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Sammanfattning 

 

Kommunikation är centralt i en organisation och under de senaste åren har valmöjligheterna i 

hur man kommunicerar radikalt ökat. Teknikutvecklingen har medfört att organisationer i 

större utsträckning använder sig av digitala kommunikationskanaler. En allt vanligare 

kommunikationskanal är intranät som fick sitt stora genombrott på 90-talet. Intranätet för med 

sig fördelar för företag samtidigt som det innebär att de anställda måste anpassa sig till ett nytt 

arbetsverktyg där de själva förväntas ta del av information. Mängden information på 

intranäten ökar och de riskerar att bli vildvuxna, detta samtidigt som tekniken bakom 

intranäten stannat upp. Det är lätt att implementera ett intranät men inte lika lätt att komma 

ihåg att beakta de anställdas behov vid utveckling av intranätet. 

Undersökningen tittar på hur de anställda i ett större svenskt företag upplever kommunikation 

på intranätet. Den tittar även på vad den ökade användningen av intranätet för med sig för 

positiva och negativa konsekvenser för de anställda. 

Undersökningen bygger på data från tolv kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Respondenterna är anställda från olika avdelningar på det svenska försäkringsbolaget 

Folksam. 

Undersökningen tyder på att en ökad användning av intranätet för med sig både positiva och 

negativa konsekvenser samt att stora mängder information och dålig struktur kan resultera i 

tidsförlust, stress och irritation. Överlag ger intranätet mest positiva konsekvenser för de 

anställda. Intranätet underlättar arbetet och sprider snabbt och smidigt information som gör att 

de anställda känner sig uppdaterade och engagerade. En av framtidens utmaningar ligger i att 

strukturera mängden information efter användarnas behov. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Kommunikation är centralt i en organisation och så länge det finns människor i dem kommer 

behovet av att kommunicera att finnas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det har alltid 

förekommit kommunikation inom organisationer däremot har dess effektivitet varierat. 

Tidigare var man begränsad till traditionella kommunikationskanaler som till exempel 

internpost och möten men på senare år har valmöjligheterna radikalt ökat i och med 

teknikutvecklingen (Murgolo-Poore & Pitt, 2000). 

Tidigare spreds information successivt ut i organisationen via cheferna. När företag blir större 

och mer komplexa blir detta svårare. En effektiv intern kommunikation är viktig för en 

välfungerande organisation (Kalla, 2005). Många hävdar att den interna kommunikationen är 

en framgångsfaktor som måste behärskas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Allt arbete i en 

organisation börjar trots allt på hemmaplan, vet inte personerna i organisationen vad de står 

för lär inte de utanför göra det heller (Erikson, 2011). 

I dagens organisationer sker intern kommunikation genom många olika kanaler. Digitala 

medier har fått större betydelse och gjort informationsutbytet mer effektivt. Större delen av 

informationen som delas i en organisation sker nu digitalt (Ean, 2010). En allt vanligare kanal 

är intranät. Enligt statistiska centralbyrån använder 94 procent av svenska företag med mer än 

250 anställda ett intranät, och i företag med 10-49 anställda motsvarar siffran 38 procent.
1
 

Intranät fick sitt stora genombrott för intern kommunikation i organisationer på mitten av 90-

talet (Bark et al, 2002). Det är ingen slump att intranätsanvändandet har ökat med tanke på 

dess många fördelar både organisationsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Murgolo-Poore 

och Pitt (2000) tar upp några av fördelarna som till exempel förbättrad kommunikation med 

avlägsna parter, man når ut till hela organisationen på en gång och detta till en lägre kostnad 

än vid användning av traditionella kanaler. Även Heide (2002) tar upp fördelarna med 

minskade distributionskostnader och att man direkt får ut information i organisationen. 

Användning av intranät har sedan ett par år tillbaka varit ett av det vanligare sätten för en 

organisation att kommunicera med sina anställda. Ett intranät kan fungera som mycket mer än 

bara en kommunikationskanal, det kan även användas som ett arbetsverktyg (Heide, 2002). 

                                                           
1
 Statistiska Centralbyrån 2011 
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Definitionen av intranät har varierat under åren men något de har gemensamt är betoningen på 

teknik. En bra definition av ett intranät är: 

”[e]tt www-och TCP/IP-baserat organisationsnätverk med möjlighet till ett 

enhetligt användargränssnitt, oberoende av dataplattform och servermiljö, 

anpassat för att stärka och utveckla den interna 

informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av 

kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt 

arbetsverktyg för att förenkla och stödja processer och arbetsrutiner”. 

(Bark, et al. 2002, s.11) 

1.2 Problematisering 

 

Företag har genom införandet av intranät frångått det traditionella sättet att kommunicera. 

Förr förde man ut information till de anställda även kallat ´push´
2
 medan man idag låter 

anställda själva inhämta informationen så kallat ´pull´
3
 (Banck & Nyström, 2005, Bark et al 

2002, Heide, 2002). En övergång från ´push´ till ´pull´ har medfört ett större ansvar för den 

anställde som nu själv aktivt förväntas ta del av informationen (Heide, 2002).  

Allt mer information tillgängliggörs, Bark et al beskrev det redan 2002 som att intranätets 

volym ökar och gör det vildvuxet, det blir svårt att överblicka och förstå vilken information 

som är relevant. Även Ellström et al (2002) menar att det kan vara svårt att veta vilken 

information som är värd att ta del av och att man endast kan ta till sig en bråkdel av 

informationen vilket medför att mycket tid går åt att sortera och slänga information. 

Komplexitet, osäkerhet och beroende ställer krav på organisationen att bearbeta information 

för att samordna sina aktiviteter (Hatch, 2002). Om inte informationen tillgängliggörs på rätt 

sätt riskerar kommunikationen att brista, Stenmark (2002) menar att om organisationen ska 

fungera måste även den interna kommunikationen göra det. Shannon och Weavers påpekade 

redan 1949 att störningar kan uppstå om man väljer fel kanal för informationen (Fiske, 1997). 

Det händer att intranät ersätter andra interna kommunikationskanaler och Bark et al (2002) 

menar att bortplockning av traditionella kommunikationskanaler kan innebära en risk att 

                                                           
2
 Push: Mer utförlig beskrivning under avsnitt 3.1.1 s.11 

3
 Pull: Mer utförlig beskrivning under avsnitt 3.1.1 s.11 
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viktig information inte når de anställda. Övergången från ´push´ till ´pull´ ställer krav på den 

anställde att sålla och tyda information vilket inte alltid är lätt. 

Enligt Web Service Awards (WSA, 2011) trendundersökning – ”hur mår svenska intranät?” 

kom man fram till att dagens intranät har blivit en tidstjuv som skapar kostnader för 

organisationen. De svenska intranäten har stannat upp. Allt mer information tillgängliggörs 

för de anställda utan att intranäten märkvärt förändrats. Undersökningen visar att intranäten 

har fått stå tillbaka då prioriteringar och resurser har legat på att utveckla externa hemsidor.  

Enligt Bark et al (2002) är det lätt att bli förblindad av ny teknik vilket kan göra att man 

förbiser de negativa konsekvenser som tekniken för med sig. Det är viktigt att 

kommunikationskanalen fungerar ihop med de anställda (Ibid). Bark et al (2002) menar att 

man måste ta utgångspunkt hos användarna. 

1.3 Frågeställning 

Ovanstående problematiseringen leder oss ner i följande frågor. 

- Hur upplever anställda intranätet när de själva förväntas hämta information?  

- Vad får en ökad intranätsanvändning för positiva och negativa konsekvenser för de 

anställda i ett större svenskt företag? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur intranät som kommunikationskanal 

kan påverka de anställda.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Eftersom undersökningen inte syftar till att generalisera ett svar eller jämföra företag har den 

avgränsats till att endast insamla data ifrån ett företag.  

 

Fokus har legat på intranät som kommunikationskanal och arbetsverktyg. Därför har inte den 

bakomliggande tekniken av intranätet behandlats. 



4 
 

2. Metod 

I det här avsnittet beskrivs vilket angreppsätt som valts och varför. I slutet beskrivs vilka 

åtgärder som gjorts för att få undersökningen så trovärdig som möjligt. 

 

2.1 Metodval 

 

En kvalitativ ansats har valts eftersom det som undersöks är de anställdas åsikter och de 

positiva samt negativa konsekvenser som uppstår med en ökad användning av intranätet. 

Anledningen till att en kvalitativ ansats har valts är för att det ger tillgång till rik och fyllig 

data kring de anställdas åsikter (Bryman, 2002). Undersökningen avser inte att kvantifiera 

någon variabel utan har i syfte att lyfta fram de anställdas verklighet vilket gör att en 

kvalitativ ansats är att föredra (Ibid).  

 

Intervjuer har valts som metod för insamling av data. Intervjuer passar den här 

undersökningen bättre än frågeformulär eftersom det har varit detaljerad data som sökts vilket 

inte ett frågeformulär skulle ha genererat (Denscombe, 2000). Genom kvalitativa intervjuer 

får de anställda uttrycka sina åsikter och synpunkter (Kvale och Brinkmann, 2009).  Man kan 

därefter lyfta ut det relevanta för frågeställningen (Denscombe, 2000). 

 

Intervjuerna har gjorts ansikte mot ansikte med anställda på det valda företaget. Att träffas på 

företaget underlättade för de anställda eftersom de inte behövde ta sig till en annan plats. En 

fördel med att intervjuerna genomförts på företaget kan enligt Johannessen & Tufte (2003) 

vara att respondenterna känner sig mer bekväma med omgivningen och tenderar därför att ge 

bättre svar. 

 

     2.1.1 Semistrukturerad intervju som metod 

 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med semistrukturerade frågor (se bilaga 1 & 2), ett 

ramverk av frågor för att hålla intervjuerna inom ämnet vilket möjliggör stor flexibilitet och 

de anställda får möjlighet att utförligt uttrycka sig och utveckla sina svar (Denscombe, 2000).   

Att semistrukturerade intervjuer valts framför strukturerade är för att komma åt de anställdas 

åsikter och inte begränsa dem till specifika frågor och svar. Denna typ av intervju 

möjliggjorde även att följdfrågor kunde ställas vilket var en förutsättning för att besvara 
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frågeställningen (Bryman, 2002).  Att inte låsa respondenten till specifika frågor kan ha 

uppmuntrat de anställda att ge fördjupad information (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.2 Urval 

 

För att kunna besvara undersökningens frågeställning behövde urvalet utgöras av ett företag 

som haft ett intranät en längre tid och som regelbundet används av de anställda. Urvalet 

gjordes därför inte slumpmässigt för att det kunde resulterat i ett företag som inte var 

representativt för undersökningen. 

 

Lämpliga företag togs fram via rekommendationer och därefter valdes ett företag ut 

subjektivt. Företaget valdes eftersom det kunde generera relevant data för undersökningen. Ett 

subjektivt urval används främst när forskarna vet vilka respondenter som sannolikt skulle 

bidra med relevant data (Denscombe, 2000). Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det 

dessutom vanligast att subjektivt välja respondenter vid en kvalitativ forskning. Företaget som 

valdes för undersökningen är Folksam eftersom de uppfyllde kriterierna ovan. 

 

Efter att Folksam valts användes ett snöbollsurval vilket innebär att man förhör sig om vilka 

personer som kan bidra med relevant information (Denscombe, 2000). Vår kontaktperson på 

Folksam slussade oss vidare till lämpliga personer inom företaget. Följande respondenter har 

medverkat i undersökningen: 

Respondent Datum Ort Avdelning och Befattning 

Kontaktperson 25-04-2012 Stockholm Kommunikation/Intranätsansvarig 

Anställd A 03-05-2012 Norrtälje Kundservice/Gruppchef 

Anställd B 03-05-2012 Norrtälje Kundservice 

Anställd C 03-05-2012 Norrtälje Kundservice 

Anställd D 04-05-2012 Stockholm Personskador villkor 

Anställd E 04-05-2012 Stockholm Personskador villkor & Barnsjuk 

Anställd F 04-05-2012 Stockholm HR/Arbetsmiljösamordnare  

Anställd G 07-05-2012 Stockholm Skador/Assistent & Webbredaktör 

Anställd H 07-05-2012 Stockholm Utlandsskador/Motor 

Anställd I 07-05-2012 Stockholm HR/Administratör 

Anställd J 08-05-2012 Stockholm Rättskydd/Jurist 

Anställd K 16-05-2012 Stockholm HR/Kommunikation & Webbredaktör 

 

Tabell 1: Respondenturval 

Totalt har tolv intervjuer genomförts, en med företagets intranätsansvarig som även varit vår 

kontaktperson och elva med anställda på olika avdelningar. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att i kvalitativ forskning tenderar ofta urvalet att antingen 

bli för litet så inga slutsatser kan dras eller för stort vilket gör att det inte finns tid att analysera 

resultatet. I den här undersökningen har de gjorda intervjuerna ansetts vara tillräckliga för 

undersökningens omfattning och för att kunna besvara frågeställningen. 

 

2.3 Genomförande 

I det här avsnittet beskrivs hur urvalet och intervjuerna har genomförts. 

 

     2.3.1 Genomförande av urval 

 

Eftersom undersökningen inte ska jämföra eller generalisera ett resultat valdes Folksam som 

kunde bidra med representativ data. Genom en kontakt fick vi numret till Folksams 

intranätsansvarig. Över telefon bokades en intervju med intranätsansvarige där önskemålet om 

intervjuer med anställda på olika avdelningar framfördes. Att få tillgång till olika yrkesroller 

var viktigt för att få en bred bild av de anställdas åsikter om intranätet. 

 

Att ett snöbollsurval använts kan ha påverkat undersökningen. Andra anställda skulle kunnat 

ha varit mer representativa än de som tilldelades. Under intervjuerna upplevdes det inte som 

något problem, de anställda var väldigt frispråkiga och villiga att dela med sig av sina åsikter.  

 

Intervjun med intranätsansvarige syftade inte till att besvara frågeställningen men den var 

viktig för undersökningen av flera anledningar. Den gav först och främst tillgång till en 

kontakt inom företaget som skulle hjälpa oss vidare. Intervjun skulle även bidra med en bra 

bild av Folksam och deras intranät, vilket skulle underlätta analysen av data då man har mer 

kunskap kring det som undersöks. Det viktigaste var dock att det skulle skapa bättre förståelse 

inför intervjuerna med de anställda. Med en bättre förståelse skulle det bli lättare att sätta sig 

in i de problem och möjligheter som de anställda upplever (Kvale & Brinkmann, 2009). Att 

ha mer kunskap vid intervjutillfällena skapar förtroende hos de anställda och därmed 

uppmuntras de att ge mer detaljerad data (Johannessen & Tufte, 2003).  
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     2.3.2 Genomförande av intervju med intranätsansvarig 

 

Intervjun med intranätsansvarige gjordes den 25 april på Folksams huvudkontor i Stockholm. 

Vi hämtades i receptionen och gick sedan direkt till kommunikationsavdelningen där ett rum 

hade bokats. Intervjun tog ungefär 90 minuter och spelades in. Före intervjun gjordes en 

kortare presentation av oss och undersökningen. 

 

Intervjun inleddes med en genomgång av intranätet. Intervjun gav tillgång till mängder med 

information om Folksam och deras intranät. Intranätsansvarige pratade fritt kring frågorna och 

följdfrågor ställdes för att fördjupa vår förståelse.  

 

I slutet av intervjun diskuterades möjliga intervjupersoner. Tre avdelningar gavs som förslag. 

En avdelning hade sitt kontor i Norrtälje och två i Stockholm. De i Norrtälje jobbade i större 

utsträckning än de i Stockholm med intranätet som ett arbetsverktyg vilket sågs som något 

positivt för undersökningen. Efter intervjun skickade även intranätsansvarig ytterligare 

information om intranät via e-post. 

 

Via telefon bokades intervjutillfällen med de anställda. Önskedrömmen var att få alla 

intervjuerna under två dagar. Det var omöjligt eftersom de anställda inte kunde komma loss 

samma dagar. För att få till alla intervjuer har undersökningen anpassats efter när de anställda 

haft tid. 

 

     2.3.3 Genomförande av intervjuer med de anställda 

 

Intervjuerna med de anställda gjordes vid fem tillfällen mellan den 3:e och 16:e maj. Tre av 

intervjuerna gjordes på Folksam i Norrtälje och resterande åtta gjordes på huvudkontoret i 

Stockholm. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter och inleddes med en presentation av 

oss, undersökningen och intervjuns upplägg.  Undersökningen har tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom en presentation av oss 

och undersökningen gjordes innan varje intervju uppfylls informationskravet (Ibid). 

Alla de anställda ställde upp frivilligt vilket krävs enligt samtyckeskravet (Ibid). Samtliga 

godkände att intervjuerna spelades in, inspelningarna var till för att underlätta bearbetningen 
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av data i efterhand. Alla anställda informerades om att namn inte skulle nämnas i uppsatsen. 

De informerades också om att materialet skulle hanteras konfidentiellt och endast användas i 

forskningssyfte samt att efter undersökningen tas bort. Genom att klargöra att informationen 

skulle hanteras konfidentiellt och användas i forskningssyfte togs även hänsyn till de två sista 

forskningsetiska kraven (Ibid). Detta tror vi även bidrog till att de anställda pratade mer fritt. 

Under intervjuerna ställde en av oss frågorna medan den andra antecknade och endast flikade 

in vid behov. Trots att intervjuerna spelades in ansågs anteckningar vara viktiga, det skulle 

bättre ge en bild av vad varje respondent svarat som sedan skulle kunna förtydligas via 

ljudinspelningarna. Att en förde anteckningar och den andre ställde frågorna var även för att 

minimera och försöka förskjuta det maktförhållande som annars skulle kunnat uppstå då två 

personer intervjuar en anställd. Det är viktigt att de som utför intervjun inte upplevs som 

dominanta eftersom det kan få den anställde att undanhålla information eller prata runt ämnet 

(Denscombe, 2000). 

Data som insamlats vid intervjuerna har inte transkriberats vilket kan ha medfört att viss data 

missats. Denscombe (2000) menar däremot att en transkribering inte alltid behöver ske. 

Istället har materialet gåtts igenom flera gånger för att säkerställa att inget väsentligt för 

undersökningen har missats. 

 

2.4 Trovärdighet 

Att undersökningen blir trovärdig är viktig. Nedan beskrivs vilka åtaganden och val som 

gjorts för att göra undersökningen så trovärdig som möjligt.  

 

Anställda från ett företag ansågs vara tillräckligt för studiens omfattning. Det möjliggjorde att 

de positiva och negativa konsekvenser samt åsikter som de anställda tagit upp kan ställas mot 

ett och samma intranät. Anledningen till att undersökningen inte behandlar ett litet företag är 

på grund av att de statistiskt sett inte använder intranät i samma utsträckning som stora.
 4

 Ett 

litet företag har därför mindre möjlighet att generera den data som behövs för att besvara 

frågeställningen. 

 

Ett stort företag underlättar tillgången till anställda med olika yrkesroller. Man får då tillgång 

till fler positiva och negativa konsekvenser samt åsikter om samma intranät. Om flera 

                                                           
4
 Statistiska Centralbyrån 2011 
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anställda delar åsikter ökar även trovärdigheten för att det är en vanligt förekommande åsikt 

om intranätet. 

 

Det är de anställdas åsikter som undersöks och vid intervjuerna med de anställda har de själva 

berättat om sina upplevelser. Data har då kontrollerats löpande under insamlingstiden med 

hänsyn till dess riktighet och relevans (Denscombe, 2000). I data- och analyskapitlet jämförs 

resultatet med tidigare resultat inom området. Hur väl resultatet stämmer överens med tidigare 

undersökningars resultat höjer trovärdigheten (Denscombe, 2000). 

 

Intervjustudier brister ofta i tillförlitligheten eftersom den intervjusituation som uppstår är 

unik för tillfället. Intervjumaterialet påverkas starkt av forskaren eftersom det hela bygger på 

ett samspel mellan intervjuare och respondent. Detta gör studien svår att återupprepa och detta 

sänker tillförlitligheten (Denscombe, 2000). Det är i princip omöjligt att utsätta alla 

respondenter för exakt samma situation och miljö i en kvalitativ undersökning (Bryman, 

2002). För att stärka tillförlitligheten har samma intervjumall använts vid intervjuerna med 

samtliga anställda. 

 

Ett problem som kan påverka resultatet är om de anställda pratat med varandra innan 

intervjuerna och därmed påverkat varandras åsikter. När det gäller de anställda som 

intervjuades i Stockholm hade de inte möjlighet att påverka de som satt i Norrtälje. För att 

minimera risken att anställda från samma avdelningar påverkat varandra har vi i största mån 

försökt göra intervjuerna från samma avdelning direkt efter varandra. Det var i vissa fall inte 

möjligt men under intervjuerna upplevdes det inte som att de anställda pratat med varandra 

om ämnet innan. 
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3. Teori 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av intranät, dess användning, uppkomst och hur 

förutsättningar för kommunikation förändrats i och med införandet av intranät. Därefter tas 

relevanta teorier och även utgångspunkten för analysen upp. Avslutningsvis tas tidigare 

studier inom ämnet upp. 

 

3.1 Intranät 

 

Det enklaste sättet att se ett intranät på är som ett företags interna internet. Ett internt nät som 

är skyddat mot webben med hjälp av en brandvägg. Intranät dök upp under 90-talet som ett 

resultat av att Steven Telleen ansåg att man kan lösa interna kommunikationsproblem via 

webben. Han kom på det när han försökte utforma webbaserade lösningar för extern 

kommunikation (Bark et al, 2002). På väldigt få år har intranät fått en extrem slagkraft och 

återfinns idag i mer än 90 procent av Sveriges större organisationer.
5
 

 

Ett intranät kan användas på många olika sätt. Hur företag använder sitt intranät varierar och 

utvecklas ständigt. Bark et al (2002) menar att intranät utvecklas i faser. I den första fasen ses 

intranät som ett komplement till traditionella interna kommunikationskanaler som 

personaltidningar, möten och interna nyhetsbrev. I denna fas används intranätet mest som en 

ren informationskanal för allmän information inom organisationen. 

 

Intranät kan användas till mycket mer än bara en anslagstavla där de anställda hålls 

uppdaterade på vad som sker i organisationen. I fas två används intranät som ett arbetsverktyg 

för individen och organisationen. Detta sker när intranäten växer och blir allt mer informativa 

och det skapas funktioner som är direkt knutna till arbetarnas dagliga verksamhet. I många 

organisationer hjälper intranätet medarbetarna att lösa sina dagliga arbetsuppgifter genom att 

tillhandahålla möjligheten att hämta och ladda upp information (Bark et al, 2002). 

 

Likt Bark et al (2002) tar även Banck och Nyström (2005) upp hur intranätet kan användas 

och betonar fem olika användningars områden. Det första är publicering, då används 

intranätet för att publicera information som till exempel nyheter och noteringar. Den andra är 

att intranätet används för att koordinera information från olika källor i ett gemensamt 

                                                           
5
 Statistiska Centralbyrån 2011 
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gränssnitt. Det tredje användandet är interaktion, då tillåter intranätet att grupper eller 

individer interagerar med varandra. Det fjärde är sökning, då används intranätet för att just 

söka information som man vill åt. Det sista användandet av intranätet är att det fungerar som 

en inspelningsmaskin som samlar kunskap och information om organisationen. Det kan till 

exempel vara rutiner, arbetsprocesser eller samling av tidigare ställda frågor. (Banck & 

Nyström, 2005) 

 

     3.1.1 Hur intranätet har förändrat förutsättningar 

 

Förr fördes information ut till de anställda inom organisationen, även kallat ´Push´. De 

anställda blev då beroende av den information som skickades ut och började ta för givet att 

informationen skulle komma till dem (Heide, 2002). En allt större tilltro till intranät har 

medfört att man gått över till att låta anställda själva hämta hem information, även kallat 

´Pull´ (Bark et al, 2002).  Enligt Murgolo-Poore och Pitt (2000) var det tidigare en brist att de 

anställda inte kunde få tillgång till informationen när de behövde den vilket nu möjliggjorts 

via ett intranät.  De anställda kan nu själva välja när informationen ska inhämtas, det har blivit 

´just-in-time´
6
 istället för ´just-in-case´

7
. Bark et al (2002) beskriver det som att intranätet har 

öppnat upp för en större offentlighet. Mer och mer information publiceras vilket gör att de 

anställda kan få en större inblick i organisationen. Förr var de anställda till exempel 

begränsade till en viss pärm på en avdelning. Den geografiska placeringen är inte längre ett 

hinder. 

 

Heide (2002) menar dock att denna övergång kan uppfattas som jobbig bland anställda 

eftersom de helt enkelt vant sig vid att få informationen tilldelad. En förutsättning för att 

maximera fördelarna med ett intranät är att de anställda känner sig bekväma med hur det ska 

användas. Om allting fungerar effektivt är intranät ett väldigt bra informations- och 

arbetsverktyg. Anställda som är välinformerade blir mer tillfredsställda och i gengäld mer 

produktiva (Murgolo-Poore & Pitt, 2000). Intranät har förändrat den interna 

kommunikationen och har blivit en av de vanligaste kommunikationskanalerna i dagens 

organisationer (Stenmark, 2002). 

 

                                                           
6
 Just-in-time: Informationen når den anställde vid behov 

7
 Just-in-case: Informationen förs ut till den anställde för att den kan behövas 
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3.2 Kommunikationskanaler 

Intranät är en kommunikationskanal, därför anses en kortare genomgång av olika 

kommunikationskanaler vara relevant.  

 

Det finns många olika kommunikationskanaler man kan välja för att förmedla information. En 

vanlig uppdelning är skriftliga och muntliga kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2002). De tydliga 

gränserna mellan de två distinktionerna har med teknikens frammarsch delvis suddats ut. Till 

exempel tar Jacobsen och Thorsvik (2002) upp e-post som en gråzon. E-post är skriftlig 

information men är även av muntlig karaktär eftersom kanalen tillåter snabb återkoppling 

vilket möjliggör dialog.  

 

Peter Eriksson (2011) delar också upp kanalerna precis som Jacobsen och Thorsvik men har 

lagt till elektroniska kanaler utöver de skriftliga och muntliga. Han beskriver dessa tre på 

följande sätt: 

 

Skriftliga: Avser tryckt information på papper eller något annat material. Det kan bland annat 

vara personaltidningar, OH-material, faktabroschyrer och rapporter. Fördelen är att läsaren 

själv kan välja när han ska ta del av informationen och den kan nå läsaren på många olika 

platser till exempel på en anslagstavla. Risken för missförstånd eller feltolkning är liten om 

det inte är några feltryck. (Eriksson, 2011)  

 

En nackdel är att informationen är enkelriktad. Det är inte heller tidseffektivt eftersom svar 

kan komma långt efter informationen lagts ut. Skriftliga källor försvinner mer och mer då allt 

fler personer arbetar med datorer. (Ibid) 

 

Elektroniska: Avser information via till exempel intranät, e-post, telefon och via andra 

elektroniska meddelandesystem. De kanaler som man kan ha direkt dialog igenom kallas 

interaktiva medier. Fördelen med elektroniska kanaler är att de blir lättillgängliga och det går 

att använda bilder och videos för att förmedla information. (Ibid) 

 

Muntliga: Avser möten, konferenser, utbildningar, seminarier och andra former av muntliga 

kontakter. Fördelar är att man direkt kan fråga om man inte förstår, alla kan få sina frågor 

besvarade samt alla får möjlighet att framföra sin åsikt. (Ibid) 
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3.3 Kommunikationsprocessen 

 

Ett sätt att se på kommunikation är som en process. Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver 

kommunikationsprocessen på följande sätt. 

 

Figur 1: Kommunikationsprocessen, ur Jacobsen & Thorsvik 2002, s.335 

    

Kommunikationsprocessen består av två huvudaktörer, en avsändare och en mottagare. 

Sändaren inleder hela processen genom att koda sitt meddelande som består av den 

information och de idéer som denna vill förmedla. Kodningen innebär ett val hur man skriver 

eller hur man går till väga för att budskapet ska tolkas som det är tänkt. Sändaren måste välja 

kanal för vilken informationen ska skickas igenom. Valet av kanal beror på vilken 

information som ska skickas och hur den har kodats. Ett meddelande som kodats och skickats 

måste avkodas av mottagaren som ska försöka förstå sändarens budskap. Om mottagaren 

uppfattar budskapet såsom sändaren hade tänkt det är det en effektiv kommunikation. Det 

sista steget i processen är när mottagaren svarar eller ger respons till sändaren. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) 

 

Den här teorin innehåller viktiga moment som måste fungera för en effektiv kommunikation. 

Modellen är applicerbar på all typ av kommunikation och har i den här undersökningen 

applicerats på intranät. När modellen appliceras på intranät måste sändningen av meddelandet 

ses på ett nytt sätt. Sändningen innebär inte att sändaren aktivt sänder ut information till de 

anställda utan att sändaren offentliggör information på intranätet. Sändningsdelen inkluderar 

även när den anställde aktivt inhämtar informationen.  
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Teorin är relevant i det faktum att den högra sidan av kommunikationsprocessen består av tre 

faser som anställda går igenom när de använder intranätet. Dessa tre faser ligger till grund för 

analysen (se avsnitt 3.7). 

 

     3.3.1 Brus i kommunikationen 

 

Den interna kommunikationsprocessen behöver inte ske felfritt utan det kan uppstå brus som 

stör meddelandet. Brus som kan uppstå i och med intranätsanvändning kan föra med sig 

negativa konsekvenser för de anställda. Shannon och Weaver visar med sin 

kommunikationsmodell hur brus kan uppstå i kommunikationsprocessen (Fiske, 1997).  

 

 

 

 Figur 2: Shannon och Weavers kommunikationsmodell, ur Fiske 1997, s.18 

 

Brus definieras som allt potentiellt störande som uppstår i informationen som skickas mellan 

sändaren och mottagaren. Oavsett vad som orsakar bruset hindrar det sändarens budskap och 

detta gör att den önskade mängden information man vill skicka begränsas. Shannon och 

Weaver definierar tre olika nivåer av brus. (Ibid) 

 

Den första nivån handlar om tekniska problem, hur exakt en kanal kan överföra 

kommunikationssymbolerna. Den andra nivån består av semantiska problem, hur väl de 

överförda symbolerna uttrycker det önskade budskapet. Shannon och Weaver menar att man 

kan förbättra den semantiska noggrannheten genom bättre kodning av budskapet. Den sista 

nivån bygger på hur effektivt budskapet når mottagaren. (Ibid) 

 

Även Jacobsen och Thorsvik (2002) tar upp störningar i kommunikationsprocessen. De menar 

att sändaren kan misslyckas i sin kodning av budskapet när det gäller val av ord, uttryck och 

jargong vilket gör att mottagaren kan misstolka budskapet. Detta sker i första hand när man är 

känslomässigt engagerad eller då mottagaren inte har samma erfarenhet. Man kan också 
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misslyckas genom att förmedla något som inte väcker förtroende hos mottagaren och som 

därför inte tar del av meddelandet. 

 

Vilken kanal som väljs kan påverka budskapet, väljs inte rätt kanal riskerar budskapet att inte 

nå mottagaren. Kanalen ställer stora krav på att kodningen av informationen skett på ett 

överensstämmande sätt. Stämmer inte kodning och kanal överrens riskeras informationen att 

feltolkas. Brus kan uppstå då kanalen inte tillåter återkoppling från mottagaren och hindrar 

tvåvägskommunikation eller då för mycket information delas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

 

Om brus uppstår får det negativa konsekvenser för de anställda. Intranät är en begränsad kanal 

där allt mer information läggs ut vilket riskerar att brus uppstår. Den här teorin har använts för 

att analysera vilka störningar som uppstår i de tre olika faserna vid användandet av intranät. 

 

3.4 Intern kommunikations påverkan på den enskilde medarbetaren 

 

Ifall kommunikationsprocessen fungerar kan det föra med sig positiva fördelar för den 

anställde. En god intern kommunikation kan hjälpa den anställde med mer än bara det som rör 

det egna arbetet. Det kan förbättra motivationen hos den anställde och öka dennes insikt. En 

förbättrad kommunikation kan få den anställde att vilja utvecklas och genom det få ökade 

kunskaper som bidrar till bättre förmåga att fatta beslut och att lösa problem (Erikson, 2011).  

 

 Figur 3: God intern kommunikations effekter, ur Erikson 2011, s.74  

    

Den här teorin är relevant i den sista fasen av kommunikationsprocessen när den anställde 

mottagit informationen. Intranätet bidrar till ett snabbare informationsflöde i organisationen 
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och borde kunna förbättra den interna kommunikationen. Eftersom mängden information ökar 

på intranätet kan det medföra positiva konsekvenser för den anställde och för hela 

organisationen. 

 

3.5 Problem, möjligheter och krav med intranät 

 

 

Figur 4: Intranäts konsekvenser, ur Nyström 2006, s.9 

 

I den här modellen tas intranäts problem, möjligheter och krav upp. På den vänstra sidan 

beskrivs problem och på den högra sidan möjligheter och krav.  Vissa av problemen kan lösas 

genom att se intranätet som en viktig del av organisationen och andra går att undvika genom 

att förbättra användarnas introduktion och utbildning. (Nyström, 2006)  

 

Nyström (2006) lyfter fram några av de fördelar som kan uppstå enligt andra forskare med ett 

intranät. Alla anställda får tillgång till lika mycket information och att anställda får möjlighet 

att ta del av information som rör organisationen kan få dem att känna större gemenskap och 

de tar då med sig den känslan in i arbetet. Att mer information finns tillgänglig kan också 

förbättra lärandet och självständigheten hos den anställde.  
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Modellen är relevant eftersom den visar orsaker till positiva och negativa konsekvenser och 

kan jämföras mot den här undersökningens resultat. 

 

3.6 Tidigare studier 

Det har tidigare skrivits mycket om intranät. Syftet med denna del av uppsatsen är att lyfta 

fram vad som tidigare skrivits om positiva och negativa konsekvenser och hur den anställde 

upplever intranätet.  

 

I avhandlingen Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande av Mats Heide från 

2002 behandlas intranät som ett verktyg för organisationslärande. Studien bygger på 

intervjuer med anställda vid Ericsson Mobile Communications i Lund. I den delen där Heide 

tar upp hur anställda uppfattar och använder intranätet tas för- respektive nackdelar upp. Han 

kom fram till att många av de anställda ser intranätet som ett verktyg för att lagra och hitta 

information, en form av extra minne. De anställda såg övergången från ´push´ till ´pull´ som 

något positivt. Det upplevdes som en frihet att själv kunna hämta hem informationen. De vart 

inte heller lika beroende av chefen eller någon annan, däremot påpekade de anställda att 

chefen fortfarande har en viktig roll att informera. Enligt Heide kan anledningen till att 

intranätet inte upplevdes som något negativt vara för att de anställda var relativt unga och 

vana vid att själva söka efter information. Det kan också bero på att de inte tidigare varit i en 

organisation med mer traditionella kommunikationskanaler. 

Enligt Heide (2002) fanns det även anställda som var negativt inställda. Det var framförallt de 

nyanställda som inte blivit bekväma med strukturen. Andra anställda upplevde att det var 

svårt att förstå vilken information som var relevant för deras yrkesroll och hade svårt att tolka 

informationen vilket skapade en viss osäkerhet eftersom man inte kunde ta del av 

informationen. Andra praktiska problem som vissa anställda upplevde var att de inte hade 

tillräckligt med tid att söka information och att det fanns för mycket information. 

Lee Chen Ean genomförde 2010 en kvalitativ studie om kommunikation via digitala 

kommunikationskanaler kontra kommunikation via ´face-to-face´
8
. Ean ville ta reda på vilken 

kanal som användes mest frekvent och undersökte vilket kanal de anställda föredrog. Eans 

undersökning genomfördes genom kvalitativa intervjuer med anställda i malaysiska 

organisationer. 

                                                           
8
 Face-to-face: ett fysiskt möte mellan människor 
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Ean kom fram till att digitala kommunikationskanaler användes mest frekvent. De anställda 

ansåg dock att ´face-to-face´ var en effektivare kanal eftersom den möjliggjorde 

tvåvägskommunikation och feedback. Undersökningen fann både positiva och negativa 

konsekvenser med digitala kanaler och ´face-to-face´. Eans resultat visar att ´face-to-face´ är 

lättare att förstå, går snabbare och möjliggör direkt feedback samt ger en klarare bild av 

informationen och stärker relationen med chefen. Enligt Ean (2010) sprider de digitala 

kanalerna informationen snabbare och ger möjlighet att dela rutinmässig information. 

Slutsatsen som Ean drog var att digitala kanaler tar över allt mer men att traditionella kanaler 

fortfarande spelar en väldigt viktigt roll i den interna kommunikationen. 

 

Baptista et al (2006) har undersökt hur anställda upplever intranätet och hur det påverkar dem. 

De genomförde sin studie genom intervjuer med anställda på en brittisk bank. När intranätet 

implementerades på banken fick detta i betydande utsträckning konsekvenser för hur man 

kommunicerar och delar information. Fysiska möten och träffar ersattes sakta men säkert av 

intranätet. En ökning av intranätsanvändandet sågs som positivt och negativt av de anställda.  

Intranätet hjälpte de anställda att hålla sig uppdaterade och mycket mindre information gick ut 

via chefen. Vissa anställda visade oro över problem som kunde uppstå gällande förståelse när 

man förlitar sig alltmer på intranätet. Andra såg fördelar med intranätet eftersom man 

konfidentiellt hade tillgång till informationen. Intranätet visade sig underlätta tidsmässigt och 

gjorde läsningen mer intressant än pappersdokument.  

 

Bankens intranät bidrog även till att hålla de anställda informerade om andra delar av 

organisationen, Baptista et al (2006) menar att intranät fungerar som en bra länk mellan 

medarbetare på olika avdelningar och att det skapar en entydigare helhetsbild av 

organisationen. 

 

På banken ansåg de anställda att intranätet var platsen för den mest uppdaterade 

informationen och eftersom man därför refererade till intranätet fick det en positiv effekt då 

de anställda slapp dubbla budskap. En positiv konsekvens var att de anställda kände sig 

närmare ledningen eftersom man fick viss information direkt på intranätet istället för att 

informationen först skulle föras igenom hela organisationen. 
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En annan undersökning gjord av Sinickas (2004) beskriver användning av intranät. Hon 

undersökte de anställdas användning av intranät och hur de såg på intranätet som 

kommunikationskanal. Hälften av alla tillfrågade ville ha intranät som en 

kommunikationskanal men de ville inte att den skulle utesluta andra kanaler. 40 procent 

hävdade att de föredrog att få majoriteten av informationen via just intranätet och 10 procent 

ville inte ha någon information alls via denna kanal (Sinickas, 2004). 

 

Sinickas (2004) kom fram till att intranätets största brist är att de anställda inte har tid att kolla 

på det. Av de som inte besökte intranätet svarade 59 procent att det berodde på tidsbrist. 25 

procent svarade att de inte besökte intranätet för att informationen var väldigt svår att hitta. 

 

Tidigare forskning inom ämnet visar att intranät är en effektiv och omtyckt 

kommunikationskanal som för med sig positiva konsekvenser för de anställda i form av snabb 

information och bättre möjlighet att hålla sig uppdaterad. Men att intranätet även för med sig 

negativa konsekvenser, den anställde riskerar att missa information och kan ha problem att 

hitta den vilket kan skapa oro. 

 

3.7 Teoridiskussion inför analys 

 

Intervjuerna generade en stor mängd data som behövde struktureras och analyseras. Analysen 

utgår ifrån Jacobsen och Thorsviks (2002) kommunikationsprocess (se figur 3.1). Eftersom 

undersökningen tittar på användandet av intranätet från de anställdas perspektiv ligger fokus 

på den högra sidan av kommunikationsprocessen. Den sidan bygger på hur väl budskapet når 

mottagaren, såväl tekniskt som tolkningsmässigt. Den högra delen består av tre faser som den 

anställde ställs inför vid användandet av ett intranät. Fas ett är då den anställde använder och 

hämtar information från intranätet. Fas två är då den anställde avkodar informationen som 

mottagits och den tredje och sista fasen är då den anställde har mottagit informationen. 
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Figur 5: Kommunikationsprocess applicerad på intranät, egen konstruktion från Jacobsen & 

Thorsviks kommunikationsprocess 

 

Analysen utgår från dessa tre faser och i respektive fas har positiva och negativa 

konsekvenser analyserats. I de olika faserna har även Nyströms (2006) modell om problem, 

möjligheter och krav med intranät använts för analys. I den sista fasen har vi använt Eriksons 

(2011) teori om god intern kommunikation. I slutet av varje fas kopplas resultatet till tidigare 

gjorda undersökningars resultat. 
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4. Data och analys 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Folksams intranät, därefter presenteras data i 

kombination med analys. Det inledande kapitlet om Folksams intranät bygger på intervjun 

med intranätsansvarig samt tilldelat material från intervjun om inget annat anges. Data i 

resten av kapitlet bygger på intervjuerna med de anställda. 

 

Citat har använts för att förtydliga vissa åsikter. I vissa fall har grammatik korrigerats för att 

underlätta för läsaren, men för att inte förstöra eller påverka någons åsikt har så exakta citat 

som möjligt återgets (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.1 Folksams intranät 

 

Folksam har ungefär 3400 anställda och är ett kundägt försäkringsbolag som grundades 1908. 

Man är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige och har sitt huvudkontor på Södermalm i 

Stockholm. Idag är nästan varannan svensk försäkrad hos Folksam och man är en av Sveriges 

största kapitalförvaltare. Folksam erbjuder ett brett urval av försäkringar och sparformer.
9
  

 

Folksam har haft ett intranät i cirka 15 år. Deras intranät bygger på samma layout som 

hemsidan och där finns flikar och rubriker om bland annat olika arbetsområden och 

information om organisationen. Skillnaden mellan intranätet och hemsidan är mängden 

information under respektive flik, intranätet innehåller mycket mer information eftersom 

målgruppen är de anställda. På intranätet finns information, nyheter, instruktioner, blanketter, 

villkor och arbetsrutiner samt riktlinjer för hur olika ärenden ska hanteras.  

Folksams intranät bygger på en struktur där man klickar sig igenom olika rubriker och flikar 

för att komma till den informationen man vill åt. Det finns även en sökmotor. Intranätet är 

inte personifierat utav det ser ut på samma sätt för alla som loggar in. De anställda kan dock 

begränsa viss tillgång till information med hjälp av en filterfunktion. Filtreringen innebär att 

man uppger vilken geografisk plats och avdelning man vill ha information om. Det gör att 

startsidan på intranätet får sektioner med information som bestäms av filtret, så kallat 

målgruppsinformation. Resterande information på startsidan är toppnyheter och information 

som alla måste ta del av. 

                                                           
9
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Idag fungerar intranätet som en katalog och handbok med försäkringsinformation som tidigare 

fanns i pärmar. Intranätet fungerar som en envägskommunikationskälla och i nuläget finns 

inga sociala funktioner inbyggda bortsett från möjligheten att kommentera vissa nyheter. 

Intranätet har idag ingen automatisk rensning, inlagd information ligger kvar om ingen 

manuellt rensar informationen. 

Folksam vill utveckla sitt intranät, hittills har de kopplat ihop personer, innehåll och verktyg. 

Deras vision ligger i att koppla ihop personer med personer och målet är att genom ett smart 

socialt intranät skapa ´knowledge management´
10

.  

4.2 Data och analys 

Först tas helhetsbilden av intranätet upp, sen går analysen in på de tre olika faserna. I slutet 

av varje fas jämförs resultatet med tidigare undersökningar. 

     4.2.1 De anställdas helhetsbild av intranätet idag 

 

Intervjuerna visar att de anställda trots en del brister har en positiv helhetsbild av intranätet. 

En övergång ifrån ´push´ till ´pull´ har blivit vardag och är något de tar för givet. Alla 

anställda ansåg att det var deras eget ansvar att ta del av informationen på intranätet. Nyström 

(2006) menar att det kan vara ett problem ifall push-mentaliteten fortfarande finns kvar hos de 

anställda, det verkade inte vara något större problem på Folksam.   

Alla de anställda berättade att de använder intranätet i sitt vardagliga arbete och att de 

rutinmässigt gick in varje morgon för att sedan successivt under dagen söka och använda 

information på intranätet. De anställdas arbetsuppgift påverkade användningen av intranätet, 

till exempel var kundservice uppkopplade på intranätet hela dagarna. Även de andra använde 

dagligen intranätet. Intranätet har blivit en del av de anställdas vardag. Några beskrev det 

som: 

”Jag går in varje dag oberäkneligt många gånger”  

”Man har ju alltid den sidan uppe och tittar på” 

”Nästan all information jag arbetar med finns där” 

                                                           
10
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Folksams anställda använder intranätet i sitt dagliga arbete, det ligger i linje med vad Bark et 

al (2002) menar är ett intranät i fas två, vilket är när intranätet hjälper de anställda att lösa sina 

vardagliga arbetsuppgifter. Alla anställda ansåg att intranätet bidrog till att göra deras arbete 

lättare, bland annat på grund av att all information nu låg på ett och samma ställe. Pärmar och 

fysiska papper försvinner mer och mer. Fem av de tillfrågade nämnde att det var väldigt skönt 

att ha informationen elektroniskt istället för på papper. En av de anställda uttryckte sig såhär: 

”Det är jätteskönt att slippa papper, att sitta å slå i”  

Folksams intranät befinner sig i fas två enligt Bark et al (2002). En stor del av all information 

de anställda behöver finns tillgängligt på intranätet. Nyström (2006) menar att en möjlighet 

med intranätet är att det kan används som ett arbetsverktyg. De anställda på Folksam har 

blivit beroende av intranätet, fungerar inte intranätet kan vissa arbetsuppgifter inte utföras och 

allmän information når inte de anställda. Två anställda berättade att de årligen får en 

papperskopia på sina villkor men att det mesta numera ligger på intranätet. 

 

     4.2.2 Inhämtning av information från intranätet 

 

Enligt kommunikationsprocessen ska överföringen av information 

från sändare till mottagare ske effektivt annars riskerar störningar i 

budskapet att uppstå (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Den ökade 

mängden information på intranätet ställer krav på tydlighet och 

lättillgänglighet. 

Folksams anställda tyckte att det fungerade bra att använda sig av 

intranätet. Drygt hälften lyfte däremot fram att det kan vara svårt att 

hitta informationen. En anställd sa: 

”Man måste verkligen veta var du ska söka nånstans för att hitta det” 

Svårigheterna att hitta påverkar de anställda. Tre anställda uppgav att de i någon form 

upplevde stress och irritation när de inte på ett enkelt sätt kunde hitta vad de letade efter. Det 

var framförallt de som hade kundkontakt som upplevde stress och irritation eftersom kunden 

blev tvungen att vänta när de fick leta efter relevant information. I vissa fall blev man tvungen 

att avbryta samtalet för att återkomma senare.  
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Alla anställda ansåg sig vara relativt datorvana, det tyder på att problemen att hitta 

förmodligen beror på intranätets teknik och struktur. Nio anställda tog upp att det var 

missnöjda med sökmotorn. Nyström (2006) menar att avsaknaden av funktioner kan skapa 

problem för användaren. Att Folksams sökmotor inte fungerar effektivt får konsekvenser för 

de anställda. Sju anställda berättade att deras sökningar ofta leder till många irrelevanta 

träffar, de fick bland annat upp träffar på gamla dokument och blanketter.  Vissa hade nästan 

helt slutat att använda sökmotorn och klickade sig istället fram igenom strukturen. En av de 

anställda sa: 

”Den är katastrofalt dålig, det är aldrig det senaste som kommer 

upp utan något jättegammalt skrivet. Man försöker klicka sig vidare, 

man vet ungefär vart det borde ligga”  

Åtta anställda berättade att det var ganska många klick innan man kom fram till den 

informationen man sökte. En berättade att Folksam hade ett djupt intranät och man kom långt 

ner i strukturer genom allt klickande.  

”Man klickar och klickar och klickar, man kommer till rätt sak 

tillslut men det kan vara svårt att hitta i allt det här” 

Vissa gånger fann man ändå inte den informationen man sökte. Det upplevdes ologiskt vart 

information låg. När de anställda inte hittade informationen använde de flera metoder för att 

lösa problemet. Tre sa att de valde att ringa supporten, åtta rådfrågade en kollega, någon 

enstaka frågade chefen och vissa valde att ibland fortsätta leta. En anställd sa: 

”Ofta blir det ju så att man ringer vår support för det går ju mycket 

snabbare” 

Eftersom de anställda förväntas hämta informationen själva är det viktigt att den är lätt att ta 

del av. Konsekvenser som uppstår när inte överföringen av informationen sker effektivt är att 

det tar tid och de anställda tvingas gå omvägar för att nå informationen. 

Det fanns de som inte hade några större problem att hitta information, det verkade skilja sig 

beroende på arbetsuppgift. De som var tvungna att söka information under tiden när kunden 
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väntade verkade vara i större behov av att hitta informationen snabbt. Förmodligen för att de 

var tvungna att söka på ett stort område i intranätet på en viss tid. 

Enligt Nyström (2006) kan problem uppstå när push-mentaliteten ligger kvar hos de anställda. 

Alla verkade ha accepterat pull-mentaliteten. Ett problem verkade snarare ligga i att man kan 

missa viss information i mängden. Tio anställda sa att de missar information på intranätet. 

Anledningen var att de inte haft tid att läsa på intranätet eller att de varit borta en eller ett par 

dagar och inte sett viktiga nyheterna som ramlat bort från förstasidan och ersatts av ny 

information. De anställda kan ta del av information efteråt då den ligger kvar och det tyckte 

de flesta anställda var bra. Det var däremot nästan ingen som valde att läsa saker som 

försvunnit från toppnyheterna. En anställda uttryckte sig såhär om att informationen ligger 

kvar: 

”… alltså det är ju bra att det finns… trots att jag aldrig går in och 

kollar det”  

Anställda på en avdelning har försökt lösa uppdateringsproblemet genom att internt på 

avdelningen dela upp ansvaret. De gjorde det genom att alla fått ansvar för varsitt område och 

skulle informera de andra när något större hände inom sitt område, till exempel om något i ett 

villkor blev ändrat. Detta tyder på att de anställda har svårt att hinna ta del av all information. 

Trots bristerna fungerar intranätet som ett bra arbetsverktyg. Folksam lägger ut mycket 

arbetsrelaterad information på intranätet. Det uppfattas positivt av de anställda och en anställd 

sa att det är skönt att slippa springa efter pappersblanketter medan någon annan poängterade 

att man blir mer självständig i arbetet och mindre beroende av andra. Det underlättar och man 

slipper ögna igenom pärmar och papper. En anställd sa: 

”Förr om åren behövde jag använda femton pärmar, numera 

behöver jag knappt någon” 

Vidare sa en respondent att intranätet fungerar som en lathund och ett extraminne. En annan 

framförde fördelen med ett digitalt dokument eftersom man kunde söka i det vilket snabbade 

upp processen att leta igenom ett villkor.  
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En funktion som alla anställda använde var den interna telefonkatalogen. Vissa anställda 

framförde att telefonkatalogen borde vara ihopkopplad med funktionen ´vem gör vad´
11

. 

Enligt de anställda tar det ibland lång tid att hitta rätt personer eftersom man ibland var 

tvungen att ha två fönster öppna för att jämföra namn och nummer i de olika funktionerna. Att 

funktionerna inte är integrerade med varandra tyder på att Folksam inte prioriterat utveckling 

av den interna kommunikationen utan skapat nya lösningar på problem. 

I det stora hela för en ökad användning av intranätet med sig positiva konsekvenser eftersom 

det underlättar mycket av vardagsarbetet i form av snabbare och smidigare information. Enligt 

Bark et al (2002) ska ett intranät i fas två fungera som ett stödjande verktyg i arbetsprocessen. 

Även Ean (2010) poängterade i sin undersökning att digitala kommunikationskanaler ger 

möjlighet till snabb rutinmässig information.  

De negativa konsekvenserna med intranätet ligger i att man missar information i den stora 

mängden, det beror på att man inte har tid att läsa allt som läggs ut. Att det saknas tid är något 

som både Sinickas (2004) och Heide (2002) kommit fram till. Även WSA:s (2011) och 

Hedies (2002) undersökningar visar att intranätet ibland stjäl tid från den anställde, som 

behöver leta och sålla bland stora mängder information. Problemet verkar inte ligga hos de 

anställda utan i intranätets teknik och struktur, vilket är den första formen av brus enligt 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

 

     4.2.3 Avkodning av information på intranätet 

 

Sker inte avkodningen rätt uppstår brus och budskapet riskerar att 

misstolkas. När budskapet tolkats av mottageren som sändaren 

tänkt sig är kommunikationen effektiv (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

Enligt de anställda var avkodningen av information på intranätet 

sällan något problem. Fyra påpekade däremot att kvalitén varierade 

ibland och att det berodde på vem som la ut information, det har 

däremot blivit bättre. När något var otydligt blev de anställda tvungna att fråga en kollega 

eller den som var ansvarig för informationen. Att skicka e-post till den som var ansvarig för 

information kunde ta tid och gav inte alltid ett bra svar. Det berodde på att den ansvarige inte 
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alltid var helt insatt utan var en mellanhand. När rätt person la ut information fungerade 

avkodningen bra. 

De anställda på Folksam tyckte inte att var jobbigt att själva behöva ta del av informationen 

och sedan avkoda den. De flesta tyckte att det fanns mycket information på intranätet men de 

klarade av att avkoda vad som var relevant. En del nämnde däremot att de var osäkra om de 

tog del av allt de behövde. En anställd sa att det är positivt att mycket läggs ut men att det inte 

går att lusläsa allt och därför missar man viss information: 

”Det kan vara att det kommit någon rutin som man ska följa som 

man inte vet om, och så säger dem att det står på intranätet” 

Enligt den anställde kunde det vara lite irriterande. När man missar information kan 

konsekvensen bli att man ger kunden fel information. En anställd föreslog att man skulle sätta 

flaggor på den viktigaste informationen för att inte missa den. Anställda fick ibland e-post om 

att gå in och ta del av viss information. Det kan skapa förvirring hos de anställda att de ibland 

förväntas hämta information själva och ibland inte.   

Sju anställda sa att en positiv konsekvens med information på intranätet var att alla fick 

samma information, vilket var bra eftersom man slapp dubbla budskap. Folksam arbetar med 

försäkringar och måste följa lagar och villkor. Flera anställda sa att det var bättre att läsa 

information än få den muntligt, personen man annars hade kontakt med kunde ha tolkat 

informationen fel eller helt enkelt missat att uppdatera sig om en förändring som skett kring 

en lag eller ett villkor på intranätet. Det skulle kunna medföra till exempel att en kund ges fel 

ersättning eller information.  En anställd påpekade vikten av att alla fick samma information: 

”Vi är så otroligt villkorsstyrda för de första och riktlinjerna är ju 

att oavsett vem du hamnar hos ska du få exakt samma hjälp. Därför 

har vi benhårda instruktioner…”  

En annan anställd sa följande om att hämta information själv från intranätet kontra att få 

information från en kollega: 

”Det är rätt sakligt, ska man höra ifrån andra medarbetare kan det 

bli fel i längden”  
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I den här fasen påverkades inte de anställda negativt. De tyckte att det var positivt att själva 

hämta information och läsa nyheter. De ansåg att den mest uppdaterade informationen de 

behövde fanns där och var oftast lätt att förstå. De anställda var inte i lika stort behov av 

någon annan nu när de själva kunde avkoda den information de behövde. Det ligger i linje 

med vad Murgolo-Poore och Pitt (2000) beskriver som ´just-in-time´ istället för ´just-in-case´. 

Enligt Heide (2002) kan de anställda uppleva att det är jobbigt att använda intranätet om de är 

vana vid att få information tilldelad. Ingen av de anställda uttryckte att det var jobbigt att 

använda intranätet istället för att få information tilldelad. Många påpekade fördelen med att 

informationen låg kvar och att de kunde avkoda den när de ville. De anställda tyckte det var 

bra att alla hade tillgång till samma information som rör arbetet vilket är vad Bark et al (2002) 

säger att ett intranät i fas två kan hjälpa anställda med, att tillhandahålla information i det 

dagliga arbetet. Även Baptista et als (2006) studie visade att intranätet förde med sig positiva 

konsekvenser för de anställda som slapp dubbla budskap eftersom intranätet var den mest 

uppdaterade källan. 

     4.2.4 Informationen hos den anställde 

 

I den här fasen har den anställde tagit del av information och 

avkodat den.  Eftersom avkodningen oftast fungerade bra fick de 

anställda tillgång till stora mängder information. Att de anställda 

hade tillgång till mycket information påverkade dem positivt på 

många sätt. 

Nästan alla anställda ansåg att intranätet innehöll stora mängder 

information, det upplevdes som något positivt. Flera av de 

anställda påpekade att Folksam befinner sig i en komplex bransch och därför behövs mycket 

information. De anställda uppskattade att de själva kunde bestämma när och vad de skulle ta 

del av och därför var mängden information inget problem.  

Enligt Nyström (2006) kan ett intranät bidra till att öka medvetenheten om vad som händer i 

organisationen. Alla anställda sa att intranätet bidrog till att de kände sig välinformerade och 

uppdaterade om vad som händer i resten av organisationen. Två anställda sa: 

 ”Nu vet man mycket mer vad som händer” 

 ”A, absolut man vet på ett helt annat sätt vad som händer nu” 
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En god intern kommunikation kan enligt Erikson (2011) leda till ökad insikt men även höjd 

motivation hos de anställda. En av de anställda sa att det är lätt att hamna i sin lilla bubbla 

men att intranätet bidrog till att hon hade bättre koll på resten av organisationen. Alla de 

anställda delade den åsikten. En anställd sa: 

”Det gör att man känner sig mer som en del av Folksam… det är ju 

ett enormt stort företag och det blir väldigt lätt att man blir sin lilla 

del nånstans” 

De anställda upplevde att de fick en större inblick i företaget, både internt och externt. Det 

kunde till exempel vara om Folksam varit med i media eller om organisationsförändringar. 

Många av de anställda ansåg att det var en självklarhet att ta del av den informationen. En 

anställd berättade:   

 

”Visst jag är personskadereglerare … men jag jobbar ju ändå på 

Folksam så att även om jag är här så vill jag veta vad som händer i 

företaget” 

 

Det fanns möjlighet att filtrera bort en stor del av informationen som rör andra avdelningar 

men alla utom en anställd valde att ta del av mer information än det som rör just sin 

avdelning. Sju valde att ta del av nästan all information och sålla på egen hand. Anledningen 

till att de ville ha mer information berodde på nyfikenhet och eget intresse.  Det tyder på som 

Erikson (2011) tar upp, en ökad vilja till inlärning och utveckling. Erikson (2011) tar upp att 

med en bättre helhetssyn skapas bättre förutsättningar för problemlösning. Vissa av de 

anställda valde att ta del av information ifrån andra avdelningar för att det kunde underlätta 

deras egen yrkesroll. Till exempel tog en anställd del av ytterligare information för att kunna 

besvara kundernas frågor som kunde handla om vilket område som helst. 

En viktig del i kommunikationsprocessen för att undvika brus är att mottagaren kan ge 

feedback och respons på informationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Under punkten 

avkodning av budskapet tog vi upp att anställda på Folksam inte ansåg sig ha några större 

problem med att avkoda informationen som fanns på intranätet. När det uppstod problem hade 

de anställda ingen möjlighet till feedback på själva intranätet. På vissa nyheter kunde de dock 

lämna kommenterar men funktionen användes sällan. Kommentarsfunktionen sågs mer som 

en gnällhörna som ofta kom in på sidospår. Vid problem valde de anställda att kontakta den 
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ansvarige för informationen via e-post. En av de anställda påpekade bristen med att bara hon 

fick svaret på sin fundering och inte andra.  

 ”Då är det ju bara jag som får den informationen” 

En negativ konsekvens av att de anställda inte hade möjlighet till direkt feedback i form av ett 

diskussionsforum medförde att endast de som valde att ta kontakt med informationsansvarige 

fick svar ifall inte någon arbetskollega delade med sig. 

Likt Heides (2002) undersökning visar även den här undersökningen att intranätet upplevdes 

innehålla mycket information men att de anställda inte såg det som negativt. Det upplevdes 

snarare likt Baptista et als (2006) undersökning att intranätet bidrog till att de anställda kände 

sig mer uppdaterade. Vår undersökning visar att de anställda på grund av informationen på 

intranätet vet mer om företagets olika avdelningar. Att kunna ta del av informationen vid 

behov upplevdes skönt och är vad Murgolo-Poore och Pitt (2000) menar är ´just-in-time´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5. Slutsatser 

Undersökningen tittar på hur de anställda i ett större svenskt företag upplever kommunikation 

på intranätet. Den tittar även på vad en ökad användning av intranätet för med sig för 

positiva och negativa konsekvenser för anställda. 

 

Undersökningens data visar att de anställda upplever intranätet positivt och något som 

underlättar deras arbete. Att själva hämta information och att dagligen använda intranätet är 

en vana och det fungerar bra. 

Vidare visar undersökningen att en ökad användning av intranätet för med sig både negativa 

och positiva konsekvenser. Resultatet pekar på att den anställde upplever flest negativa 

konsekvenser i själva användandet av intranätet. Mycket tyder på att strukturen inte går ihop 

med mängden information. I kombination med inaktuell information och dålig struktur kan 

det resultera i tidsförluster och leda till irritation och stress. Resultatet visar även att de 

anställda kan missa information i den stora mängden. 

I ett större svenskt företag innebär en ökad användning av intranätet överlag positiva 

konsekvenser för den anställde. Idag fungerar intranätet som en plattform som underlättar de 

anställdas arbete, vilket spar tid. Resultatet pekar på att en större tillgång till information leder 

till att anställda blir mer uppdaterade. Med mer information förbättras förmågan att 

självständigt arbeta och lösa sina arbetsuppgifter. En ökad användning av intranätet bidrar till 

att anställda tar del av samma information och därför sänds inga dubbla budskap ut. Den stora 

utmaningen för företag ligger i att strukturera den stora mängden information efter de 

anställdas behov. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Sedan 90-talet har intranätsanvändandet ökat och precis som internet har revolutionerat 

människans vardagsliv verkar intranätet ha revolutionerat de anställdas arbetsvardag. Vår 

uppfattning är att den ökade användningen av intranät ses som något positivt. Att de anställda 

inte har kvar ´push´-mentaliteten som vissa andra undersökningar har betonat som ett problem 

kan bero på att Folksam har haft sitt intranät länge.  Intranätet har blivit något de anställda tar 

för givet. Eftersom intranätet används dagligen får små brister stora konsekvenser. I sin helhet 

hjälper intranätet de anställda men för att intranäten ska få ut sin fulla potential är det viktigt 

att företagen prioriterar den interna kommunikationen och hela tiden utvecklar intranäten efter 

de anställdas behov.   

De anställda på Folksam får ingen utbildning i hur man använder intranätet, det tror vi kan 

vara en anledning till att vissa inte förstår hur till exempel intranätets sökmotor fungerar. Att 

kollegorna instruerar varandra är givetvis bra men om de själva inte förstår hur sökmotorn 

fungerar kommer självklart inte personen som instrueras att göra det heller. Problemet med 

sökmotorn kan vara att den inte är bra men det kan likväl vara att användarna inte riktigt lärt 

sig att använda den fullt ut. De anställda fick vid sökningar upp gammal information. Något vi 

tycker är konstigt är att Folksam inte byggt in någon funktion som tar bort gammal 

information, eller att den ansvarige för informationen inte har något ansvar att rensa bort den 

efter hand. Löser man problemet med att gammal information kommer upp vid sökningar 

skulle det spara mycket tid för de anställda och underlätta sökningen av information. När 

mängden information ökar blir det svårare för de anställda att hitta eftersom man idag klickar 

sig igenom strukturen vilket kräver att man vet vart man ska leta. Det är ett problem som 

skulle kunna lösas med en bättre sökfunktion. 

Att inte kunna diskutera eller dela med sig av kunskaper på intranätet är ett problem. Det är 

något vi kan se att de anställda skulle behöva ha möjlighet att kunna göra eftersom man ofta 

behöver skicka e-post, ringa eller gå till en kollega, vilket tar tid. En nackdel med det är att 

bara en person får informationen. Att inte direktkommunikation fungerar gör att tidig 

problemlösning inte fungerar. Kanske skulle en funktion som Twitter fungera utmärkt, då 

skulle man kunna ställa frågor till alla inom organisationen och de med rätt information skulle 

kunna svara. Det skulle bidra till att man på ett bättre sätt tar del av varandras kunskaper och 

skulle effektivisera informationsdelningen.   
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Den enorma mängden av information samlat på ett och samma ställe uppskattades. Många tog 

del av i princip all information, vi frågar oss själva hur effektivt det egentligen är?  Det 

uppstår ett intressant problem när de anställda själva förväntas ta del av informationen 

samtidigt som allt mer information läggs ut, vart går gränsen mellan nödvändig- och onödig 

information? Mer information kan bidra till att anställda tar del av onödigt information som 

de inte behöver i sitt arbete. 

Vår undersökning visar att de anställda blir mer uppdaterade, engagerade och motiverade tack 

vare intranätets stora tillgång till information och nyheter som de själva kan ta del av. En 

fördel med ´pull´ tror vi kan vara att de anställda själva väljer vad de ska läsa och därför blir 

mer intresserade än om dem fått informationen tilldelad.    

Folksams vision med intranätet är att göra det mer personifierat. Man vill möjliggöra 

interaktion mellan anställda och strukturera om intranätet. Intranätet skulle bli mer 

sökorienterat så de anställda slipper klicka sig fram. Den här visionen ser vi innehålla en hel 

del nycklar till att lösa vissa befintliga problem, som idag medför negativa konsekvenser.  

De anställda sa att intranätet hela tiden blir bättre, det tyder på att Folksam hela tiden strävar 

efter att förbättra intranätet. Avslutningsvis vill vi betona vikten av att alltid sätta användaren i 

fokus.  

6.1 Självkritik och vidare forskning 

 

Det skulle underlättat analysen av data om vi utförligt utgått ifrån de tre faserna redan vid 

intervjuerna. Om vi gjort det kunde vi nått djupare diskussion och analys inom respektive fas. 

Eftersom vi valde att inte transkribera intervjuerna finns risken att relevant information kan ha 

missats, trots att vi gått igenom materialet många gånger. 

Om man ska forska vidare inom ämnet rekommenderar vi att utgå från de tre faserna tidigt i 

undersökningen och gå in djupare på dessa. Det vore intressant att undersöka 

intranätsanvändning inom andra branscher. Vi tror att positiva och negativa konsekvenser 

med intranätet kan skilja sig mellan olika branscher. Det skulle vara intressant att undersöka 

ett företag som tagit steget vidare och implementerat ett socialt intranät. Då skulle man kunna 

se ifall samma positiva och negativa konsekvenser fortfarande uppstår.  
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Bilaga 1: Intervjumall - intranätsansvarig 

Allmänt om Folksam 

- Hur många anställde använder frekvent intranätet? 

 

 

- Hur länge har Folksam haft ett intranät? 

 

 

- Får de anställda någon form av utbildning på intranätet? 

Intranätet 

- Vad är syftet och målsättningen med Folksams intranät? 

 

 

- Hur arbetar ni för att förbättra/utveckla intranätet? 

– Har ni någon långsiktig strategi? Regelbundna undersökningar? 

  

- Vilka funktioner har intranätet? (sökmotor, filter, diskussionsforum m.m.) 

 

 

- Vem bestämmer vad som ska läggas ut? Vad läggs ut/vad läggs inte ut? 

 

 

- Hur länge ligger informationen kvar? 

 

 

- Vi utgår från att utlagd information ibland måste ändras? Hur ofta? Varför? Hur går ni 

tillväga? 

 

- Förstärker man viss information med pappersinfo, företagstidning eller annat? 

 

 

- Vad är intranätets för- och nackdelar? 
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Bilaga 2: Intervjumall - anställda 

Bakgrundsfrågor 

- Vad arbetar du med? 

 

 

- Hur länge har du varit anställd på Folksam? 

 

 

- Använder du dator i ditt vardagliga arbete? 

 

 

- Hur datorvan är du? 

 

 

Intranätsanvändning 

 

- Hur ofta går du in på intranätet? Hur många gånger? 

Varför går du in? Förväntas du gå in? 

 

 

 

Upplevelsen 

 

 

- Hur tycker du det fungerar att söka information själv?  

Vilka svårigheter stöter du på? 

 

 

 

- Vilka fördelar tycker du intranätet har för dig? 

Varför? 

 

- Hur påverkar dessa svårigheter/fördelar ditt arbete och dig? 

 

 

- Om du hittar information på intranätet, har du möjlighet att ge direkt respons/feedback? 

Är det viktigt för dig? 
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- Har du någon gång missat information som du borde tagit del av?  

Varför? Berätta! 

 

- Är din uppfattning att det finns för mycket/lite information på intranätet? 

 

 

- Hur viktigt är informationen på intranätet för dig? 

 

 

- Bidrar informationen på intranätet att du känner dig uppdaterad? På vilket sätt? Varför? 

Läser du mer för att det finns mer? 

 

 

- Hur kan man undvika svårigheter och problem med kommunikation via intranätet?  

 

 

- Har du något att tillägga som du upplever vi har glömt att ta upp? 

 

Tack för att du kunde ställa upp! 


