och projektinfo oberoende av plats och tid.) 
   

• Nivå 3: Individen  
 
Detta omfattar information som berör varje unik individ. För bästa förankring bör 
intranätet därför vara anpassat efter varje unik individ – d v s samtliga våra 
anställda. Vad fungerar bra idag? Vad fungerar mindre bra? Vad saknas för att 
öka verksamhetsnyttan? Låt individerna vara med och skapa dialog, för fram 
kompetenser till ytan genom personliga profilsidor etc.  
Jag skulle vilja säga att vi idag, hittills, mest jobbat med nivå 1 och i viss mån 
nivå 2. Men även inom dessa nivåer finns en hel del att jobba vidare med och 
utveckla och här måste vi sätta upp ”to-do-lists” med mål och åtgärder som kan 
utföras på kort sikt och på lång, som är strategiskt viktiga eller/och som skapar 
värde för Intranätet.  
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Några funderingar i övrigt:  
 
Förankra intranätet som dörren till arbetsplatsen  
 
Intranätet ska fungera som dörren till arbetsplatsen. Startsidan för alla 
anställdas datorer ska därför inte vara något annat än just intranätet. Precis som 
en dörr ska det kännas välbekant, säkert och hemmatrevligt. Intranätet bör vara 
förankrat så pass djupt att om det går ner (blir svart på skärmen), då ska 
ansvarig bli nedringd och mailboxen gå i taket. För att säkerställa att intranätet 
förankras som dörren till arbetsplatsen är det viktigt att identifiera verktyg och 
applikationer som driver användarna mot intranätet. (fler applikationer än 
matsedeln)   
  
Intranät + Dokumenthantering = Kärlek  
 
För att detta ska fungera är det viktigt att identifiera vad som driver företagets 
anställda till ett aktivt användande. Genom att sammansvetsa 
dokumenthanteringen på intranätet kan vi på ett enkelt och värdefullt 
tillvägagångssätt driva användarna till intranätet. Detta innebär exempelvis att 
projektdokument lagras inne på respektive projektyta. Detsamma gäller 
avdelningar och personliga dokument. Glöm dock inte att dokumenthantering är 
affärskritiskt. Genom att hantera behörigheter och åtkomst till olika ytor på 
intranätet kan vi säkra att dokument inte hamnar i fel händer. (Och här har vi 
alla styrda dokument genom Q-pulse! Hur gör dessa synliga och attraktiva?)  
  
Investera i grafisk design  
 
Att investera i grafisk design som följer företagets övergripande grafiska strategi 
är att enkelt plocka lågt hängande frukt. Funktionalitet och struktur är givetvis 
extremt viktigt, men vi människor påverkas även starkt av färger, design och 
bild. Det finns åtskilliga studier som pekar på relationen mellan grafisk design 
och upplevd användarvänlighet.    
  
Tilldela ansvar för sök och underhåll  
 
Alla Intranät har en tendens att växa med tiden (tyvärr – för om man då saknar 
struktur så blir det en myrstack). Många verksamheter saknar också resurser för 
att jobba med intranät på det sättet de skulle önska. I de fall då verksamheten 
eller enheten utnämnt underhållsansvariga är dock ofta ansträngningarna för 
underhåll svaga. Några konkreta tips är att utvärdera vilka sidor på intranätet 
som har högst antal besökare och ställa sig frågan varför? Det är även minst lika 
viktigt att utvärdera vilka sidor på intranätet som har lägst antal besökare och 
ställa sig frågan varför? Vad gäller ”sök” måste vi ha en tydligt definierad policy 
för hur dokument och information ska sparas. Vilka ska ha åtkomst? Vart ska 
informationen sparas? Vilka taggningar ska informationen ha? (Ett bra tips är att 
jobba med felträffar; identifiera de vanligaste felsökningarna som de anställda 
gör och agera genom att justera för högre träffsäkerhet.)  
  
Utbilda, Utbilda, Utbilda!  
 
Det kanske låter uttjatat men detta en av de absolut viktigaste komponenterna 
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för att lyckas. Se till att utbildningsmaterial finns tillgängligt och att hela 
verksamheten får en gedigen utbildning i hur intranätet fungerar. (Här har du 
Sanda startat upp utbildningar avdelningsvis/enhetsvis/funktionsvis på ett 
kanonbra sätt. Hoppas bara att du har tid/ork att fortsätta med det)  
  
Dra lärdom av den sociala evolutionen  
 
Vi människor har en fantastisk förmåga att kommunicera, samarbeta och lära 
oss nytt. Den moderna kommunikationen mellan individer, avdelningar, grupper, 
företag, leverantörer och partners har passerat det primitiva stadiet av 
kommunikation med flera ljusår. Det senaste decenniets kraftiga teknologiska 
utveckling har medfört nya och fler verktyg och funktioner som ökar såväl 
företagens lönsamhet som privatpersonens karriärmöjligheter. Sociala medier 
såsom Facebook, LinkedIn, Twitter och Google+ har skapat nya standarder för 
vårt sätt att kommunicera både privat och inom företag.  
 
Det sociala nätverket Facebook lanserades 2004 och möttes initialt av skepticism 
från arbetsgivare och ledningar. Många chefer och beslutsfattare skräms än idag 
av sociala nätverk (Inom voestalpine är det ju förbjudet att använda av egna 
anställda på arbetstid, vilket folk i gemen ute i kommunikationvärlden skrattar 
åt). Begreppet ”Sociala Intranät” har spridit sig som en våg. Idag går det knappt 
att nämna ordet intranät utan att beröra sociala funktioner och dra liknelser till 
sociala nätverk såsom Facebook, SharePoint ger också den möjligheten. Sättet vi 
integrerar och samarbetar på kryddas allt mer av delaktighet och öppenhet. Två 
faktorer som bevisligen genererar ökad produktivitet.  
 
Andra sociala verktyg såsom affärscommunities, twitter och bloggar kan medföra 
underverk. De låter kunskap och idéer komma fram och ökar i sin tur 
produktivitet, engagemang och lojalitet. Men - Framgångsrik social media tar tid 
att bygga och underhålla och det är därför viktigt att upprätta sociala filter. En 
grundregel som vi alltid måste komma ihåg är att intranätet är ett 
affärsverktyg.   
  
Best Practice – Standardisera, mät och utvärdera  
 
Tid är värdefullt och den kostar pengar. Vi måste därför säkerställa att vi 
fokuserar på att göra rätt saker. Vilka samarbetsytor fungerar bättre än andra? 
Vilka företagsnyheter engagerar de anställda? Sätta mål, mäta, utvärdera och 
agera! Intranätets framgångar kommer av människor/våra egna anställda, 
teknik och processer. Standardiserade processer är grunden till ständig 
förbättring. Därför måste vi alltid se till att via intranätet skapa en dialog med 
verksamhetens intressenter och alltid vara lyhörda för förbättringar.  
  
Hagfors 30 december 2015  
 
Boo  
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Bilaga 2: Enkät 
Enkät Uddeholms AB intranät 

1. Vilket år är du född? 

• Välj ett alternativ i listan: 19** 
2. Jag är: 

• Kvinna 
• Man 
• Vill ej ange 

3. Hur många år har du varit anställd? 

• Under 1 år 
• 1-5 år 
• 5-15 år 
• 15-25 år 
• 25 år och längre 

4. Jag arbetar som: 

• Kollektivanställd 
• Tjänsteman 

5. Vilken avdelning arbetar du på? 

• Finans och Administration (Inköp & Admin Service, Ekonomi, IT) 

• Produktion (Teknik & Kvalitet, Metallurgi & Varmbearbetning, Maskinbearbetning, Lager/Terminal, 
Miljö & Säkerhet) 

• Logistik och service (Logistikutveckling, Produktionsplanering, Underhåll, Produktionsnära Underhåll, 
Projekt/Konstruktion, Gemensam service) 

• Marknad (Kundtjänst och Produktansvar, Försäljning Europa, Försäljning Asien, Försäljning 
Amerika,Varumärkeskommunikation, Innesälj och Transportplanering) 

• Forskning och utveckling (Produktutveckling, Materialdesign, Bearbetning/Tribology/Applikationer) 
• Personal 
• Annan avdelning 
• Vill ej ange 

6. Informationen jag behöver för att utföra mitt arbete föredrar jag att få genom: 

• Välj ett eller flera alternativ. 
• Närmaste chef 
• E-post 
• Intranätet 
• Nyhetsbrev 
• Pappersutskick 
• Anslagstavla 
• TV-skärmar 
• Annat: ________________________________ 
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7. Hur har du tillgång till intranätet: 

• Egen dator 
• Gemensam dator 

8. Jag har fått den utbildningen jag anser mig behöva för att använda intranätet: 

• Ja 
• Ja, men jag vill gärna ha mer utbildning 
• Nej, men jag vill gärna få utbildning 
• Nej, och jag är inte intresserad av någon utbildning 

9. Hur ofta besöker du intranätet? 

• Flera gånger per dag 
• En gång per dag 
• 2-4 gånger/vecka 
• 1 gång/vecka 
• Någon gång i månaden 
• Mer sällan 
• Aldrig 

10. Av vilken orsak använder du inte intranätet? 

• Välj ett eller flera alternativ. 
• Jag har inte kunskapen 
• Tidskrävande 
• Hittar inte det jag söker 
• Informationen är inte relevant för mig/mitt arbete 
• Jag har inte tillgång till dator 
• Får information på annat sätt 
• Jag är inte intresserad 
• Annat: ________________________________ 

11. Hur skulle du beskriva intranätet med ett eller flera ord: 

• Välj ett eller flera alternativ 
• Lättanvänt 
• Krångligt 
• Funktionellt 
• Rörigt 
• Irrelevant 
• Informativt 
• Relevant 
• Otillgängligt 
• Annat: ________________________________ 

12. Jag använder intranätet för att: 

• Välj ett eller flera alternativ. 
• Kunna hänga med i diskussioner på jobbet 
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• Utbilda mig/söka utbildningar 
• Hämta blanketter 
• Boka bil/IT-utrustning/Se schema för bokning av lokal 
• Söka medarbetare/avdelning 
• Läsa nyheter 
• Kommentera innehåll 
• Kommunicera med/följa andra medarbetare 
• Läsa matsedel/beställa matlåda 
• Annat: ________________________________ 

13. Är det vanligt att du diskuterar innehåll från intranätet med dina kollegor? 

• J a 
• Nej 

14. Vilken typ av innehåll delar du med dig av? 

• Skriv ditt svar i rutan: 
________________________________________________________________ 

15. Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din IT-kompetens*? 

Jag är: 

• Mycket bra på IT 
• Ganska bra på IT 
• Mindre bra på IT 
• Inte alls bra på IT 
• Saknar uppfattning 

* Med IT (Informationsteknik) menar vi exempelvis Internet, E-post, Intranät och mobiltelefoni 

16. På intranätets startsida finns en favorit-meny, kryssa i de funktionerna du har användning för: 

Klicka på bilderna för att välja. 

 

17. Saknar du någon funktion i favorit-menyn som skulle kunna underlätta ditt arbete? 
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• Nej 
• Ja, jag saknar: ________________________________ 

18. Jag upplever att: 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

 

19. När jag letar efter något specifikt på intranätet använder jag mig främst av: 

• Sökfunktionen 
• Navigerar/Klickar via menyer, knappar och länkar 

20. Jag upplever att intranätet fungerar felfritt: 

• Ja 
• Nej 

21. Vad är det som inte fungerar? 

• Välj ett eller flera alternativ 
• Sökfunktion 
• Navigering (meny/länkar) 
• Länkar (i text) 
• Uppkoppling 
• IT-utrustning 
• Annat ________________________________ 

22. Vet du hur du kan lämna feedback (återkoppling) om innehållet på intranätet? 

• Ja 
• Nej 

23. Vet du vem du kan vända dig till angående support vad gäller intranätet? 

• Ja 
• Nej 

24. Mängden av information på intranätet är: 
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• Överflödig 
• Tillräcklig 
• Otillräcklig 
• Saknar uppfattning 

25. Informationen i form av texter på intranätet är: 

• Välj ett till tre alternativ 
• Lättförståelig 
• Svårtolkad 
• Enhetlig 
• Informell 
• Rörig 
• Oklart 
• Formell 
• Intressant 
• Annat: ________________________________ 

26. Är det viktigt för dig att veta vem som publicerar information på intranätet? 

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

27. Upplever du att du kan fråga din närmaste chef om du inte förstår informationen på 
intranätet? 

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

28. Upplever du att intranätet som plattform för internkommunikation bidrar till att minska 
avståndet mellan: 

 

29. Jag upplever att informationen på intranätet 

 

30. Jag upplever att: 
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31. Har du behörighet att lägga upp information på intranätet? 

• Ja 
• Nej 

31. Har du behörighet att lägga upp information på intranätet? 

• Ja 
• Nej 

32. Komplettera följande meningar: 

• Det bästa med intranätet är... 
_____________________________________________________________________ 

• Intranätet kan förbättras genom att... 
_____________________________________________________________________ 

33. Vilket betyg ger du intranätet, på en skala från 1-10? 

Dra i cirkeln på skalan för att ange ditt betyg. 

34. Övriga synpunkter på intranätet eller denna undersökning: 

• Skriv ditt svar i rutan: 
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Missivbrev 
Undersökning om Uddeholm AB:s intranät  

För ungefär ett år sedan implementerades Uddeholms nya intranät och vi vill nu veta vad du 
tycker om det!  

Vi är två studenter från Karlstads universitet som skriver en uppsats inom medie- & 
kommunikationsvetenskap. På uppdrag av Uddeholms AB har vi satt samman denna enkät med 
syftet att utvärdera delen “myCompany” av intranätet, när det kommer till användbarhet, innehåll 
och funktion.  

Enkäten distribueras via intranätet och e-post. Alla anställda på Uddeholms AB är välkomna att 
svara och den tar cirka 5-10 minuter att genomföra.  

Enkätsvaren kommer endast att användas av oss som grund för analys i vår forskningsuppsats, 
samt av Uddeholms AB i utvärderingssyfte. Att delta är frivilligt och du är anonym. Du har rätt 
att avbryta enkäten när som helst. 

Sista svarsdag är måndag 19/12 kl. 9. 

Vid frågor kan du kontakta oss emma.olausson@live.se,  
eller vår handledare på Karlstads universitet, Karin Fast, karin.fast@kau.se  
 

Vi är tacksamma för alla svar.  

 
Mvh,  

Emma Olausson & Jenny Fridberg 

Information & PR-programmet Karlstads universitet. 

 
Klicka på pilen i det nedre högra hörnet för att börja enkäten 

 
Slutmeddelande: 

Än en gång: Tack för hjälpen!  

Hälsningar Emma & Jenny 

 

 


