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Abstrakt 
Uppsatsens syfte är att undersöka intranätets förutsättningar att som informationssystem 

effektivisera arbetet och skapa delaktighet för medarbetare inom arbetsorganisationer. 

Fokus ligger på medarbetares upplevelser och meningsskapande av intranätet och varför 

arbetsorganisationers förväntningar på intranätet inte alltid blir förverkligade. 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod och materialet består av innehållet från tio 

intervjuer gjorda med medarbetare inom verksamheter där intranätet används. Materialet 

har tematiserats och analyserats utifrån ett makt- och meningsskapande perspektiv. 

Resultatet visar att meningsskapande av intranätet skiljer sig åt inom organisationer, både 

mellan medarbetare och mellan olika verksamhetsnivåer inom organisationen. Intranätet 

upplevs som ett arbetsverktyg och som sådant svårt att forma och anpassa efter 

medarbetarnas behov. Intranätet är även ett informationsverktyg och där både möjligheter 

och hinder finns vad gäller utveckling. Hinder är kopplade till egen kompetens och kunskap 

samt mängden information som görs tillgänglig utan urskiljning. Meningsskapande påverkas 

av organisationers möjlighet till maktutövning dels genom kontroll och monopol av 

information och dels genom val av tillgänglig informationskanal samt av medarbetares egna 

normer och värderingar kring teknik i arbetet. Intranätets möjligheter ligger i de tekniska 

fördelar som frigör kraven på anpassning till tid och rum.  

Sökord: Intranät, informationssystem, meningsskapande, medarbetarperspektiv, 

maktutövning 
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Inledning 
 

Ett vanligt sätt att informera medarbetare inom organisationer är genom tekniska 

informationssystem.  Trots utvecklad teknologi och effektiva system för att sprida 

information så har vi genom egna arbetserfarenheter inom både offentlig och privat sektor 

upplevt diskussioner och konflikter som vid närmare översyn visade sig ha sitt ursprung i hur 

den interna informationen och kommunikationen fungerat. Det kunde vara allt från att 

verksamhetsdirektiv ignorerades av medarbetare till att medarbetarna inte kände sig sedda 

och hörda av verksamhetsledningen, t.ex. i ett förmedlat budskap vilket de ansåg direkt 

påverkade deras arbetssituation. Ofta ifrågasattes informationens innehåll samt syfte och 

blev föremål för spekulationer bland medarbetarna vilket ledde till att istället för att 

effektivisera arbetet eller produktionen så skapade kommunikationen och informationen 

istället ineffektivitet och konflikter inom arbetsorganisationen.  

Det informationssystem som vi valt att fokusera på är Intranät som idag är ett vanligt 

förekommande tekniskt informationssystem inom större arbetsorganisationer. Vår studie 

utgår från antagandet att användandet av intranät som informationssystem är utbrett och 

kan användas för att studera hur informations- och kommunikationsprocesser påverkar 

medarbetarna inom organisationen. Dessa processer vilka i allt högre utsträckning är 

kopplade till teknologi och har förflyttats från vardagsmöten till den virtuella sfären. 

 

Tidigare forskning, se bl.a. Heide (2002), om intranät visar att dessa system från början 

skapades för att användas av verksamhetsledningen i syfte att snabbt göra arbetsrelaterad 

information tillgänglig för medarbetarna. En snabb och effektiv överföring av information 

förväntades då lösa ev. problem av rumslig och geografisk karaktär dvs. att inte längre 

behöva hålla personalmöten i lika stor utsträckning samt att slippa fördröjning av 

information till medarbetare inom organisationen som geografiskt arbetade på en annan 

plats.  

Dessutom skulle intranätet skapa en möjlighet till feedback genom den 

tvåvägskommunikation som kunde bli möjlig i och med ny teknik. Feedback innebär i detta 

informationstekniska sammanhang en möjlighet för organisationsledningen att få 

bekräftelse på att deras information har gått fram och tagits emot av berörda medarbetare. 
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Denna möjlighet till feedback väcker frågan om just denna funktion av intranätet är tydlig 

och uttalad av organisationsledningen, vilket syfte har funktionen och hur praktiseras den?  

När information görs tillgänglig för alla medarbetare behöver det inte betyda att den 

hörsammas, tolkas och används av alla.  Medarbetare förväntas hantera och acceptera dessa 

informationssystem utifrån arbetsorganisationens förväntningar på effektivitet och 

produktivitet. Det är just symbiosen mellan tekniken, informationen och medarbetaren som 

vi intresserar oss för. Hur upplever, interagerar och använder sig medarbetarna sig av denna 

teknik och den information som görs tillgänglig?  Den tidigare nämnda forskningen kan enligt 

oss tolkas som att för lite fokus läggs på hur verksamhetsledningen säkerställer att 

informationen förutom att bara tas emot även tolkas i enlighet med de förväntningar som 

verksamhetsledningen har. Feedback i denna mening blir något helt annat än att säkerställa 

att mottagarna av informationen har samma tolkning och förväntning som avsändaren. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur intranätet upplevs och används som ett 

tekniskt informationssystem ur ett medarbetarperspektiv och vidare hur meningsskapande 

kring intranätet ser ut. Vi gör detta genom att intervjua personer som arbetar inom 

arbetsorganisationer där intranät används. 

Vår målsättning med arbetet är att utifrån vårt teoretiska ramverk och begrepp analysera 

och skapa en förståelse för medarbetarnas upplevelse av intranätet och där igenom en 

djupare förståelse för vad som påverkar intern kommunikation. 

För att uppnå vårt syfte och mål försöker vi besvara följande frågeställningar: 

 

● Hur upplever medarbetare intranätet som ett tekniskt informationssystem? 

● Vad använder medarbetare intranätet till? 

● Vilka faktorer påverkar medarbetarnas användning av intranätet? 

Bakgrund 

Intranät 
De första intranäten i Sverige började byggas upp i slutet av 1990-talet och används idag av 

arbetsorganisationer för att sprida och delge information (Bark m fl.1998). Gonzales (1998 s 

59) menar att intranätet kan delas i tre aspekter men att dessa tre alla behövs för ett 
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fungerande intranät: 1) det fysiska mediet som handlar om hårdvaran, dvs. datorservrar och 

kablar, 2) webstandard och protokoll för överföring av innehåll mellan datorer och 3) en 

virtuell plats där människor kan utbyta information.  

Externa nät integreras med det interna nätet genom en koppling till internet vilket möjliggör 

ett informationsflöde samt möjlighet till kunskapsdelning och styrning. Intranätet innehåller 

teknologiska funktioner i form av e-mejl, kalendrar, dokumenthanteringssystem och 

konferenssystem oberoende av plats och tid. Det är en plattform där medarbetare kan 

uppdateras med information samt själva uttrycka sig i olika forum. Intranätet används med 

fördel av organisationer med anställda som är geografiskt separerade i sitt arbete. Det ger 

möjlighet för organisationen att i realtid sprida information mellan sina olika 

verksamhetsnivåer samt erbjuder möjlighet till delaktighet och insyn för de anställda likväl 

som en styrnings och kontrollfunktion för ledningen i en organisation.(Sangjae och Byung 

2008). 

Information och teknik 
Hur arbetsorganisationer bygger upp sitt intranät och hur de väljer att implementera det i 

organisationen varierar och utvecklas i flera olika faser. Informationen i traditionella 

organisationer sprids vanligtvis från ledningen och ut till cheferna i de olika chefsleden inom 

organisationen och därifrån tillbaka till ledningen. Informationen från medarbetare förs 

uppåt från medarbetarna via sin närmsta chef och vidare uppåt i chefsleden. Även 

information mellan medarbetare ska följa de traditionella informationsvägarna dvs. all 

information ska gå via chefer. Om en medarbetare vill skicka information till en annan 

medarbetare så ska även denna information gå via medarbetarnas chefer (Heide 2002 s 91).  

Effekterna av de nya kommunikationsprocesserna är en möjlighet att förbipassera dessa 

chefer för att direkt kommunicera/informera med andra inom organisationen. Med hjälp av 

tekniken ges medarbetare möjlighet att själva hämta och delge information utan att gå via 

sina chefer. Medarbetarna förväntas i och med denna teknologiska utveckling indirekt bli 

informationsförmedlare, att hjälpa andra kollegor att hitta, utvärdera och sprida information 

(Heide 2002 s 92f). Men vad händer om inte medarbetaren kan hantera sin nya roll som 

informatör? Här intresserar vi oss för tidigare forskning som visar på integration mellan 

människor och teknik som ofta rör sig i gränslandet mellan sociologi och psykologi. Här 

menar vi att för att förstå vissa sociologiska fenomen så behöver vi även se till individers 

olikheter. 
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Dishaw och Strong (1998 s 11) uttrycker sig om teknologi genom att skriva “IT will be used if, 

and only if, the functions available to the user support (fit) the activities of the user”.  

Använder man med andra ord ett intranät som inte är anpassat efter medarbetarnas behov 

och uppgifter så kommer det inte att användas. Vidare menar Sangjae Lee och Byung Gon 

Kim (2008) att användandet av teknologi även påverkas av medarbetares erfarenhet av 

teknik samt teknisk kunskap vilken i sin tur påverkar hur tekniken accepteras. De menar 

vidare att medarbetares åsikter och värderingar och normskapande påverkar deras 

hantering av teknologi och information. Weick (1995) påtalar vikten av meningsskapande 

vilket är avgörande för hur medarbetare förhåller sig till intranätet. Meningsskapande 

handlar om hur medarbetarna behandlar, hanterar och tolkar information. Det vi tidigare 

nämnt som symbiosen mellan teknik, information och medarbetare har sitt spelrum inom 

detta begrepp.  

Teoretiska utgångspunkter 
 

Vår studie befinner sig inom forskningsområdet organisationskommunikation. I det området 

har vi avgränsat oss till att studera hur intern information kommuniceras inom 

arbetsorganisationer via ett tekniskt informationssystem.  

Organisationskommunikation som forskningsområde 
Forskningsområdet organisationskommunikation är ett stort område internationellt, redan 

befintlig på 1920-talet, men i Sverige relativt litet i jämförelse och började utforskas först i 

början på 1990-talet (Heide 2002 s 21,23). Ursprungligen är det i Sverige en utveckling inom 

området Medie- och kommunikationsvetenskapen som från början hade fokus på 

massmediestudier. Detta kan enligt Heide (2002 s 22) vara en orsak till att området inte är så 

studerat eftersom de forskarna då hade ett större intresse för forskning på individ och 

samhällsnivå än på organisationsnivå.  

Organisationskommunikation är ett begrepp med oklara definitioner men de flesta 

handböcker är överens om att intresset för kommunikation till största delen handlar om 

organisationens önskan att nå ett visst mål som t ex. ökad produktivitet eller förbättrade 

relationer (Heide 2002 s 93). Organisationskommunikation ska förstås som ett forskningsfält 

av flera inom forskningsområdet medie och kommunikationsvetenskap (Heide 2002 s 22) 

vilket är en sammanslagning av det informationstekniska och det massmediala området. De 
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flesta forskare hade sina rötter inom massmedieforskningen och därmed kanske ett mindre 

intresse för forskning på organisationsnivå som i jämförelse är ett betydligt mer begränsat 

forskningsfält. Gränserna för vad som ska tillhöra organisationsforskningens område är 

svårtydda och kan ha en förklaring i forskarnas olika uppfattningar och forskningsbakgrund 

menar Heide (2002 s23). Samtliga områden innefattar dock organisationskommunikation 

men med olika publiker och intressenter pga. forskarens utgångspunkt. Gemensamt för alla 

forskningsområden är att syftet med kommunikationen är att nå ett visst mål (Heide 2002 s 

23). En skillnad menar Heide (2002 s 23) är att organisationskommunikation intresserar sig 

för den informella kommunikationen som sker inom organisationen mellan dess 

medlemmar. Det nya intresset leder till att gamla synsätt på kommunikation ifrågasätts.  

Allt mer forskning vänder sig bort från transmissionssynsättet, dvs. att fokus ligger på själva 

tekniken och överföringen, och menar att man måste förstå människors sociala relationer 

innan man kan förstå tekniken. Den nya utvecklingen inom forskningen tar större hänsyn till 

att människor agerar på olika sätt utifrån olika förutsättningar som exempelvis erfarenhet, 

utbildning och kontext (Heide 2002 s 64). Forskningsfältet för medie och kommunikation 

utvecklades från att fokusera på transmission, själva överföringen av information, till 

meningsskapande kommunikation där medvetenhet om de informella och formella 

kommunikationsprocesserna mellan medlemmar i en organisation blir viktigare (Heide 2002 

s 66). 

Från transmission till meningsskapande kommunikation 
Tidigare forskning om informationssystem (se bl. a Heide 2002, Davis, Bark m fl.1998, Davis, 

Bagozzi & Warshaw 1989) utgår till stor del från ett ledningsperspektiv och hade en 

fokusering på att uppnå organisationseffektivitet vilket kunde bli verklighet genom ett 

informationssystem som klarade av att snabbt och effektivt skicka ut information inom 

organisationen (Heide 2002 s 25). Att informera handlar enligt traditionellt synsätt, 

transmissionssynsättet, om att enkelriktat föra fram ett budskap (Segerfeldt 2002). En 

lyckad, dvs. effektiv, informationsöverföring är en sådan när budskapet skickas och når 

mottagaren utan att förvrängning av meddelandet görs på vägen (Heide 2002 s26). Här tas 

ingen hänsyn till att medarbetare kan tolka informationen olika utan orden har bestämda 

betydelser som alla människor förväntas förstå. Detta innebär att brister i kommunikationen 

har sin grund i själva tekniken och inte i tolkningen av budskapet (Heide 2002 s 26). 
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Transmissionssynsättet kritiserades eftersom den saknade möjlighet för mottagaren att ge 

feedback till sändaren i en så kallad dialog (Carey 1988), som en reaktion på detta skapades 

informationssystem som exempelvis intranätet, för att ge mer delaktighet och möjlighet för 

medarbetarna att ge feedback. De första intranäten i Sverige började byggas upp i slutet av 

1990-talet och används idag av många arbetsorganisationer för att sprida och delge 

information (Bark m fl.1998 s 13). Det används enligt Sangjae och Byung (2008) som en 

plattform där medarbetare kan uppdateras med information samt själva uttrycka sig i olika 

forum. Intranätet benämns av Heide (2002 s 93) som en pullmodell vilket innebär att 

kontrollen över att delge medarbetarna information förskjutits från arbetsorganisationens 

ledning och chefer till medarbetarna själva.  Det innebär att medarbetaren får tillgång till all 

information men samtidigt ett ansvar att själva hålla sig uppdaterade. Som Heide (2002 s 93) 

vidare säger så fungerar detta ofta väldigt bra i privatlivet, att individer själva söker 

information som de är intresserade av.  En baksida är dock att det oftast är medarbetarnas 

intressen som styr vilken information som de eftersöker och läser vilket gör att viktig 

information, ur arbetsorganisationens synvinkel, kan gå osedd förbi medarbetarna (Heide 

2002 s 93). Med en förståelse för hur medarbetarna uppfattar intranätet som system kan vi 

tydliggöra hur vissa upplevelser av själva systemet påverkar deras uppfattning av intranätet 

som informationssystem. 

  

Med hjälp av teknik så kan stora mängder information skickas, men vad händer om 

medarbetare inte kan hantera all information? Mats Heide (2002) pekar på en studie gjord 

av O´Reilly (1980) som kort sagt visar att det finns ett positivt samband mellan hur stor 

mängd information och den tillfredsställelse den gav, men ett negativt samband mellan 

mängden och den presterade kvaliteten på arbetet. Det innebär enligt Heide (2002 s 65) att 

ju mer information medarbetare hade tillgång till, desto sämre blev kvaliteten på deras 

arbete och att mer information är kanske inte alltid det rätta. Tvetydig information avhjälps, 

enligt Daft och Hubert (1987 5: 1-36) inte med mer information utan av att medarbetare 

diskuterar i de flesta fall med andra medarbetare och skapar egna tolkningar av 

informationen. Ofta är det inte mer information som behövs utan hjälp att tolka och förstå 

den information som finns tillgänglig. ”Information overload” används för att definiera när 

just omfattningen av information istället för hjälp blir ett hinder för användarna som inte 
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orkar leta fram den information som skulle kunna hjälpa dem i arbetet (Bawden, Holtham & 

Courtneys 1999). 

  

Ett syfte med intranätet kan vara att effektivt föra ut information, koppla samman enheter 

spridda geografiskt för att på så sätt effektivisera arbetet inom organisationen och skapa en 

större känsla av gemenskap hos medarbetarna (Sangjae och Byung 2008).  Men för att detta 

ska bli verklighet så behöver medarbetarna faktiskt använda systemet. Davis F. D m fl.(1989) 

pekar på att ett tekniskt system bör vara enkelt att använda men ännu viktigare är att 

systemet anses vara användbart för medarbetarna. Deras studie om acceptans av 

datoriserad teknik visar att medarbetare är villiga att tolerera svårigheter i utformningen om 

systemet anses fylla en viktig funktion, nytta, i deras arbete. Hur enkelt det än är att använda 

systemet kan inte kompensera ett system som inte anses ha en viktig funktion i arbetet 

enligt medarbetarna. Många studier har fokuserat på interna faktorer som påverkar 

acceptans och användande men medarbetarnas motivering att använda sig av intranät 

förutom nyttofunktionen och enkelhet i användandet påverkas även enligt Sangjae och 

Byung (2008) av externa faktorer. Den subjektiva normen, som innefattas av medarbetarens 

personliga åsikter och värderingar, kan ses som en extern faktor som omedvetet påverkas av 

något i deras omgivning därmed vidare kan inverka på hur de använder intranätet. (Sangjae 

och Byung 2008). Resultatet i deras studie visar på, förutom den subjektiva normen, att 

teknisk support, erfarenhet av internet, hur enkelt användandet upplevs samt deras 

upplevelse av hur användbart de anser att intranätet är för deras arbete påverkar 

accepterandet av tekniska system. Enligt Alvesson och Svenningsson (2008 s 32, 52) kan inte 

arbetsorganisationen bortse från att enskilda individers sociala relationer, tolkningar och 

värderingar påverkar hur informationssystemet upplevs och används.  

Meningsskapande 
Meningsskapande kan enligt Dervin (1983) ses som något centralt i all kommunikation och 

information ges då mening genom att medarbetare själva skapar en innebörd av 

informationen genom gemensamma överenskommelser och tolkningar av innebörden i 

informationen. Medarbetarnas meningsskapande är hela tiden en pågående förhandling och 

organisationer är i ständig förändring i vilken kommunikation har en fundamental roll, ”If the 

communication stops, the organization disappears. If the communication activity becomes 

confused, the organization begins to malfunction” Weick (1995 s 75).  
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Meningsskapande kan ses som en process där medarbetare gemensamt sätter ramar för den 

verklighet de befinner sig i. Intranätets betydelse skapas då, utifrån detta synsätt, genom 

medarbetarnas överenskommelse och en ny social verklighet uppstår. Den sociala 

verkligheten som skapats övergår genom interaktion mellan grupper och medarbetare till att 

bli organisationens verklighet (Boyce 1995 s 109f). Heide (2002 s31) menar att dessa sociala 

verkligheter blir tagna för givna och inte utmanas av medarbetarna. Efter hand glömmer 

medarbetarna att det är dem själva som har skapat den sociala verkligheten och förhåller sig 

istället till verkligheten som skapad av någon eller något annat. Exempelvis kan intranätets 

existens anses självklar och något som är och inte något som medarbetarna anser att de har 

möjlighet att förändra eller påverka. 

 

Weicks (1995) teori om meningsskapande pekar på att meningsskapande är något socialt 

eftersom det innefattar att samtala med, att läsa information från och att utbyta idéer med 

andra. Detta påtalas även av Choo (1996 s 332) som säger att medarbetare i en organisation 

fortlöpande försöker förstå vad som händer och sker runt dem, vilket gör att de skapar sina 

egna sociala verkligheter.  Meningsskapande är därmed att betrakta både som något 

intersubjektivt och som något introspektivt (Weick 1995 s 70-71). Utifrån detta menar vi 

liksom Weick (1995 s 70-71) att meningsskapande bör förstås, inte bara som något skapat 

utifrån egna erfarenheter och en reaktion på, utan även genom upplevelser som kommer sig 

av en gemensam uppfattning som delas av flera medarbetare eller grupper inom 

arbetsorganisationen.  

 

Information som medarbetare möter varje dag har ökat genom ett utbrett användande av 

tekniska system och kan många gånger av medarbetare uppfattas som osäker och tvetydig 

(Heide 2002 s 31). En fråga om hur medarbetaren hittar en dokumentmall kan enkelt lösas 

genom att skicka ut information om sökväg och är vad Weick (1979) kallar för osäker 

information eftersom problemet enkelt kan lösas med mer information. En undran över hur 

intranätets införande eller användande ska tolkas är vad Weick kallar för tvetydig 

information eftersom mer information inte skulle lösa problemet lika lätt utan kräver en 

aktivitet från medarbetaren. Här behöver medarbetarna kanske diskutera för att komma 

överens om hur de ska förhålla sig till intranätet, skapa ny betydelse av det och vidare en ny 



 
 

9 
 

social konstruktion och verklighet. Delade värderingar och antaganden som redan finns i 

organisationen, vi menar redan gjorda konstruktioner om vissa förhållningssätt, kan i dessa 

lägen bidra till att reducera tvetydigheten (Choo 1998). 

 

Kreps (1990 s 107) talar om ett ändrat synsätt på meningsskapande och menar att 

organisationsomgivningen i ett meningsskapande perspektiv istället för fysisk, strukturell och 

statisk, är föränderlig och beroende av de tolkningar betydelser den tillskrivs av 

organisationsmedlemmarna. Weick (1995 s 30) talar även han om hur meningsskapande 

inom arbetsorganisationen även sträcker sig utanför själva arbetsorganisationen eftersom 

medarbetares meningsskapande inom arbetsorganisationen även påverkas av deras reaktion 

på arbetsorganisationens omgivning samt deras egen omgivning utanför 

arbetsorganisationen.  

 

Makt 

 
När det kommer till den kritiska traditionen så instämmer vi med vad Heide (2002 s 27) 

uttrycker, att makt och kontroll är det som är centralt inom denna tradition. Makt och 

kontroll är även närvarande i meningsskapade genom att den informationen som ligger till 

grund för meningsskapandet (Weick 1995) kontrolleras och tillhandahålls av ett fåtal 

personer inom organisationen. Den nya fokuseringen på meningsskapande kommunikation, 

till skillnad från fokuseringen på själva transmissionen av informationen, skapar en 

förskjutning av makten från ledningen över till medarbetare inom organisationen som nu får 

en större roll i hur information ska tolkas och hur olika förhållningssätt till information blir 

aktuella. Maktförskjutning som kunde vara till medarbetarnas fördel förlorar till viss del sin 

kraft då medarbetarna ändå inte har kontroll över vilken information som blir aktuell för 

meningsskapandet i organisationen. 

Meningsskapandet begränsas och kontrolleras således om medarbetarna inte får möjlighet 

att ta del av samma information som arbetsledningen. Arbetsledningen selekterar den 

information som ska förmedlas vidare ut i organisationen, vilket är en form av maktutövning 

(Alvesson s 47). Med andra ord ligger information till grund för meningsskapade och den 

som kontrollerar informationen kontrollerar därmed också meningsskapandeprocessen 

(Willmott 1993 s 522, Alvesson 2002 s 47). 
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Kontroll utifrån en strävan efter ett monopol kan enligt både Willmott (1993 s 522) och 

Alvesson (2002 s 47) ses som en form av maktutövande. Monopol handlar om att kontrollera 

medarbetarnas föreställningar och uppfattningar om något. När information förmedlas så 

kan en kontroll av informationen möjliggöra att informationen vinklas i syfte att påverka 

medarbetares tolkning av den (Alvesson 2002 s 47ff). Även om medarbetare får möjlighet att 

själva publicera information på intranätet så begränsas de av verksamhetsledningens 

kontroll av hur väl informationen följer den vision ledningen har för verksamheten. Det 

innebär att verksamhetsledningen inte bara kontrollerar vilken typ av kanal som ska 

användas för att sprida information utan även vad som publiceras på den och att de ger 

medarbetarna illusionen av att de har frihet att fritt publicera. Alvesson (2002 s 47ff) menar 

att begränsa medarbetare genom att föra på dem ett synsätt och vad som anses vara rätt 

värdering och vilka ideal de ska ha är att påverka medarbetarnas normskapande och kan 

sägas vara en form av maktutövning. Den information som medarbetarna får ta del av via 

intranätet har verksamhetsledningen begränsat vilket innebär att även medarbetarnas 

tolkningar begränsas och anpassas efter verksamhetsledningens önskemål. Resultatet av 

Alvessons studie från 2002 visar att ideal inte utmanas av medarbetarna utan accepteras på 

ett oproblematiskt sätt. Med ideal menas sådana uppfattningar som medarbetarna har om 

olika saker utifrån sina värderingar och normer, till exempel om medinflytande och 

arbetstillfredsställelse (Alvesson 2002 s 111). Nya ideal kan tillföras så länge de följer den 

rådande normen, det som inte följer normerna utan snarare utmanar dem accepteras inte 

utan undantrycks och förkastas som något irrelevant och ej önskvärt (Alvesson 2002 s 111). 

Kontroll behöver enligt Alvesson (2002 s 47ff) nödvändigtvis inte ske vid enskilda stora 

informationstillfällen utan kan lika gärna ske i små vardagliga möten och interaktioner 

mellan medarbetare och chefer. Maktutövandet kan hos medarbetarna resultera i en 

passivitet på så sätt att ingen ifrågasätter hur informationen förmedlas, eller genom vilken 

kanal den förmedlas (Alvesson 2002 44f).  

 

För att förstå medarbetarnas upplevelser, åsikter och värderingar samt för att besvara våra 

frågeställningar utgår vi från dessa teoretiska utgångspunkter. 

Metodavsnitt 
 
I detta avsnitt beskriver vi våra valda metoder och tolkningsätt samt för en metoddiskussion. 
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Kvalitativ metod 
Vi använder ett hermeneutiskt tolkningssätt (Alveson & Sköldberg 2008 s 197,200) när vi 

analyserar vårt material. Detta tolkningssätt fokuserar på vad som kan ligga bakom det 

uppenbara i ett material, bakomliggande mönster. Valet att göra vår analys utifrån detta 

synsätt är för att det ger oss möjlighet att djupare analysera materialet och få en förståelse 

för medarbetarnas upplevelser av intranätet. Kvalitativa studier tar i stor utsträckning 

hänsyn till olika perspektiv som kan tänkas influera situationen. Den kvalitativa skolan tillåter 

forskaren själv, oss i detta fall, att bestämma vad som är relevant i sammanhanget (Alvesson 

2011). Med vår utgångspunkt att samla information om hur medarbetare upplever och 

använder intranätet som tekniskt informationssystem så blev vårt val en kvalitativ ansats.   

Intervjuer 
Vi valde att göra enskilda intervjuer som är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ 

forskning (Bryman 2011 s 571). Intervjuer kan på ett bra sätt ge oss en övergripande bild av 

hur medarbetare förhåller sig till intranät som informationssystem. En kvantitativ ansats 

skulle inte i så stor utsträckning kunnat uppmärksamma omgivningens påverkan på 

intervjudeltagarens svar, intresserat sig för personen bakom orden vilket försvårar att tolka 

dem och inte ge oss lika stor möjlighet till olika tolkningsperspektiv (Bryman 1989 s 248 f). 

Strukturen på en intervju kan delas in hel- eller halvstrukturerad alternativt ostrukturerad 

vilket beskriver hur mycket vi som intervjuare vill detaljstyra intervjun i en viss riktning 

(Alvesson 2011 s 16). Vi använde oss av en löst strukturerad form vilken enligt Alvesson 

(2011 s 16) är en mer korrekt beskrivning av en ostrukturerad intervju vilken tillät oss att 

ställa vissa följdfrågor och på så sätt hålla samtalet inom det området vi ville. Genom en mer 

öppen intervju så öppnade vi upp för möjligheten att få en djupare förståelse av deltagarnas 

svar eftersom vi tillät deltagarna att avvika från våra frågor. Vi valde att dela upp 

intervjusamtalet i tre olika teman som handlade om teknik i arbetet, användning av teknik 

för information och styrning/ledning. Dessa teman skapades av oss utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar.  Vår intervjumall utformades utifrån våra teman och vi hade som mål 

att frågorna skulle vara utformade på så sätt att ja och nej svar kunde undvikas. 

Tillförlitlighet 
För att vår studie ska ha någon relevans för andra forskare behöver vi lyckas med att fånga 

exakt vad vi eftersöker, säkerställa att vi inte har grundat vår forskning på missförstånd, 
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felande forskningsdesign eller att vårt material har påverkas av någon okänd faktor är av 

intresse (Dahlgren m fl. 2007 s 45). Vi har genom löst strukturerade intervjuer fångat 

upplevelser och kunnat komma nära personerna under intervjun och därigenom haft 

möjligheter att undvika feltolkningar av vad som sagts genom möjligheten att ställa 

följdfrågor. Intervjudeltagarna har haft möjligheten att utveckla sina svar. Eftersom vi själva 

transkriberat och analyserat allt material har vi lyckats hålla materialet opåverkat av andra 

okända faktorer annat än vår egen förförståelse. 

En väl genomgången intervjumall, där vi har tagit fram frågor som skall svara på specifika 

områden i, vårt fall teknik i arbetet, användning av teknik för information och 

styrning/ledning samt att den varit löst strukturerad som ger intervjudeltagarna möjligheten 

att utveckla sina svar, samt att vi leder intervjun om den är på väg åt fel håll. 

Genom urvalet av intervjupersoner utifrån olika arbetsorganisationer och kravet på att de 

ska arbeta med ett intranät anser vi visar på att vår studie kan användas av andra som 

studerar intranät (Dahlgren m fl. 2007 s 49). Målet var att varje person ska ha något att bidra 

med samt att underlaget ska vara så varierat och grundligt dokumenterat att andra forskare 

ska kunna ta ställning till om de kan använda resultatet i andra studier. 

När det kommer till vår neutralitet så kan en forskare ej vara helt neutral i sin interaktion 

med dem som intervjuas (Dahlgren m fl. 2007 s 50f) och vi är medvetenheten om att vår 

förförståelse kan påverka analysen och slutsatser. Våra resultat och slutsatser i uppsatsen 

och hur pålitliga dessa kan sägas vara handlar om hur väl vi lyckats få ett neutralt material 

att arbeta med (Dahlgren m fl. 2007 s51). Vår medvetenhet om detta har gjort att vi kunnat 

förbereda våra intervjuer och haft detta i tankarna under genomförandet av dessa.  

Mötet med våra intervjudeltagare föregicks av samtal där vi förklarade vad vår studie 

handlade om och försökte lägga fram det med ett anpassat språk, dvs. utan akademiska 

termer.  Vi använde som exempel ofta ordet samtal istället för intervju och intranät och 

datorer istället för teknologiskt informationssystem och tekniskt verktyg. Syftet var att skapa 

trygghet för intervjudeltagarna. Intervjuerna gjordes under arbetstid och på deras respektive 

arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga och att vi inte skulle uppfattas som speciella 

utifrån vår position som universitetsstudenter.  
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För att hålla oss själva neutrala till vårt material under analysstadierna så gjorde vi ingen 

koppling till material och person förrän efter analysarbetet var färdigt och vi behövde skapa 

fiktiva namn för att kunna redovisa våra resultat. Intervjudeltagarna var inte heller personer 

som vi känner väl vilket gjorde det enklare att objektivt studera och analysera materialet. Vi 

anser därmed att våra slutsatser och resultat kan ses komma ur ett neutralt material. 

Urval 

Urvalet av deltagare till våra 10 intervjuer gjordes av oss själva. Det kan sägas vara ett 

selektivt urval eftersom vi själva sökte upp personer och hade som krav att de skulle arbeta 

hos en arbetsorganisation som använder ett intranät i sin verksamhet. Vi motiverar denna 

selektivitet med dels en ökad möjligt att frigöra personer för intervjuer och dels för att få ett 

material som representerade olika typer av arbetsorganisationer som utför olika typer av 

arbetsuppgifter. 

Intervjudeltagarna är jämnt fördelade mellan könen varav 5 st. har i huvudsak administrativa 

arbetsuppgifter och 5 st. mer operativa arbetsuppgifter. 

Karin, Lena, Malin, Eva                         Administrativt arbete offentlig verksamhet 
Stina                                                              Operativt arbete         offentlig verksamhet 
Lars, Mats, Pär, Sten                                   Operativt arbete  privat verksamhet 
Göran    Administrativt arbete  privat verksamhet 
 

Våra intervjupersoner omnämns ovan och i resten av uppsatsen med fiktiva namn och 

arbetsorganisationerna endast som offentlig eller privat verksamhet. Detta för att 

upprätthålla den konfidentialitet som vi utlovat vid intervjuerna samt för att kunna göra ett, 

för läsarna, tydligt resultat och analysavsnitt. Alla deltagare fick innan intervjun både muntlig 

och skriftlig information om vad vår studie handlade om och hur och när den skulle komma 

att redovisas samt vad den anonymitet i form av konfidentialitet som vi utlovade innebar. Vi 

var tydliga med att de när som helst kunde välja att inte längre delta i vår studie genom att 

meddela oss via mejl eller mobiltelefon. Se bilaga 1 för hur den skriftliga informationen var 

utformad.   

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och i en lokal som de själva valt. På 

så sätt var vår förhoppning att situationen skulle upplevas mer avslappnad och hålla 

nervositeten nere hos deltagaren. Intervjuerna gjorde vi båda tillsammans med varje 

intervjupersonen. En av oss intervjuade personen och de andre kompletterade med frågor 
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vid behov. Under intervjuerna gjordes ljudupptagning för att senare underlätta vårt 

analysarbete. Detta delgavs alla intervjudeltagare innan intervjuerna startade muntligen och 

skriftligen.  

Analys 

Vårt material analyserades tematiskt vilket innebar att vi hela tiden utgick från vårt material i 

helhet och hade möjligheten att hitta, analysera och visa på bakomliggande mönster och 

faktorer i vårt insamlade material (Braun & Clarke 2006). Analysarbetet genomfördes i 6 steg 

enligt nedan efter en modell för tematisk analys presenterad 2006 av V Braun och V Clarke. 

 

1. Familiarizing our self with the data: Vi skapade oss en förståelse för innehållet i vårt 

material genom att läsa det flera gånger sedan vi transkriberat det från en ljudinspelning och 

vidare till worddokument.  

2. Initial codes: Vår uppfattning blev att materialet i sin helhet tillsammans berörde vissa 

ämnen, nämligen: 

● Teknik- om systemet. 

● Användning - vad medarbetarna använder systemet till. 

● Information - innehållet i budskapen och mängden. 

● Intresse- syftet med systemet. 

3. Searching for themes: Vi plockade ut citat, delar av text, ur intervjumaterialet vilka 

sorterades under de olika ämnesområdena angivna under punkt 2. Citaten skulle då vara 

kopplade till dessa områden genom sina uttryck och benämns vidare som kategoriseringar 

när de grupperas på olika sätt under ämnesområdena. 

4. Rewiewing themes: Flera olika kombinationer av kategorisering gjordes utifrån de olika 

citaten. Vi gallrade i detta skede bort vissa delar av textutdrag som kunde tolkas som en 

allmän beskrivning av något. Om upplevelsen inte är intervjudeltagarens egen så kan vi inte 

förutsätta att personen själv faktiskt delar den uppfattningen. För att avgöra att så var fallet 

så gick vi tillbaka till kontexten för textutdragen genom att kontrollera i 

transkriberingsutskrifterna.  



 
 

15 
 

Vi var noga med att citatens innebörd fortfarande användes i dess ursprungliga mening. 

Eftersom vi hade så många korta texter så insåg vi att risken fanns att vi i vårt engagemang 

tillskrev vissa texter fel kontext i vår iver att kategorisera dem.  

5. Defining and naming themes: Vi hade till slut skapat 4 kategorier utifrån våra citat och 

utifrån tolkning av deras innehåll valde vi att kalla dem för Teknisk kunskap och kompetens, 

Användning och interaktion, Delaktighet samt Krav och Kontroll. 

Våra 4 teman anser vi fortfarande har kvar sin relevans och förankring i det ursprungliga 

materialet, transkriberade intervjuer och valda citat, på så sätt att deras innebörd inte har 

förändrats i sin betydelse och tagits ur sin kontext. 

6. Producing the report: Citaten under varje tema diskuterades och analyserades utifrån 

vilka bakomliggande faktorer som vi ansåg var framträdande. Varje temas kopplades sedan 

till sina bakomliggande faktorer eller mönster och blev utgångspunkten för vår 

resultatanalys. Dessa faktorer redogörs för i vårt resultatanalysavsnitt. 

Metoddiskussion 

Vårt samarbete med en arbetsorganisation fick avbrytas vilket innebar att vi tvingades att 

tänka om när det kom till hur vi skulle genomföra vår datainsamling. Något som också bör 

nämnas här är vår naivitet. Det var svårt att komma in hos en arbetsorganisation och få göra 

studier som inte hade en direkt koppling till arbetsorganisationen eller var något som 

arbetsorganisationen själva önskat att få undersökt. Att då frigöra personer för fokusgrupper 

var inte något som de ansåg sig ha tid eller resurser för. Vi ändrade vår strategi från 

fokusgrupper till enskilda intervjuer. Vi är medvetna om att andra metoder för 

materialinsamling även skulle kunnat fungera. Vi ansåg fortfarande att kvalitativ metod var 

det bästa då vårt syfte med studien fortfarande handlade om att fånga upplevelser och en 

kvantitativ metod skulle begränsa våra möjligheter till reflektion och tolkning genom en 

distansering till källan för materialet. 

Vidare bör nämnas att intervjuguiden kan genom dess utformning i viss mån gjort att vi 

begränsat utfallet i intervjuerna och indirekt uteslutit svar som annars kunde ha genererat 

ett större djup till materialet. Intervjudeltagarna svarade ibland på ett vis som kan tolkas 

som att de ville vara oss till lags, att de svarade som de trodde att vi ville. För att motverkar 
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detta och få en så opåverkad intervju som möjligt bad vi intervjupersonerna att ge exempel 

samt ställa följdfrågor. 
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Resultat/Analys 
 
I detta avsnitt analyserar och tolkar vi det insamlade materialet från våra intervjuer utifrån 

vårt teoretiska ramverk och det hermeneutiska perspektiv som vi i metoden redogjort för. 

På detta sätt vill vi försöka förstå snarare än beskriva medarbetarnas upplevelse av 

intranätet. Vi besvarar genom denna resultatanalys våra frågeställningar; Hur uppfattar 

medarbetare intranätet som ett tekniskt informationssystem?  Vad använder medarbetare 

intranätet till? Vilka faktorer påverkar medarbetarnas användning av intranätet?  

Vi noterade att det fanns en skillnad mellan medarbetare som arbetade Inom offentlig 

sektor jämfört med dem inom privat sektor. Fördelningen mellan positiva och negativa citat 

ring intranätet var jämn ur ett helhetsperspektiv, dvs. för alla citat oavsett sektor. Negativa 

uttryck var mer representerade hos citat från medarbetare inom den privata sektorn och 

handlade till stor del om användning och hur svårt det var att använda sig av den tekniska 

plattformen. För medarbetare inom den offentliga sektorn handlade det negativa istället till 

stor del om avsaknad av tid att använda intranätet. Positiva uttryck var mer representerade 

hos citat från medarbetare inom den offentliga sektorn och handlade om att det gick snabbt 

att finna information. Inom privata sektorn var det väldigt få positiva uttryck från 

medarbetarna. Överlag sett till positiva och negativa uttryck om intranätet så var de som 

arbetade inom offentlig sektor mer positiva till intranätet än dem som arbetade inom privat 

sektor. Vi valde dock att inte vidare separera offentlig och privat sektor i vårt arbete 

eftersom vår fokus inte är att titta på skillnader mellan sektorer utan mer hur individer 

upplever teknologiska informationssystem. 

Tema Teknisk kunskap och kompetens 

Temat har en koppling till vår fråga om hur medarbetare uppfattar intranätet som ett 

tekniskt informationssystem och innefattar sådant som de uttrycker om tekniken, t ex. 

sökmotorer, datorer eller den tekniska utformningen som t ex. anpassningsmöjligheter eller 

estetisk utformning på innehållet. Här återfinns olika citat som handlar om den teknologi och 

teknik som används, dvs. datorer.  Som titeln antyder så var många av citaten, därmed inte 

sagt alla, kopplade till någon typ av problem eller svårighet. Genom att tolka vad som sägs i 

form av svårigheter att använda datorer och att använda teknik så utläser vi två 

bakomliggande faktorer vilka handlar om kunskap och kompetens. Kunskapsfaktorn 

beskriver svårigheter och problem kan ses kopplade till den egna kunskapen om teknologi 



 
 

18 
 

och datorer, som t ex. utbildning och kulturella normer. Kompetensfaktorn är kopplad till 

svårigheter eller problem som påverkas av egna erfarenheter och varan av att arbeta med 

datorer och vilken kompetens som finns när de handlar om att använda intranätet. 

Sangjae Lee och Byung Gon Kim (2008)  menar att upplevelser av intranätet påverkas av 

själva tekniken som används samt nivån på användarnas skicklighet i att använda tekniken 

och att hur upplevelsen av intranätet har ett samband med medarbetarnas teknologiska 

kompetens och kunskap.  I vårt material kan detta ses i Görans uttalande, 

Om man ska ha tag i information snabbt då letar man i en minut å 

sedan hittar man inte då så frågar man någon som har en kopia på 

datorn eller någon som vet vart den är... det finns en sökmotor 

men den är inte bra… den är inte pålitlig (Göran) 

Vilket är hans beskrivning av hur han gör när han snabbt behöver information.  Vi tolkar 

detta resultat till att svårigheten mer är att tekniken skapar problemet än att det är Görans 

kompetens och skicklighet. Han vet hur datorer fungerar men här påverkar den tekniska 

utformningen hur han upplever intranätet. På samma sätt talar Sten om datorer i teknisk 

bemärkelse när han säger: 

till den största delen så tycker jag att det är lite dåligt utformat, 

det är struligt och det är… det är inte så välgjort helt enkelt (Sten) 

Medarbetares användning och acceptans påverkas, förutom den ovan nämnda kunskapen 

om tekniken, även av den kompetens i form av erfarenheter som de har när det handlar om 

att använda datorer (Sangjae & Byung 2008). Vårt resultat visar att kompetensen är en 

faktor som påverkar medarbetares acceptans och därmed användandet av intranätet.  Med 

liten erfarenhet så upplever medarbetarna att det är krångligare och svårare att använda 

och förstå intranätet. Ett motstånd till ny teknologi kan också förstås i att medarbetarna inte 

skaffar sig kunskap eller kompetens eller har svårare att lära sig (Huang, Jang, Machtmes och 

Deggs 2012) vilket kan visas även i vårt resultat genom dessa uttalanden. Exempel på två 

uttalanden från Sten och Pär, 

det har inte existerat att jag hittat det jag söker (Sten) 
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för att vara en dataanvändare så är det ganska lätt att söka rätt på 

saker och ting (Pär) 

Uttalandena visar på att erfarenheter av att använda datorer och att medarbetarna varit i 

kontakt med internet i större uträckning bidrar till hur de upplever intranätet. 

När det kommer till våra personliga åsikter, attityder och normer, så påverkar dessa hur vi 

upplever teknologi (Sangjae & Byung 2008) vilket vårt resultat också bekräftar. Mats säger, 

Jag är en inventarie … det behövs mer folk … yngre förmågor 

(Mats) 

Vilket kan tolkas som att subjektiva normer påverkar hur teknologi accepteras. I detta 

exempel, bland andra, så uttrycks hans inställning till datorer att det är för de yngre och 

därmed har han ett mindre benägenhet att acceptera och använda intranätet. Exemplet, 

vi har ju alltid haft intranät, alltså finns det nå´t före liksom? 

(Karin) 

Vilket visar på hur hennes syn på intranätet kan kopplas till subjektiva normer om teknologi 

som något naturligt och därmed accepterat. 

Sammanfattningsvis så visar vårt resultat att hur intranätet upplevs har en koppling till deras 

kunskaper om datorer och vilken nivå deras kompetens när det handlar om användning 

ligger på samt personliga normer och värderingar som indirekt påverkar hur de ser på 

teknologi. 

Tema Användning och interaktion  

Temat besvarar vår fråga om vad medarbetarna använder intranätet till. Genom deras svar 

så har vi tagit fram en uppdelning mellan 1)använda intranätet för att söka information som 

är nödvändig för att utföra arbetet, exempelvis manualer och instruktioner samt 

2)användningen av intranätet för att söka annan verksamhetsinformation, exempelvis 

ledningsinformation eller mötesprotokoll. Genom att tolka vad som sägs i form av 

användning så utläser vi en bakomliggande faktor vilken handlar om hur medarbetarna 

uppfattar syftet med intranätet.  
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Ett system där medarbetare hämtar information själva är en definition av en pullmodell 

(Heide 2002 s 93). Vårt resultat visar på att medarbetarna upplever intranätet som en 

uppslagsbok och en plats där de ska söka fram information. Sten och Lenas uttalanden visar 

på just detta sätt att se på intranätet.  

Intranätet tillhandahåller information på ett överskådligt sätt för 

de flesta. (Lars) 

Utan intranät så skulle vi få ta information från nå´n annan 

informationsbank. (Lena) 

Intranätet kan därmed ur ett medarbetarperspektiv ses som en pullmodell i den 

bemärkelsen att medarbetarna uppfattar att dess syfte är att tillhandahålla men inte sortera 

information samt att de upplever att de själva förväntas hämta information efter behov. 

Pullmodellen möjliggör att en stor mängd information kan göras tillgänglig för alla 

medarbetare oavsett behov, vilket i vissa fall kan skapa svårigheter i form av ”information 

overload” (Bawden, Holtham, Courtney 1999), dvs. medarbetare förväntas hantera och 

sortera en allt för omfattande mängd information. I vårt resultat tydliggörs ”information 

overload” utifrån Evas uttalande: 

Ja, jag måste ju läsa den litegrann så jag vet att, - nä, det här är 

ingenting för mig. Så det blir ju att man tar in mycket hela tiden 

för att man måste ju sortera bort, för tittar man inte på den så vet 

man ju inte om man ska kasta den eller förkasta den. (Eva) 

Eva känner sig tvingad att ta del av all information som görs tillgänglig för att vara säker på 

att inte missa någon information som är relevant för henne och hennes arbetsuppgifter. 

Mängden information blir ett hinder snarare än något som hjälper henne och är till nytta för 

henne i hennes arbete. 

Resultatet visar på att den upplevda meningen med intranätet är tudelad på så sätt att 

medarbetarna ger olika innebörd till innehållet och syftet med intranätet. Intranätet 

uppfattas som ett system med dels ett funktionellt och dels ett informativt syfte. Det 

funktionella syftar till uppfattningen att det används som ett verktyg nödvändigt för att 

utföra eller underlätta arbetet och det informativa syftar till hur de anser intranätet är en 
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informationsbank där de vid behov kan söka olika typer av information som de har ett 

personligt intresse av eller som de upplever handlar om allmän verksamhetsinformation. 

 

Utifrån Weicks (1995) teori om meningsskapande så kan tudelningen förstås genom att se på 

hur medarbetarna upplevelser bottnar i hur de skapat mening kring intranätet. 

Arbetsorganisationen måste enligt Weick (1979) anpassa sig till sin omgivning för att 

existera. Omgivningarna är då den givna information som medarbetarna reagerar på, dvs. 

som de utsätts för. I detta fall den information som kommer från arbetsorganisationens 

ledning om behov av att förändra informationsprocesser för att arbetsorganisationen 

fortsatt skall kunna existera. Meningsskapande när det gäller hur medarbetarna upplever 

intranätet och informationen är därmed beroende av hur de gemensamt tolkar och aktivt 

skapar en ny social verklighet baserad på den information som de får från 

arbetsorganisationen, som här kan ses vara deras omgivning (Heide 2002 s 31). Här verkar 

det finnas olika tolkningar skapade av medarbetarna vilket kan vara ett resultat av hur 

tvetydig information har tolkats utifrån olika sociala verkligheter varvid två olika innebörder 

ges till intranätet. 

 

Sammanfattningsvis är resultatet från detta tema att intranätet används som en pullmodell 

eftersom medarbetarna själva ser systemet som en källa från vilken de kan hämta 

information efter behov. Mängden information upplevs som onödigt omfattande och inte 

direkt anpassad efter arbetet, dvs. mycket av informationen tvingas de processa bara för att 

kontrollera om den är av intresse för dem, vilket genererar upplevelser av information 

overload. Resultatet visar på uppfattningen om att intranätet upplevs som ett system inom 

vilket två olika funktioner ryms, att sprida information och att vara ett hjälpmedel i det 

dagliga arbetet. 

Tema Delaktighet 

Temat ha en koppling till vår frågeställning om vilka faktorer som påverkar 

medarbetarnas användning av intranätet och behandlar upplevelser av delaktighet. 

Temat innehåller citat som behandlar intresse, hur medarbetarna upplever hur mängden 

information och nyttan av den samt hur tilltalande informationen upplevs. Citat 

behandlar också avsaknaden av intresse för intranätet samt hinder i form av tid och hur 
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medarbetarna upplever tillgången på tid. Den bakomliggande faktorn som vi tagit fram 

ur innehållet i temat är meningsskapande.  

Avsaknaden av intresse och delaktighet yttrar sig genom hur medarbetarna förhåller sig 

till den information som görs tillgänglig via intranätet. Ett exempel för hur intressant 

intranätet upplevs kan ses i Lars, Stens, Mats och Pärs uttalande, 

det kan jag säga rakt av, att det tycker jag inte. Det är liksom 

ingenting, fullständigt noll. (Lars) 

det har med intresset att göra, hur pass intresserad man är, så är 

det. (Mats) 

det är inte inbjudande, tycker jag. (Sten) 

Åt helsike för mycket. Jag vill ju inte ha all information, det räcker 

ju med det som rör oss på avdelningen eller arbetsplatsen (Pär) 

I likhet med vad Weicks (1995) menar om meningsskapande visar vårt resultat att 

medarbetarnas ovanstående citat visar på att de formar sin verklighet genom att ta in och 

bearbeta information från organisationen samt att den ska ligga till grund för 

meningsskapandet som i ovanstående citat är bristen på delaktighet eller intresse. Att 

medarbetarna inte känner någon högre grad av delaktighet eller intresse förklaras i likhet 

med vad Heide (2002 s 31) anser, att medarbetarna har skapat ett behov av information från 

organisationsledningen som sedan har blivit organisationens verklighet, organisationen 

utvecklade då intranätet för att släcka denna törst på information, men nu när 

medarbetarna inte känner någon delaktighet i eller intresse för organisationen pga att de 

har svårt att hitta informationen så har de glömt bort att det var just medarbetarna som 

konstruerade organisationens verklighet.  

Vidare påverkas medarbetarnas intresse för intranätet och dess innehåll av hur mycket 

arbetstid som frigörs för att ge dem möjlighet att använda intranätet. Medarbetarnas 

uppfattning om tid eller avsaknaden av just tid beskrivs i uttrycken nedan. 
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Tiden, tidsbrist. Ibland kan det vara snabbare att fråga någon som 

man tror vet. Tiden är väl det jag kämpar med eller mot mest, 

tycker jag (Eva) 

Ibland kan det vara stressigt, att man inte hinner… att söka (Malin) 

En viss press är det ju, alltså att man ska ju ha tiden att sitta och 

informera sig. Det är kanske det som mest är det jobbiga, att jag 

kanske inte har tid att sitta och informera mig om allt som ska 

vara. Utan det blir ju mer att man hamnar inför en frågeställning 

på sekunden och då får jag ta den saken just då. Har inte tid i 

förebyggande att informera mig om saker och ting, som man 

skulle vilja ibland (Lena)  

Då har man ju problem att alla inte har tillgång till datorn å alla 

kan inte datorn å alla har inte tid eftersom allting ska vara så 

slimmat å allting ska vara så… man räknar minuter så då har man 

inte tid att sitta å söka information (Göran) 

Även här visar vårt resultat på det Heide (2002 s 31) skriver om där medarbetarna genom 

interaktion har skapat en verklighet som sedan har blivit organisationens. Medarbetarna 

citat visar på att de har glömt sin egen roll i skapandet av den verklighet som ligger till 

grund för organisationen och tillhandahållandet av tid och i detta fall en begränsad 

mängd (Heide 2002 s 31). Medarbetarna har historiskt skapat en verklighet utifrån 

behovet av att vara informerade på ett effektivt sätt. De har under tidens gång glömt att 

de själv har önskat information. Organisationen har under årens lopp utveckalts och så 

även utformningen av intranätet för att tillgodose detta behov. Tidigare avsattes det 

mötestid för att hålla medarbetarna informerade, denna tid är nu borta. Medarbetarnas 

citat visa indirekt på att de inte längre har möjlighet att påverka intranätet utan måste 

finna sig i givna direktiv. 

Görans citat visar att när det nu har skett förändringar inom organisationen har blivit en 

större tidspress på medarbetarna att utföra sitt arbete mer effektivt på mindre personal 

och varje minut räknas. Det visar även på att han upplever sig inte kunna påverka 

tillgången på tid. Hur lättillgänglig tekniken är påverkar Görans uppfattning om tid, om 



 
 

24 
 

du inte har tillgång till en egen dator utan du ska dela en med arbetskollegor kan detta 

påverkar din uppfattning om tid, speciellt om du ska leta något men hittar det inte och 

det börjar “köa” människor bakom dig för att de måste använda datorn också. 

Sammanfattningsvis handlar detta tema om hur medarbetarna konstruerar sin verklighet i 

relation till organisationens och hur dessa växelverkar med varandra. Medarbetarna vill ha 

mer intressant information samt mer tid, medan medarbetarna upplever att det är ständigt 

en tidspress och den information som de får ta del av är irrelevant och för omfattande. 

Tema Krav och kontroll 

Temat handlar om hur medarbetarna upplever krav och press på att hålla sig uppdaterade 

via intranätet. Det underliggande temat som vi tagit fram här är kontroll, medarbetarnas 

implicita upplevelse av verksamhetsledningens makt. 

Som vi nämnt tidigare så skriver Alvesson (2002 s 49) om maktutövande i den mening att 

kontrollera vilken typ av information som blir tillgänglig och hur och var den publiceras samt 

hur den formuleras. Kontroll i vårt fall yttrar sig genom att informationen primärt görs 

tillgänglig endast via ett system, intranätet. Detta kan ses som en form av maktutövning 

genom att medarbetarna inte ges något val att hämta information på något annat sätt eller 

via någon annan plattform. Mats Heide säger “Information är makt” som man brukar säga 

(Heide 2002 s 95) vilket innebär kontroll över både information och vald informationskanal. 

Denna upplevelse av kontroll över informationsvägar och den information som ska 

förmedlas av ledningen anser vi att Lenas och Mats kommentarer nedan är bra exempel på. 

Gud hjälp, en dataskärm och här ska vi tvingas att hämta 

information (Lena) 

Vill vi veta något är det bara att gå ut på nätet även om du tycker 

att det är jobbigt, eller svårt (Mats) 

Citatet ovan visar även att varken Lena eller Mats ifrågasätter vald informationskanal utan 

accepterar bara att det är svårt och jobbigt att söka informationen utan att kritisera vald 

kanal eller kräva något annat informationssätt som de bättre kan hantera. Detta är en form 

av passivitet mot denna typ av maktutövande då vald informationskanal inte ifrågasätts. 
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Resultatet visar att även om individer saknar kompetens eller vilja att använda sig av 

intranätet så upplever de ändå ett krav att hålla sig informerade och uppdaterade, som Lars 

säger: 

jag tycker ändå att jag kan få reda på vissa saker med hjälp av 

andra om det nu är någon fjäder i hatten (Lars) 

Istället för att hämta information på anvisat sätt finner medarbetarna andra lösningar för att 

kunna hålla sig informerade. Istället för att kritisera vald informationskanal väljer 

medarbetaren att hantera situationen genom att vända sig av andra medarbetare istället. 

Reaktionerna på makt kan variera och i Lars fall tar de sitt uttryck i passivitet. ”Makt skapar 

inte enbart synliga effekter utan är även centralt för att förstå passivitet: varför missnöje inte 

existerar, varför krav inte ställs, varför konflikter inte uppstår och varför vissa aktörer 

framstår som auktoriteter som andra individer lyder” (Alvesson 2002 s 45). 

Ledningen kontrollerar den information som läggs upp och har där med möjlighet att vinkla 

den så att vissa tolkningar blir mer begränsade. Medarbetarna talar om att det finns någon 

som kontrollerar materialet, vad som publiceras så att inget olämpligt hamnar på intranätet, 

vilket Göran uttrycker, 

Jag tror aldrig jag har varit med om att det har varit fel information 

så att säga, att tryckfelsnisse har varit framme. Det tror jag aldrig 

jag har varit med om utan det som läggs upp det är kontrollerat. 

(Göran) 

Citatet visar hur medarbetarna upplever att arbetsledningen kontrollerar 

informationsinnehållet, men arbetsledningen har även kontrollen över vad det är som 

publiceras inte bara hur det är formulerat. Citatet visar även på upplevelsen av att 

information som delges över intranätet är kontrollerad och utvald av arbetsledningen vilket 

gör att medarbetarna inte får tillgång till samma information för sitt meningsskapade som 

arbetsledningen. Genom valet av vilken information som delas med medarbetarna inom 

organisationen kan arbetsledningen aktivt utöva makt över medarbetarna.  

 Ja det är ju så idag, vill du veta något så måste du ut på intranätet. 

(Mats) 
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Man ska väl inte gå ut med allt på intranätet men det förutsätter 

jag, att det är någon som har förståndet som bestämmer vad som 

skickas ut. (Eva) 

Mats och Evas citat ovan visar att genom kontrollen av information har 

verksamhetsledningen i likhet med Willmotts (1993 s 522ff) påstående har de ett monopol 

på informationen och valet av informationskanal. Medarbetarnas meningsskapande 

påverkas av verksamhetsledningens skapade verklighetsram kring intranätet. Vi menar att 

medarbetarnas meningsskapande påverkas av vad verksamhetsledningen väljer att delge 

dem och detta i sin tur skapar en tolkning av intranätet som är formad efter 

verksamhetsledningens önskemål. 

Sammanfattningsvis så visar detta tema att medarbetarnas upplevelse av 

verksamhetsledningens kontroll påverkar deras uppfattning om informationsinhämtning och 

deras upplevelse av intranätet men också att de vill ha mera tid att söka information vilket 

nuvarande arbetsutformning ser ut. 

Diskussion 
 
Meningsskapande och kommunikation 

Inledningsvis av vår studie hade vi 3 frågeställningar, har vi då lyckats besvara dessa? 

Vi anser oss ha besvarat dessa i vår resultatanalys. Syftet med intranätet ses oftast som 

en lösning på en upplevd brist av feedback på arbetsorganisationers kommunikation 

samt en möjlighet att göra medarbetarna delaktiga, men hur?  

Vårt resultat visar att medarbetarnas meningsskapande kring intranätet visar att de ser 

intranätet som ett arbetsverktyg i första hand och inte ett informationssystem. Tidigare 

beskriven forskning i denna studie pekar på att olika yrkesgrupper likaväl som 

grupperingar inom samma organisation kan ha ett meningsskapade som skiljer sig från 

varandra, vissa grupper kan exempelvis se intranätet primärt som ett 

informationssystem (Heide 2002 s 64ff)medan andra ser det som ett arbetsverktyg. Kan 

dessa skillnader i meningsskapade då skapa kommunikationsproblem mellan 

yrkesgrupper och även inom samma organisation? Vad påverkar att meningsskapandet 

kring intranätet skiljer sig åt? 
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Resultatet pekar på att maktfaktorer i form av, kontroll, kunskap, kompetens och 

intresse påverkar medarbetarnas meningsskapande. Olika organisatoriska grupper med 

kontroll över informationen och även vald kanal skapar möjlighet att utöva en form av 

censur och monopol och därmed påverka andra medarbetares meningskapande kring 

intranätet. Organisationens verksamhet tolkas och förstås utifrån den information som 

medarbetarna blir delgivna, vilket reellt betyder att andra grupper aktivt utövar makt 

över medarbetarna för att styra deras meningsskapande kring intranätet, inte bara 

intranätet utan även organisationen som helhet. En sådan maktutövning ger dem som 

har kontrollen över informationen förutsättningar att forma en gemensam uppfattning 

bland medarbetarna inom organisationen genom att inskränka ramen för 

informationstolkning, meningsskapande.  Regler blir uppsatta av en grupp, exempelvis av 

arbetsledningen, vilket sedan accepteras och blir en del av själva organisationen. 

Gruppen kan sedan bli utbytt men den nya gruppen förhåller sig till de regler som 

organisationen har valt att förhålla sig till och införlivat som en naturlig del i 

verksamheten. Kan det skapa en självgående organisation som verkar för ett eget 

meningsskapande oberoende av mänsklig inblandning? 

Behöver då alla medarbetarna tillgång till all eller samma information för att skapa en 

gemensam uppfattning och gemensamt förhållningssätt? Om medarbetarna inte har 

tillgång till samma information så kan det ses som en form av maktutövande vilken 

begränsar medarbetarna i deras meningsskapade, men även som ett sätt att påverka 

medarbetarnas meningsskapande för att bättre passa organisationen. Kan vi till slut få en 

organisation som är självgenererande i meningsskapade?  Hur påverkas den interna 

kommunikationen inom organisationen och mellan olika individer och grupperingar när 

medarbetarna inte har tillgång till eller utgår från samma information? 

Är intranätet ett adekvat informationssystem för organisationer? Som tekniskt system så 

uppfyller det kraven på effektiv spridning av information inom arbetsorganisationen och 

möjliggör ett raderande av geografiska avstånd. Datorer är idag ett universalverktyg 

menar Heide (2002 s 63) och som sådant reproduceras i de samhälleliga diskussionerna i 

olika sammanhang. Med alla möjligheter som datorer erbjuder så menar vi att 

kommunikationssvårigheterna mer kan ses kopplade till en otydlighet i vad intranätet ska 
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användas till och att arbetsorganisationer kanske har svårt att avgränsa och anpassa 

tekniken efter verksamhetens faktiska behov.  

Intressant är hur skillnaden i meningsskapade påverkar användandet av intranätet. Hur ska 

organisationen åstadkomma ett gemensamt meningsskapade mellan alla olika grupperingar 

inom organisationen? Skillnader kan antas finnas i meningsskapandet, inte bara mellan 

medarbetarna och verksamhetsledningen utan även mellan medarbetarna, beroende på 

vilken typ av arbetsuppgifter medarbetarna innehar.  

Den kontext i vilken de befinner sig samt användande och datorvana påverkar 

meningsskapandet och genererar olika typer av förhållningssätt till intranätet. Medarbetare 

med mer administrativa arbetsuppgifter använder sig i regel mer av datorer än de som mer 

operativa arbeten, vilket innebär att de har möjlighet att tolka och värdera mer information 

än de som har begränsad tillgång till datorer eller inte använder dessa i lika stor utsträckning 

i sitt arbete. 

Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar att meningsskapande har stor betydelse för hur väl den interna 

informationen flödar inom en arbetsorganisation. Studier inom området är i Sverige inte så 

omfattande när det handlar om internkommunikation och det finns därmed ett intresse för 

vidare studier. Vår studie pekar på att skillnader finns i tolkningsprocessen och att dessa 

processer har betydelse för hur information och teknik implementeras på ett bra sätt inom 

arbetsorganisationer. Fler studier med syfte att tydliggöra och förstå hur meningsskapade 

mellan grupper inom arbetsorganisationer påverkar den interna informationsprocessen och 

inte bara mellan organisationer eller mellan organisationer och deras omgivning är då av 

intresse. 
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Bilaga 1 
Intervju om intranät 

Detta är en intervju med syfte att samla in material till en studie som handlar om hur 

intranät upplevs som informationskanal.  

Vi genomför en undersökning angående intranät och hur intranätet används/upplevs 

av medarbetarna i organisationen. Studien genomförs av undertecknade, som är 

studenter i sociologi på programmet för personal och arbetslivsfrågor, och studiens 

resultat presenteras som en kandidatuppsats vid Mittuniversitetet. Vi samlar in vårt 

material via intervjuer.  

Intervjuerna kommer att pågå i ca 45 minuter och genomföras i era befintliga lokaler. 

Vid dessa samtal kommer ljudupptagning att ske för att underlätta vår 

sammanställning av det insamlade materialet. 

Vi följer rådande forskningsetik för att hålla materialet konfidentiellt, vilket innebär att 

dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Varken 

deltagare i intervjuerna eller organisation kommer att namnges i vår uppsats. 
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Denna intervju syftar till att belysa hur medarbetare upplever intranät som 

informationskanal. Vi följer rådande forskningsetik för att hålla materialet 

konfidentiellt, vilket innebär att dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Vi kommer inte skriva varken ditt eller organisationens namn i 

uppsatsen. Varken vi som utför dessa intervjuer eller någon inom organisationen i 

fråga kommer kunna spåra några uppgifter till specifika individer. 

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. 

Tveka inte att kontakta oss vid funderingar 
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