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”Jobba på en högskola är att få alla solister att sjunga i samma kör” 
– en undersökning av den interna kommunikationen på Högskolan i Skövde 
 
Många organisationer har insett hur viktig det är med information och kommunikation, 
speciellt den interna kommunikationen. Det är viktigt att ha en väl fungerande intern 
kommunikation för att kunna hänga med i den tuffa konkurrens som råder. Det är via den 
interna kommunikationen som kunskap sprids inom en organisation.  
Uppsatsen är skriven på uppdrag av Högskolan i Skövde. Informationsavdelningen ville 
undersöka hur väl deras interna kommunikation fungerar. De hade planer på att utveckla ett 
intranät och ville därför reda ut hur de anställda ser på ett intranät samt hur de uppfattar att 
den befintliga interna kommunikationen fungerar.  
Jag har gjort en intervjuundersökning med utvalda personer ur högskolans ledning, 
administration och utbildning. Intervjupersonerna är helt anonyma och har fått svara på frågor 
om hur de kommunicerar med sina medarbetare, hur de anser att de befintliga 
kommunikationskanalerna fungerar, till hur stor del deras informationsbehov täcks, hur de 
tycker att den allmänna interna kommunikationen på högskolan fungerar och hur de ser på det 
framtida intranätet.  
Resultatet av denna undersökning visar att den interna kommunikationen på Högskolan i 
Skövde skulle kunna fungera bättre. Det är dock tveksamt om ett intranät är lösningen på de 
problem som finns. Det har tidigare visats sig att det har varit svårt att få all personal på 
högskolan att börja använda ett nytt intern system och de behov som finns blir svåra att täcka 
via ett intranät.  
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1 Inledning  
 
”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undvika 
att ta ansvar.” 1  
 
Detta citat säger en hel del om hur viktigt det är med information. Information är en av de 
grundläggande förutsättningarna för att en organisation överhuvudtaget ska kunna fungera. 
Om det inte finns någon information vet ingen vad de ska göra. I dagens samhälle har 
mängden information stadigt ökat. Vi får ta emot enorma mängder information varje dag, 
även på vårt arbete. Många uppger dock, trots detta, att de känner att de får för lite 
information, hur kan det komma sig?   
 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde är en 
högskola med tre olika institutioner som har e-post och telefon som sina största och mest 
använda kommunikationskanaler. Informationsavdelningen på högskolan har planer på att 
starta upp ett intranät inom en snar framtid. De var i och med detta intresserade av att 
undersöka hur högskolans anställda anser att den interna kommunikationen fungerar. Vilka 
information och kommunikations behov har de anställda? Detta var frågor 
informationsavdelningen ville ha svar på för att ha en grund att stå på då de utvecklar 
intranätet. Informationsavdelningen ville veta vad intranätet behöver innehålla för att på ett 
bra sätt uppfylla personalens behov.   
 
Undersökningen som har gjorts i denna uppsats är i form av en rad intervjuer. Det har gjorts 
sju intervjuer med personal ur grupperna ledning, administration och undervisning. Det har 
strävats efter att få en så stor bredd som möjligt på undersökningen genom att utföra 
intervjuer med personer från så många olika hierarkiska nivåer och med så olika 
arbetsuppgifter som möjligt.   
  

 
1Taylor i Erikson (2007) 



 

2 Teori och tidigare forskning 
Det samhälle vi lever i kallas ibland för ”informationssamhället”. Vi översköljs varje dag med 
oändliga mängder information. På arbetet är vi starkt beroende av att vi får den information vi 
behöver för att på ett bra sätt kunna utföra våra arbetsuppgifter. Den interna 
kommunikationen blir därför mycket viktig. 

2.1 Teori 
2.1.1 Internkommunikation 
"Så länge det finns människor i en organisation och de människorna har ett behov av att 
samordna sina aktiviteter kommer det att finnas behov av kommunikation."2  
Jacobsen och Thorsviks citat visar på att kommunikationen är en grundläggande förutsättning 
för att en organisation ska kunna fungera. Kommunikation är ett mycket vitt begrepp som kan 
vara svårt att definiera även om det är avgränsat till intern kommunikation. Då ordet 
kommunikation används i denna text menas den process av överföring av information, 
känslor, inställningar eller åsikter från en person till en annan.3 
Den interna kommunikationen blir allt mer uppmärksammad i organisationer. Det har börjat 
växa fram en förståelse för hur viktig den interna kommunikationen är. Om en organisation 
väljer att inte arbetar aktivt med den interna kommunikationen blir det stor förvirring bland de 
anställda, vilket hämmar deras arbete. Det kitt som håller samman en organisation är 
kommunikationen. Kommunikation är en av grundprocesserna i alla organisationer.4 I en 
organisation måste allt arbete börja på hemmaplan. Det är mycket viktigt att de anställda vet 
vad företaget står för och vart det är på väg. Detta är en förutsättning för att kunna 
kommunicera organisationens anda till personer utanför organisationen.5  
Genom den interna kommunikationen behöver en organisations anställda få den information 
de behöver för att kunna sköta sitt dagliga arbete på ett väl fungerande sätt. De behöver få 
information om vilka mål som organisationen har. De anställda behöver även få veta varför 
organisationen har just dessa mål för att förstå dem. Genom detta blir organisationen mycket 
mer effektiv eftersom alla strävar åt samma håll. Det är dessutom lättare för anställda att ta 
rätt beslut då de är helt på det klara med var organisationen har varit, var den befinner sig just 
nu och vart den i framtiden vill befinna sig. Den anställde som anser att den interna 
kommunikationen fungerar bra och att han/hon får de informationen som han/hon behöver är 
mindre benägen att starta rykten. Rykten sprids i en organisation då den interna 
kommunikationen inte fungerar och de anställda själva får gissa vad det är som är på väg att 
hända. Rykten kan vara mycket destruktiva för en organisation då de kraftigt hämmar arbetat 
genom att skapa oro. Då den interna kommunikationen istället fungerar väl kan den på ett 
mycket positivt sätt gynna en organisation. De anställda som känner att de får den information 
de behöver får en bättre motivation då de känner att de har insikt i vad som händer i 
organisationen De vet vad deras roll är i det stora hela och kan känna en motivation för att 
gynna organisationen. Då man trivs med sin befattning på sin arbetsplats är det även stor 
chans att man vill arbeta kvar. På detta sätt kan en väl fungerande intern kommunikation 
minska personalomsättningen. En anställd som trivs på sitt arbete är även en mycket bra 
marknadsförare för sin organisation. Ett gott ord från en anställd ger stor trovärdighet, mer än 
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5 Erikson (2007) 

 



 

den normala marknadsföringen som organisationen använder sig av. Alla dessa olika steg 
mynnar ut i att organisationen får en ökad lönsamhet.6   
Kommunikation kan, beroende på hur många det är som deltar i samtalet, ske på olika nivåer. 
De olika formerna kan skilja sig från en enhet till en annan och från olika hierarkiska nivåer. 
Det finns minst fyra olika nivåer:7  

• intrapersonell nivå- den egna personliga kommunikationen 
• interpersonell nivå- samtalet och dialogen mellan två individer  
• smågruppsnivån- den vanliga mötesnivån i den minsta enheten 
• stor- och flergruppsnivå där hela eller delar av organisationen möts 

Numera bör det även läggas till ytterligare en nivå, en månggruppsnivå. Det är nu möjligt för 
en global organisation att kommunicera med alla dess olika enheter samtidigt, genom 
exempelvis video/tv-konferenser. 
En kritisk faktor för att kunna hävda sig i konkurrensen som finns mellan organisationer är 
kunskap. Den organisation som har den mest effektiva internkommunikationen och genom 
denna för ut organisationens kunskap till sina anställda är den organisation som har försprång 
på de andra organisationerna. Det är tack vare detta som organisationen kan utveckla ny 
kunskap och då kan ha en stark position på sin marknad med den nya kunskapen. Gammal 
och ny kunskap måste snabbt och effektivt kunna spridas i organisationen.8   
Internkommunikation har fyra funktioner då man ser den ur organisationens och ledningens 
synvinkel. Dessa är att: 9 

• sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för verksamheten 
• koordinera organisationens aktiviteter.  
• förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om 

tillförlitligheten i sin (nedåtriktade) information 
• socialisera in medarbetarna i organisationens kultur  

Man kan dela upp den interna kommunikationen inom organisationer i sex olika typer: 10  
Operativ kommunikation – Detta är den information som alla anställda behöver för att 
dagligen kunna sköta sitt arbete. Denna information kan exempelvis handla om olika möten 
eller vilka produkter som ska produceras under dagen. 
Nyhetskommunikation – Det är viktigt i en organisation att alla vet vad som händer eller vad 
som har hänt. Detta för att de anställda ska kunna sköta sina arbetsuppgifter på ett effektivt 
sätt. Informationen brukar vanligen ske genom exempelvis personaltidningar, 
avdelningsmöten eller intranät. Denna typ av information handlar ofta om mer än den egna 
avdelningen.  
Förändringskommunikation – En organisation behöver skilja på den information som 
handlar om det dagliga arbetet från den som handlar om det som sker drastiskt och oväntat. 
Det är förändringskommunikationen som berör enskilda händelser som sker utöver det 
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normala. Denna information finns utöver det normala nyhetsflödet. Det är under den period 
som det oväntade sker som det behövs sättas upp kompletterande kanaler som används under 
denna period. 
Styrkommunikation – Denna typ av kommunikation används för att styra organisationen 
mot de mål som finns. Till denna sorts kommunikation hör exempelvis policies och budgetar.   
Kulturkommunikation – Detta är information som inte alltid är helt och hållet uppenbar för 
de anställda. Den handlar om organisationens människosyn, dess etik och dess värderingar. 
Denna information finns sällan i skrift utan syns exempelvis i sättet hur man utbyter den 
muntliga kommunikationen. Det kan dock vara till stor fördel för organisationen att sätta dess 
värderingar på pränt, för att få en förståelse för vilken sorts internkommunikation som 
organisationen eftersträvar.  
Informell kommunikation – Denna typ av information skiljer sig från de övriga fem i den 
bemärkelse att den varken är planerad eller styrd. Den informella kommunikationen är den 
som sker exempelvis på kafferasten eller i korridoren. Det är ofta den mest väsentliga 
informationen i en organisation och den existerar vare sig man uppmärksammar den eller ej.  
Nästa stycke handlar om vilka olika sorters kanaler som finns och hur de kan användas. Jag 
kommer att ta upp tre olika sorters kanaler, deras styrkor och svagheter, samt exempel.   
2.1.2 Olika typer av kanaler 
Alla organisationer gynnas av att ha kanaler som gör att de anställda får den information de 
behöver för att på ett så bra sätt som möjligt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den 
information som finns i dessa informationskanaler bör även vara presenterad på ett sådant sätt 
att alla anställda förstår den utan problem och att de tolkar den på ett liknande sätt.11 Det är 
organisations egna anställda som är de viktigaste mottagarna för organisationen. Det är farligt 
att se på dem som en homogen grupp. De egna anställda är ofta från olika bakgrund och har 
olika kulturer. Det är därför viktigt att den information som kommer via 
informationskanalerna är klar och tydligt så att alla tolkar den på ett liknande sätt.12  
Det finns tre olika sorters kanaler; skriftliga kanaler, elektroniska/interaktiva kanaler och 
muntliga kanaler.13  
Skriftliga kanaler – Då man talar om skriftliga kanaler menar man information som är tryckt 
på papper eller på något annat material. Fördelar med denna kanal är att läsaren lätt kan gå 
tillbaka i texten, läsaren kan ta till sig informationen när som helst, den kan nås av läsaren på 
vilken plats som helst och det är en relativt liten risk för feltolkningar om texten är skriven 
korrekt. Nackdelen med denna kanal är att det är små möjligheter till en dubbelriktad 
kommunikation. En skriftlig kanal är en lämplig kanal att använda då man ska förmedla eller 
dokumentera information men inte lämplig då situationen kräver dubbelriktad 
kommunikation. Exempel på skriftliga kanaler är: personaltidningar, faktabroschyrer, 
rapporter och OH-material. Mycket av den information som förut har funnits i en skriftlig 
kanal förs nu över till en elektronisk kanal. Detta kan skapa problem då det ofta är svårt att 
läsa långa texter på skärm.  
Elektroniska kanaler – Elektroniska kanaler kan även kallas för interaktiva kanaler då det 
finns möjlighet till direkt dialog. Exempel på elektroniska kanaler är iPod, intranät, e-post, 
bloggar och video. Fördelen med de elektroniska kanalerna är att de levandegör information 
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på ett sätt som de skriftliga kanalerna inte klarar av och att vissa av dem är oslagbara då det 
gäller snabbhet. En av de stora svagheterna med de elektroniska kanalerna är att de kräver 
speciella utrustningar. Det är inte fördelaktigt att använda sig av elektroniska kanaler då man 
ska sprida en stor mängd information då det kan vara svårt att ta till sig mycket text på detta 
sätt.  
Muntliga kanaler – Den muntliga kontakten mellan anställda i en organisation är 
grundförutsättningen för att organisationen ska kunna utvecklas. Trots detta är det ofta som 
den muntliga kommunikationen blir bortprioriterad för de skriftliga och muntliga kanalerna. 
Det läggs sällan ner tid för att utveckla de muntliga kanalerna. De muntliga kanalerna kan 
vara både planerade och oplanerade. Exempel på planerade muntliga kanaler är konferenser, 
seminarier eller möten. De oplanerade kanalerna sker genom informella möten. Mycket av 
den muntliga kommunikationen i organisationer sker i just möten, både planerade och 
informella. Det är en av människans grundläggande psykologiska behov att prata med andra 
människor. Den muntliga kontakten är mycket viktig för att anställda ska trivas i en 
organisation.   
Det finns tre olika sorters kanaler. De har alla olika fördelar och nackdelar. Gemensamt är 
dock att alla tre går ut på att föra information vidare till någon eller några. Nästa stycke 
handlar om information och varför den är viktig för organisationer.   
2.1.3 Vikten av information 
”Interninformation är inte meningsfull om medarbetaren är ointresserad.” 14  
Backlund och Haldos citat är mycket viktigt att ta hänsyn till då man arbetar med 
interninformation. De anser att man bör se på de anställda som efterfrågare, istället för så som 
många gör nu, publik eller användare. Det måste finnas en efterfrågan på informationens 
innehåll från den anställde för att han/hon ska ta till sig informationen. Alla anställda sätter 
medvetet eller omedvetet ett antal skäl och kriterier för att han/hon ska ta till sig 
informationen eller ej. Ansvaret ligger på den som vill få ut informationen att få den att verka 
så pass intressant att den klarar sig förbi den anställdes skäl och kriterier. Det är även viktigt 
att informationen uppfattas som äkta och sann för att de anställda ska ta till sig den. Dessa 
skäl och kriterier som de anställda ställer är direkt knutna till den arbetssituation de befinner 
sig i.15  
Det är vanligt förekommande i undersökningar att anställda uppger att de anser att de får för 
lite information.16 Då det råder brist på information uppstår kommunikationsproblem. Det är 
då när de anställda känner att de får för lite information som det ger en negativ effekt på deras 
arbetsinsats. Den bristande mängden information gör dem osäkra över sina arbetsuppgifter 
och det ger en negativ effekt i det dagliga arbete.17 Lösningen på detta problem är dock sällan 
att öka mängden information, ett överflöd av information kan då lätt bli resultat. Ett överflöd 
av information skapar problem för de anställda att veta vilken information som är mest 
väsentlig för dem. I värsta fall kan ett överflöd av information knäcka hela 
informationssystemet. Informationskanalerna slutar att fungera och det finns liten möjlighet 
för de anställda att använda sig av kanalerna på ett effektivt sätt. Lösningen är istället att ”man 
måste producera rätt information till rätt person på rätt sätt vid rätt tidpunkt.”18  
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Miller har identifierat sju olika reaktionssätt hos anställda som får mer information än de 
behöver: 19  
1. De kan låta bli att ta hänsyn till en del av informationen, med risk för att de går miste om 
viktig information.  
2. De kan behandla informationen ytligt, med risk för att tolka den fel. 
3. De kan samla in information och ta in den efter hand som de får tid, med risk för att viktiga 
frågor får vänta. 
4. De kan medvetet välja att prioritera vissa typer av information, med risk för att systematiskt 
utelämna viktiga förhållanden. 
5. De kan utveckla rutiner och skapa scheman eller kriterier för att kategorisera information 
som gör att de kan behandla information snabbare, med risk för att kategorisera fel och tappa 
viktiga detaljer.  
6. De kan (om möjligt) delegera beslutsmakt till andra, med risk att förlora överblick av vad 
som sker och inflytande i organisationen. 
7. De kan helt enkelt "hoppa av" och "fly" från arbetsuppgifter.  
2.1.4 Intranät 
Själva begreppet ”IntraNet” myntades sommaren 1994 av datakonsulten Steven Tellen. Han 
insåg då han arbetade med Internetlösningar för företag att många interna informations- och 
kommunikationsproblem kunde få en lösning med hjälp utav den teknik som Internet 
erbjuder. Han såg att denna teknik hade många fördelar så som att den var enkel, billig och 
standardiserad. De flesta företag hade då även infrastrukturen för Internet klar vilket skulle 
göra det lätt att lägga in ett intranät.20  
Intranät har de senaste åren blivit allt mer populärt både inom större och mindre 
organisationer. För vissa organisationer som är virtuella är intranätet själva organisationen, 
det finns inte någon organisation i fysisk form. Det råder delade meningar om vad som får 
räknas in i ett intranät. Vissa hävdar att e-post inte kan räknas in som en del i begreppet 
intranät medan andra säger att det kan räknas som en funktion inom ett intranät. Det finns 
även andra områden där åsikter går isär angående intranät och dess innehåll. 21  
En av flera olika möjliga definitioner av ett intranät är:  
”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med 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 arbetsredskap för att understödja processer 
och arbetssituationer.”22 
 
Det kommer i nästa stycke berättas om delar av den tidigare forskning som finns i ämnet. 
Ämnen som e-posten, informationsbehov och gemenskap kommer att tas upp. 
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2.2 Tidigare forskning  
Det finns mycket forskat kring begreppet internkommunikation och begrepp som är nära 
besläktat med det. En del av denna forskning handlar om den interna kommunikationen från 
ledning till medarbetare och hur anställda tar till sig information.  
2.2.1 Informationsbehov 
Tidigare forskning visar att det är mycket svårt att till fulla tillgodose en hel personalstyrkas 
informationsbehov. Alla människor är olika och har i och med detta olika behov. Det gäller 
att hitta den balans av rätt information i rätt mängd till rätt person, och det är ingen lätt 
uppgift. Det kan även i och med detta vara svårt att avgöra om den interna kommunikationen 
inom en organisation fungerar bra eller ej då det råder så pass många delade meningar i 
frågan. En vanlig åsikt är att den anställde anser sig få för lite information men inte kan 
beskriva exakt vilken sorts information som saknas. Detta leder till att det tillförs mer 
information i organisationen och en del av personalstyrkan anser då att de får för mycket 
information som inte angår dem.23 Om detta sker är det lätt att ryktesspridningar drar igång. 
Då de anställda inte känner att de får tillräckligt med information för att fylla sina 
informationsbehov så ger de sig själva ut i organisationen för att söka efter mer. Genom detta 
kan lätt missförstånd ske och rykten börja spridas. Då anställda ej har tillräckligt med 
information kan ett litet stycke information blåsas upp till något stort, som det egentligen inte 
är.24  
2.2.2 Kommunikationskanalen e-post 
En kommunikationskanal som är populär är e-post. Den sägs ha många fördelar så som att det 
går att gå tillbaka och se på information från tidigare och att man kan kommunicera med dem 
som inte har samma arbetstider som man själv. Tid och rum har ingen betydelse då man 
använder sig av e-post. Vilken informationskanal som föredras beror dock på vilket yrke man 
har. De som inte har direkt tillgång till en dator på sin arbetsplats har självklart inte e-post 
som sin främsta informationskanal. Vissa påstår att det är e-postens möjligheter till att 
förmedla stora mängder information som gör att informationsflödet inte fungerar och att den 
anställde inte kan hantera all information. Detta bestrids dock av viss tidigare forskning. De 
påstår att det inte är kanalen i sig som är problemet utan oförmågan att skicka ut rätt 
information i rätt mängd till rätt person25.  
Det är inte längre vanligast att chefen får information till sig för att sedan själv bestämma hur 
mycket och vad av denna information som ska föras vidare. Nu läggs istället informationen 
upp på ett intranät eller så skickas den ut i en e-post till alla anställda. Informationen finns 
tillgänglig och det är den anställdes eget ansvar att hitta den och ta till sig den. 26 Det kan 
ibland vara lätt för en anställd att skicka e-post med information till alla inom organisationen, 
även de som egentligen inte berörs av informationen, för att kunna avsäga sig ansvaret för 
den. Personen kan då säga att han/hon har informerat alla och har då klarat av sin uppgift. 
Problemet med detta är dock att det leder till att det, som tagits upp tidigare, blir ett överflöd 
av information. Informationen kanske inte tas emot av mottagaren även om han/hon har fått e-
post om det. Den försvinner lätt i mängden.27  
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2.2.3 Den direkta muntliga kontakten 
Den direkta muntliga kommunikationen i form av möten är en kanal som har visat sig vara 
populär, men enbart i en viss utsträckning. Denna kanal är populär eftersom den ger möjlighet 
till direkt feedback, vilket minskar risken för missförstånd. Det är även viktigt för 
sammanhållning i en organisation att ha denna direkta muntliga kontakt. Många anser att det 
är för många möten som enbart tär på deras arbetstid. De anser att de inte behöver vara med 
på alla möten eftersom enbart en del av dem har med just dem och deras arbetsuppgift att 
göra. Då mötet dock gäller just deras arbetsuppgift är det dock en populär kanal.28  
2.2.4 Tidigare studier av intranät 
Tidigare forskning angående intranät har visat att de anställda som har tillgång till intranät 
inte är speciellt nöjda med det som kommunikationskanal. De anser att den information som 
läggs upp där inte är direkt riktad till dem och därför inte intressant. De går därför mycket 
sällan in på intranätet eftersom de känner att de inte har någon direkt nytta av det. Det har 
visat sig vara svårt att förankra ett intranät i en organisations kultur.29 Intranät har i vissa fall 
som huvudsaklig uppgift att låta medarbetare dela med sig av sina kunskaper till andra 
medarbetare. Denna uppgift har dock visat sig vara svår att uppfylla. Problem som har 
uppstått är att personal med expertkunskaper inte vill dela med sig av sina kunskaper, det har 
varit svårigheter att hitta en struktur på intranätet som passar alla inom organisationen och det 
kan, om man är villig att dela med sig av sin kunskap, vara svårt att förmedla denna typ av 
kunskap via text. Vanligast är dock att intranätet används till att sprida rent allmän 
information och nyheter.30  
2.2.5 Vi-känsla 
Anställda har visat sig enbart vara villiga att ta till sig sådan information som rör deras 
arbetsuppgifter. Ett viktigt och vanligt sätt att ta till sig information är de muntliga informella 
mötena. Det är under dessa informella möten som en gemenskap skapas inom gruppen på 
arbetsplatsen men det är även under dessa informella möten som de anställda får mycket av 
den information som de behöver. Det är i relation till andra som man skapar mening med sin 
egen arbetsuppgift. 31 Det är samtidigt viktigt att denna kanal inte är den enda kanal man 
använder för att söka efter information. Detta leder, som nämnts tidigare, till att rykten lätt 
börjar florera och missförstånd sker. Dock är denna typ av informationskanal viktig då det 
gäller att knyta band med sina medarbetare och skapa en vi-känsla. Denna vi-känsla är viktig 
för att trivas på sin arbetsplats. Den som trivs på sin arbetsplats arbetar bättre och mer 
effektivt än någon som inte trivs på sin arbetsplats.32 
2.2.6 Grupperingar 
Det är lätt att det bildas grupperingar på en arbetsplats som förhindrar att den interna 
kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Det är ofta de som har jobbat länge i en 
organisation som är ovilliga att släppa in nya medarbetare i gruppen och då blir följden att den 
nya medarbetaren blir utan information. Det blir även på grund av detta svårare för den 
nyanställda att veta vart han/hon ska vända sig för att hitta den information som han/hon 
behöver.33 
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2.2.7 Statlig myndighet 
Då det gäller den interna kommunikationen i en statlig myndighet har det visat sig att den 
påverkas på olika sätt. Ett exempel på detta är att den påverkas av att organisationen är statlig 
genom att det finns en viss styrning från regeringsnivå hur saker och ting får gå till. En statlig 
myndighet har även ett offentlighetskrav på sig. Det har dock visat sig att trots att en statligt 
styrd organisation har många förordningar att ta hänsyn till så är de inte oföränderliga utan 
följer på ett väl sätt med i samma snabba förändringar som andra, icke statligt styrda, 
organisationer gör.34  
2.2.8 Gemensamhet 
För att den interna kommunikationen ska fungera väl är det viktigt att alla inom 
organisationen har samma bild av organisationen. Det är viktigt för sammanhållningen i en 
organisation att alla menar samma sak då de pratar om ett begrepp och att de har samma syn 
på organisationen. Det är annars mycket lätt att det uppstår missförstånd. Det är även viktigt 
att de anställda har samma syn på organisationen utåt sett. En organisation bör ha en enad 
fasad utåt.  
Det har även visat sig att många vill ha mer information om vad deras kollegor arbetar med. 
Det kan i en organisation lätt bli att man är så djupt försjunken i sin egen arbetsuppgift att 
man inte har något inseende alls i vad sina kollegor sysslar med. Detta gäller främst de som 
inte arbetar i deras direkta närhet utan exempelvis på en annan avdelning än de själva. Om en 
organisation istället kan ge dess personal en insikt i vad deras kollegor sysslar med blir 
organisationen mer som en stor organisation och inte som flera små organisationer inom en 
stor organisation. Ett sätt att skapa en gemenskap som syns utåt är att ha en gemensam mall 
för hur material som går ut från organisationen ska se ut.35 
Den traditionella synen på internkommunikation, att den går vertikalt från ledning till 
personal, är i vissa fall svår att komma ifrån. Trots försök till omorganisering och nya 
kommunikations- och informationsvanor har det visat sig svårt att bryta gamla mönster. Det 
är ofta som ledningen ses som en central för information som ska informera arbetarna. Om en 
personal istället har en nära relation till sin chef gynnar detta den interna kommunikationen då 
han/hon kan prata direkt med chefen och diskutera frågor eller komma med förslag till 
förbättringar. Ju kortare vägarna är mellan chef och medarbetare men även medarbetare och 
medarbetare så går den interna kommunikationen snabbare och blir mer effektiv.36  
För att en informationskanal ska ha någon funktion, det vill säga användas av de anställda, 
måste den hållas uppdaterad. Det har visat sig i tidigare forskning att den kanal som inte 
uppdateras regelbundet till slut inte får någon som helst uppmärksamhet från de anställda. De 
anställda ser efter ett tag att det inte kommer upp någon ny information på denna kanal och 
ägnar därför inte kanalen någon ytterligare tid.37 
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3 Problembakgrund 
Högskolan i Skövde är ett ungt lärosäte som grundades 1977 och fick högskolestatus 1983. 
Högskolan i Skövde har tre institutioner: Institutionen för kommunikation och information, 
Institutionen för vård och natur samt Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i 
Skövde har även sedan år 2004 en forskningsprofil inom ämnet informationsfusion.  
 

 
Fig. 1 Högskolan i Skövdes organisationsplan38  
Denna organisationsplan visar den hierarkiska formeringen på Högskolan i Skövde. Styrelsen 
leder högskolan och det är de som är ansvariga för att högskolan sköter sina uppgifter korrekt. 
Styrelsen består av företrädare för näringsliv, samhället, kultur och utbildningsväsende. Det 
ingår även personer som företräder högskolans verksamhet samt studenterna och personer 
som har viktiga bakgrunder för högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet. Under 
styrelsen finns rektorn och rektors stab som har som huvudsakliga uppgifter att arbeta med 
strategiska och övergripande frågor som rör forskning, grundutbildning och att samverka med 
det omgivande samhället. De ansvarar även för registrering och arkivering. I rektors stab ingår 
registrator, prorektor, vicerektor, arkivarie och planeringschef. Staben är en stödfunktion till 
rektor.  
 
Under rektorn och rektors stab ligger de olika nämnderna.  Det är forskning och 
utbildningsnämnd, lärarutbildningsnämnd, disciplinnämnd och arbetsmiljökommittén. Under 
dem i sin tur ligger Forsknings- och utbildningskansli, IT och campusavdelningen, Personal- 
och ekonomiavdelningen och Informationsavdelningen. Under dessa ligger de olika 
nämnderna för de olika institutionerna och bibliotekets nämnd. Sedan kommer de tre olika 
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institutionerna och biblioteket.  
De huvudsakliga kanaler som finns tillgängliga för personalen i dagsläget är telefon och e-
post. Det finns även ett antal interna system som finns tillgängliga för att exempelvis hitta 
nummer till kollegor eller meddela att du på möte. Webben är även en viktig kanal där det 
förutom den externa webben även finns interna sidor som endast nås via ett loggin med ett 
personligt lösenord. En möjlighet till direkt kommunikation är den frukostrast som finns varje 
dag. Varje dag mellan klockan 09.30-10.30 är det möjligt för all personal att gå till en lokal 
som heter ”Götasalen” där det serveras en smörgås och kaffe eller te.  
Jag kommer nu att gå närmare in på varför jag har valt att undersöka den interna 
kommunikationen på just Högskolan i Skövde. Jag kommer även att presentera mina 
frågeställningar och syftet med denna undersökning.  
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4 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete är skrivet på uppdrag av Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde undrade hur 
personalen där tycker att den interna kommunikationen fungerar och hur de ser på det 
framtida intranätet. Resultatet av detta arbete ska sedan ligga till grund för utvecklandet av 
Högskolan i Skövde framtida intranät.  
Då det inte har varit möjligt att undersöka hur alla inom personalen på Högskolan i Skövde 
anser om den interna kommunikationen har jag valt ut en grupp personer som jag har 
intervjuat. Jag har intervjuat en utvald grupp på sju personer ur administrationen, ledningen 
och undervisningen på skolan. Mitt syfte blir därför att se hur denna utvalda grupp anser att 
den interna kommunikationen fungerar. 

4.1 Huvudfrågeställning 
• Hur tycker en utvald grupp av anställda på Högskolan i Skövde att den interna 

kommunikationen fungerar?  
4.1.1 Frågeställningar  

• Genom vilka kanaler kommunicerar den utvalda gruppen med andra anställda på 
Högskolan i Skövde? 

• Hur tycker den utvalda gruppen att de kanaler som finns tillgängliga på Högskolan i 
Skövde fungerar? 

• Får den utvalda gruppen på Högskolan i Skövde den information de känner att de 
behöver för sitt dagliga arbete? 

• Hur tycker den utvalda gruppen på Högskolan i Skövde att den interna 
kommunikationen fungerar bland deras närmaste arbetskamrater/på hela högskolan? 

• Vad har den utvalda gruppen för uppfattning om det framtida intranätet? 
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5 Metod  
I denna undersökning används undersökningsmetoden intervju. Nedan kommer att presenteras 
mer utförligt vilken sorts intervju som används. Det kommer även att redogöras för vilka 
olika sorters frågor man kan använda sig av under en intervju.  

5.1 Urval 
Intervjuer har gjorts med sju personer ur personalen på högskolan i Skövde. Det har gjorts ett 
medvetet urval då intervjupersonerna har valts ut. Detta på grund av en strävan efter att 
intervjua personer med olika befattningar för att få en så bred syn på den interna 
kommunikationen som möjligt. Personerna har valts utifrån sin roll på högskolan och det har 
inte tagits hänsyn till varken ålder eller kön. Det som har varit intressant är deras erfarenheter 
utifrån sin arbetsroll och inte i sin könsroll eller ur ett åldersperspektiv.   
Kontakt togs med intervjupersonerna via e-post. I denna e-post presenterade jag mig och 
förklarade undersökningens syfte. Detta för att de i lugn och ro skulle kunna avgöra om de 
ville ställa upp på intervjun och om de ansåg att de hade något att säga inom ämnet. Genom 
att i e-post förklara syftet kunde de omedelbart även börja fundera på ämnet och komma till 
intervjun med tydliga och genomtänkta åsikter.  

5.2 Huvudsakliga teman 
Arbetet började med att de huvudsakliga temana för intervjun arbetades fram. Dessa togs fram 
genom att se till syftet och frågeställningarna och täcka in dessa två inom de olika temana. 
Utifrån dessa olika teman gjordes det sedan upp ett antal på förhand bestämda frågor. Dessa 
frågor användes under intervjuerna som startfrågor inom de olika temana. Det var sedan 
intervjupersonen själv som sedan riktade in sig på vad han/hon tyckte var viktigast inom detta 
tema.  

5.3 Hjälpmedel 
En diktafon har använts under intervjuerna för att det skulle vara möjligt att lyssna på och 
skriva ut dem efteråt och på detta sätt kunna analysera dem på ett tillförlitligt sätt. Detta 
hjälpmedel tillåter även intervjuaren att ge intervjupersonen sin fulla uppmärksamhet under 
intervjun då man inte behöver anteckna. Tack vare detta kan kroppsspråk kontrolleras hos 
intervjupersonen och intervjuaren kan snabbt se deras reaktioner på olika frågor. 

5.4 Min referensram 
Jag hade våren 2008 min praktikperiod på tolv veckor på Högskolan i Skövdes 
informationsavdelning. Jag har i och med detta en viss förkunskap och förförståelse för den 
interna kommunikationen på Högskolan i Skövde. Min uppfattning av den interna 
kommunikationen på Högskolan i Skövde är att den är bristfällig för dem som inte aktivt 
arbetar för att få information. För att få ett så korrekt resultat som möjligt av min 
undersökning har jag försökt att vara så objektiv som möjligt.  

5.5 Avgränsningar  
Arbetet har avgränsats till en utvald grupp ur Högskolan i Skövdes personal för att det inte är 
möjligt att göra en undersökning där all personal på Högskolan i Skövde är medverkande. 
Avgränsning har även gjorts genom att begränsa undersökningen till en specifik högskola, 
Högskolan i Skövde. Avgränsningen som har gjorts gällande undersökningsmetod är att det 
endast har utförts intervjuer på grund av att det är denna undersökningsmetod som passar mitt 
syfte bäst. Jag vill få en förståelse för hur personalen jag undersöker anser att den interna 

 13 

 



 

kommunikationen fungerar.  

5.6 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder   
Inom forskning gör man skillnad på kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Dessa två 
olika forskningsmetoder skiljer sig på flera punkter. De skiljer sig på vilken typ av frågor som 
ställs, vilket typ av svar som man vill ha och vilka olika variabler man använder sig av.39  
Den kvalitativa forskningen har som mål att förstå ett fenomen. De ord som vanligen 
används i de frågor man ställer är: hur/på vilket sätt, vem och varför. De svar som fås är oftast 
i ord och meningar och sällan i siffror. Man delar in svaren som fås i kategorier och klasser. 
Några variabler som används ofta är: yrke, kön eller civilstånd.  
Den kvantitativa forskningen vill förklara samband genom att mäta. Frågor som ställs börjar 
ofta med: hur många, hur ofta eller hur mycket. Den information som har samlats in 
omvandlas ofta till siffror och mängder men sällan ord. Exempel på variabler som används är: 
ålder, vikt eller inkomstnivå.  
Jag kommer i denna uppsats att ha en kvalitativ inriktning. Detta för att jag vill reda ut hur 
den utvalda gruppen av personal anser att den interna kommunikationen fungerar. Jag är 
intresserad av att mäta mitt resultat i ord och inte i siffror.  

5.7 Intervjuteknik 
I detta arbete har en indirekt och strukturerad insamlingsmetod används, en intervju. Alla 
intervjuer räknas till de indirekta och i detta arbete har det utförts till viss del strukturerade 
intervjuer.40  Den typen av intervju som jag använder kallas för en riktad öppen intervju. 
Denna typ av intervju används då det ska genomföras en kvalitativ undersökning där även 
resultatet analyseras på ett kvalitativt sätt. Upplägget på intervjun är att belysa en vid fråga 
med olika frågeområden, dessa områden följer intervjuaren sedan upp under intervjuns gång. 
Intervjuaren leder respondenten in på de områden som han eller hon tycker är mest intressanta 
utifrån undersökningens syfte och frågor. 41  
Då man utför en intervju försöker man ta reda på en specifik del av den erfarenhetsmassa som 
någon annan samlat på sig.42 Man vill som intervjuare förstå intervjupersonens livsvärld och 
han/hennes personliga relation till den.43 En intervjuare ska försöka få fram data som speglar 
intervjupersonens erfarenheter. Det gäller för intervjuaren att förstå och uppfatta 
intervjupersonens uppfattningar och upplevelser.44 Det är den huvudsakliga uppgiften för en 
intervjuare att förstå innebörden av den information han/hon får från intervjupersonen. 
Personen som är intervjuare försöker i en kvalitativ intervjuundersökning förstå i förhand 
utvalda delar ur intervjupersonens livsvärld. För att lyckas med att på ett korrekt sätt tolka och 
förstå intervjupersonens livsvärld gäller det att lyssna till mer än enbart vad intervjupersonen 
säger. För att på ett så korrekt sätt som möjligt tolka intervjupersonens livsvärld behöver man 
som intervjuare se till andra sätt än de direkt uttalade meningar som intervjupersonen 
använder sig av. En person utrycker sig även genom tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Det är viktigt att uppmärksamma även dessa sätt att uttrycka sig för att på ett korrekt sätt 
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förstå en annan persons livsvärld.45  
De uppgifter som intervjuaren ställs inför är: 46 

• Att informera om intervjun syfte 
• Att motivera den svarande att ge den information man som intervjuare söker 
• Att ställa frågor 
• Att följa upp svar 
• Att registrera intressant information 
• Att systematisera och analysera erhållen information 

En intervju är olik det vardagliga samtalet i den mening att det är ojämna roller, det är en 
person som ställer frågorna och det är en person som svarar. Den skiljer sig även på så sätt att 
en intervju till skillnad från det vardagliga samtalet endast är inriktad på att samla in 
information. Den som ställer frågorna måste även ha en avsikt och med de frågor som 
han/hon ställer. 47 Resultatet av en intervju beror till största delen på intervjuaren. I en intervju 
är intervjuaren och respondenten växelvis sändare och mottagare.48 Intervjuaren måste få 
intervjupersonen att känna sig avslappnad och lugn i intervjusituationen. Det är hans/hennes 
uppgift att skapa en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg och villig att öppna sig för 
intervjuaren. Det är dock viktigt att denna kvalitativa intervju inte blir så djupt personlig att 
den övergår till att bli en terapeutisk intervju.49 

5.8 Frågor 
Man brukar dela upp de frågor som ställs under en intervju i nio olika kategorier. 50  
Den första kategorin är: Inledande frågor. Ett exempel på en inledande fråga är: ”Kan du 
berätta för mig..?” Denna typ av frågor tillåter intervjupersonen att själv återberätta någonting 
helt fritt. De svar man får på dessa typer av frågor är ofta både spontana och rika på 
beskrivningar. De teman som kommer upp under svaret på dessa inledande frågor följs sedan 
upp av intervjuaren under den resterade intervjun.  
Den andra kategorin är: Uppföljningsfrågor. Det svar som intervjupersonen ger innehåller en 
uppsjö av möjliga följdfrågor. Detta kan utnyttjas på flera olika sätt. Exempelvis kan 
intervjuaren genom att enbart ge en nick med huvudet uppmuntra intervjupersonen att 
utveckla det han/hon just har sagt. Det är viktigt att intervjuaren kan se och tolka de olika 
signaler som intervjupersonen sänder ut och agera efter dem. Det är samtidigt viktigt att 
intervjuaren inte glömmer bort sina på förhand bestämda frågor.  
Den tredje kategorin är: Sonderande frågor. ”Har du fler exempel på detta?” Detta kan vara 
ett exempel på en sonderande fråga. Genom att ställa en sonderande fråga säker intervjuaren 
efter svar men låter intervjupersonen själv bestämma vilka olika dimensioner som han/hon 
vill gå närmare in på.  
Den fjärde kategorin är: Specificerande frågor. Om en intervjuare är ute efter mer specifika 
svar under en intervju kan han/hon använda sig av denna typ av frågor. Ett exempel på en 
specificerande fråga är: ”Vad tänkte du då?”  
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Den femte kategorin är: Direkta frågor. Genom att använda denna typ av frågor kan 
intervjuaren själv bestämma dimensioner och ämnen i en intervju. Denna typ av frågor bör 
man dock som intervjuare vänta med att ställa tills i slutet av intervjun. Då har 
intervjupersonen själv fått ge sina spontana åsikter om ämnet och markerat vilka dimensioner 
som är viktiga för honom/henne.  
Den sjätte kategorin är: Indirekta frågor. Denna typ av frågor är så kallade projektiva frågor. 
Man ställer en fråga om hur intervjupersonen tror att någon annan ser på en specifik händelse. 
Svaret man då får kan ge ett indirekt uttryck för hur intervjupersonen själv ser på saken.  
Den sjunde kategorin är: Strukturerade frågor. Då det är intervjuarens ansvar att intervjun 
håller sig inom de ramar som han/hon är intresserad av kan det vara nödvändigt med 
strukturerande frågor. Denna typ av frågor leder intervjupersonen in på rätt spår då han/hon 
vandrar bort från ämnet i sitt svar.  
Den åttonde kategorin är: Tystnad. Att inte ställa fråga efter fråga under en intervju utan 
tillåta en stunds tystnad kan visa sig vara mycket effektivt. En stunds tystnad kan ge 
intervjupersonen tid att begrunda sitt svar och reflektera över vad han/hon anser i frågan. 
Intervjupersonen kan sedan själv få bryta tystnaden då han/hon känner att han/hon har 
begrundat klart.  
Den nionde och sista kategorin är: Tolkande frågor. Denna typ av frågor är motfrågor som 
har konstruerats genom en tolkning av intervjupersonens svar. Ett exempel kan vara ”Menar 
du att…” 
Oavsett vilken sort av de ovanstående frågorna man ställer är det viktigt att tänka på att inte 
ställa ledande frågor. Ledande frågor är frågor som leder in intervjupersonen på ett visst svar. 
Ett exempel på en ledande fråga är: ”Är det inte chefens fel att det har blivit såhär?”. 
Intervjupersonen leds då in på att svara ”Jo, det är det”. Genom att ställa ledande frågor får 
man ofta de svar som man själv vill ha men inte de svar som intervjupersonen egentligen vill 
ge.51  
 
Jag har i min undersökning strävat efter att vara medveten om de olika kategorier av frågor 
som finns och använda dem på rätt sätt då tillfälle ges.  
 

5.9 Tillförlitlighet 
För att en undersökning ska kunna få en god tillförlitlighet måste dess mätningar och 
mätinstrument vara korrekta.52 Som ett exempel kan man ta mätning av längder. Om man 
mäter en sträcka med ett gummiband kommer man inte att få en god tillförlitlighet. 
Gummibandet kan sträckas ut så att det når längre än vad det ursprungligen är. En meter kan 
då bli olika långt från en mätning till en annan beroende på hur långt man sträcker 
gummibandet.53 En undersökning behöver kunna utföras av flera olika av varandra oberoende 
personer och få samma resultat för att kunna få en god tillförlitlighet.54 Svårigheten med att 
uppehålla en god tillförlitlighet då man gör undersökningar i ett forskningssyfte är att det är 
forskaren själv som bestämmer mätinstrumenten. Det är forskaren själv som utformar 
exempelvis en enkätundersökning och det finns då en stor risk att den undersökningen inte får 
tillförlitlighet.55 
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Undersökningen som detta arbete grundar sig på har ganska god tillförlitlighet. De personer 
som har intervjuats kommer alla från olika hierarkiska nivåer och har olika arbeten inom 
högskolan och har därför kommit med olika syn på den interna kommunikationen. Detta gör 
att undersökningen får en bredd. Det har gjort ett medvetet urval av intervjupersoner för att få 
en så stor bredd som möjligt.    
 

5.10 Giltighet 
Då man talar om att en undersökning har god giltighet menar man att undersökningen 
verkligen har undersökt det som den skulle undersöka. Ett exempel är hur de under 1800-talet 
mätte intelligens. På 1800-talet mätte man hur hög en människas intelligens var genom att 
mäta hans/hennes skalle. Denna undersökning hade en god tillförlitlighet eftersom man 
använde korrekta mätinstrument och mätningar blev korrekt gjorda. Denna typ av 
undersökning har dock mycket låg giltighet då man inte kan mäta intelligens genom att mäta 
en människas skallstorlek.56  
 
Den undersökning som har blivit gjord i detta arbete har relativt god giltighet. 
Undersökningens syfte var att undersöka hur den interna kommunikationen på Högskolan i 
Skövde fungerar och detta syfte har till stor del uppfyllts. Det har ur intervjuerna gått att få en 
uppfattning om vad personalen på högskolan anser om den interna kommunikationen. Det 
hade gått att få en ännu bättre giltighet om intervjuerna hade varit mer strikt inriktade mot just 
den interna kommunikationen. De intervjuer som utfördes i detta arbetes undersökning var 
mycket öppna och hade i och med detta en benägenhet att flyta ut mot andra ämnen än den 
interna kommunikationen.  
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6 Resultat  
Denna undersökning är uppdelad i ledning, administration och undervisning. Uppdelningen är 
gjord på detta sätt för att undersöka om personer på olika positioner ser på den interna 
kommunikationen på olika sätt. Dessa olika kategorier ger även intervjupersonerna 
anonymitet då det inte på något sätt går att få ut vilka som har deltagit i undersökningen eller 
vem som i så fall har sagt vad. Undersökningen har gjorts med tre personer i ledande position, 
två personer som har ett administrativt arbete och två personer som undervisar på högskolan.   

6.1 Hur kommunicerar de anställda med varandra? 
Här besvaras frågor som tar upp genom vilka kanaler de anställda främst väljer att 
kommunicera med varandra.  
6.1.1 Ledning 
Flera av dem har medvetet valt att kommunicera och informera via möten med de närmaste 
arbetskamraterna. Den direkta kontakten föredras av alla tre och de tycker att det är den mest 
effektiva sortens kommunikation. Då det gäller att informera ett större antal används dock e-
posten istället. De många möten som blir tar mycket tid men anses ändå vara tidseffektiva då 
många frågeställningar diskuteras i ett tidigt skede och kan lösas på en gång.  
”Och vi har medvetet valt att sköta mycket av informationen i möten eller samtal. Men är det 
större utskick så använder vi e-post.” 
En av dem är dock lite självkritisk då det gäller hans egen förmåga att gå ut med information 
snabbt. Han anser att de borde vara snabbare med att gå ut med vad de vet i en fråga, men 
även gå ut med att de kanske inte vet. Han tycker att det är viktigt att även gå ut med att man 
inte vet mer än de övriga i en fråga, detta är också information. De berättar att det lätt sprids 
rykten då personalen inte får veta hur det går i en fråga och det sprids då ofta felaktig 
information. En av dem använder chattprogrammet msn för en lite mer informell kontakt med 
arbetskamrater som sitter långt bort från hennes arbetsrum.  
6.1.2 Administration 
De två som arbetar inom administrationen använder till största delen e-post och den muntliga 
kontakten. De tycker att det fungerar mycket att bra att använda direkta muntliga kontakter. 
En av dem har nyss haft enskilda samtal med sin personal om hur informationen på 
avdelningen fungerar och har fått mycket god respons. De sitter samlat vilket möjliggör en 
daglig direkt kommunikation. Om det sker något utöver det vanliga så samlas de till ett möte. 
Det finns ingen som helst bestämmelser kring detta utan det har de själva beslutat att det ska 
gå till såhär. Hon tror att det fungerar så bra eftersom hon är mån om att alla hänger med på 
allt. Att alla hela tiden vet vad som sker eller kommer att ske.  
De använder båda många olika interna system för att olika ändamål. Det finns väldigt många 
olika system att välja mellan. Då en av dem samarbetar mycket med personer som kommer 
utifrån blir det ofta problem. De personer som kommer utifrån använder inte samma system 
som högskolan använder och förstår därför inte hur dessa fungerar. 
”Det behöver nog sättas rutiner, att alla gör på samma sätt.”  
De tycker att det är svårt att skapa några rutiner eftersom det inte är någon som har bestämt 
hur det ska gå till. Alla får själva välja hur de vill sköta saker. De tycker att det skulle behövas 
att någon gjorde en rejäl undersökning och kom fram till vilka system som är bäst och hur 
saker och ting ska gå till.  
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”Det kanske skulle behövas någon som satte ner foten.”  
6.1.3 Undervisning 
En av dem använder sig till största del av direkt kommunikation. Hon har sitt kontor i direkt 
anslutning till sina arbetskamrater. Då de sitter så nära varandra faller det sig naturligt att ha 
en stor del direkt muntlig kontakt. De har även regelbundna möten där frågeställningar som är 
viktiga för hela enheten lyfts fram.  
Båda använder e-posten då de ska ta kontakt med dem som inte har sina arbetsplatser i deras 
närhet.  
”Vi använder oss mycket av First Class.” 
En av dem använder sig mycket av programmet First Class. Det är hennes egen enhets beslut 
att använda sig så pass mycket av First Class. All kommunikation som hon har med sina 
studenter sköter hon via First Class. Den dagliga kontakten med sina närmaste arbetskamrater 
har hon via msn.  

6.2 Hur tycker de anställda att de befintliga kanalerna fungerar? 
Här kommer frågor besvaras som handlar om hur de anställda tycker att de kanaler som finns 
fungerar. 
6.2.1 Ledning 
Alla tre anser att det interna utrymme som finns på webben som endast kan nås med lösenord 
inte fungerar så bra. Det är krångligt att logga in och de tror inte att de anställda går in och 
tittar där så ofta. De blir heller inte uppdaterade speciellt ofta på grund av tidsbrist. 
De tycker alla att det är problem med att hinna med allt som kommer via e-post eftersom det 
är stora mängder information som kommer via den kanalen varje dag. En av dem uppskattade 
det till 200-300 e-post per dag. En av dem berättar att hon under den tid hon har suttit på en 
ledande position har fått lära sig att det inte alltid passar sig att skicka e-post. Den lärdomen 
hon har fått är att vissa frågor kräver att man ringer upp och pratar direkt med personen. Hon 
tycker även att det i vissa fall kan vara bäst att ringa istället för att skicka en e-post då man 
inte behöver ställa sig i kö efter alla andra som skickat e-post.  
”Vissa grupper sätter i system att skriva: Det här mailet berör bara X. Och så skickar man 
ändå ut det till en större grupp för säkerhets skull.” 
Beteenden så som det som beskrivs ovan är en av anledningarna till att det blir ett sådant högt 
tryck på e-postboxen. En av dem tror att lärarna speciellt har svårt att sålla i vilket e-post som 
borde prioriteras högre än andra. Detta dels på grund av att de får stora mängder e-post men 
även för att det saknas kunskap i vad som bör prioriteras. Det händer ofta att man inte får svar 
på de e-post man skickar. Detta gäller dock inte bara från lärarna, en av dem påpekar att även 
andra chefer kan vara mycket dåliga på att svara på e-post. Hon har dock till viss del 
förståelse för detta, det finns inte tid att sitta vid datorn.  
”Man har en liten stund i slutet på dagen att sätta sig vid datorn.” 
De pratar alla om att det finns många olika system på högskolan. Det är ett system för att leta 
reda på telefonnummer, ett system för att se hur många som antagits till en viss kurs och så 
vidare. Alla dessa olika system har olika inloggningar vilket gör att det blir mycket att hålla 
reda på. De säger alla att det skulle vara smidigt om det istället gick att logga in en gång och 
nå alla system.  
Den direkta kontakten som de har fungerar bra då den är snabb och mest effektiv. Sådana 
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direkta, snabba, korta möten sker ofta i Götasalen. Där kan man under frukostrasten träffa 
många olika människor och fatta många beslut direkt på plats. Detta anser de vara en av de 
mest effektiva kanalerna på högskolan.  
”Det är negativt med så mycket möten. Vi hade kunnat lösa saker mer effektivt.”  
En av dem tycker att hon måste gå på alldeles för många möten. De tar upp en stor del av 
hennes tid under en dag.   
Två av dem tycker att det är mycket svårt att hitta dokument man letar efter. Man vet inte var 
man ska leta.  
”Man får leta som sjuttsingen här ibland för att hitta saker.”  
6.2.2 Administration 
En av dem uppger att det finns många olika system som de inte riktigt har kommit igång med. 
Det finns möjlighet att använda många olika system men många av dem tycker han och hans 
arbetskamrater är för besvärliga att använda. De känner att det blir ett steg för mycket, de 
orkar inte gå in i så många olika system. Han tycker även att det är svårt att ha översikt på alla 
sina kontakter då de ligger i olika system.  
”Det är svårt att få folk att svara i telefon så jag har nästan lagt ner den verksamheten 
totalt.”  
En av dem tycker att det är mycket svårt att få tag i annan personal via telefon. Hon tycker att 
det är speciellt svårt att få tag i lärare. Lärare tycker hon dock är bra på att svara på e-post. 
Hon tycker även att det är svårt att samla folk till ett möte, det är sällan som alla kan 
samtidigt. Hon får ofta ha möten trots att det är någon som saknas.  
6.2.3 Undervisning 
En av dem uppger att hon använder sin e-post som en chatt då hon saknar en chatt. Hon är 
samtidigt medveten om att en del tycker att hon överproducerar e-post. En önskan hon har är 
att folk skulle svara lite snabbare. Hon har funderingar på hur högt e-posten prioriteras och 
hur hög kunskapsnivån ligger om just e-posten. Hon är tveksam till om alla vet om vilka 
funktioner som högskolans e-postsystem har. De pratar båda om att alla använder e-posten 
olika. Vissa skriver, så som den ena av dem, korta meddelanden medan vissa skriver långa 
texter.  
En av de undervisande efterlyser en bättre sökfunktion på hemsidan. Hon anser att det är svårt 
att veta var man ska hitta ett specifikt dokument och när man använder sökmotorn hittar man 
det inte heller. Hon upplever även ibland att de stödfunktioner som finns nästan är för starka, 
de tar nästan över. Ingen av de båda undervisande anser att hemsidan är till speciellt stor hjälp 
och inte heller att den är bra uppbyggd.  
”Det finns ju massor med information på webbsidan, det finns hur mycket som helst. Man kan 
hitta jättebra sidor, om man hittar dom. Men man hittar dom ju inte.”  
Hemsidan är strukturerad så att den innehåller olika ingångar så som ”Jag är student” och 
”Jag är anställd”. Dessa olika ingångar tycker en av dem inte är speciellt väl anpassade efter 
de olika typerna av personalens behov. Hon ger som exempel att hon har mycket kontakt med 
studentadministrationen men att en länk till dem bara finns under ingången ”Jag är student”. 
De behov hon har i sin roll som lärare får hon leta efter att uppfylla på olika platser runt om 
på hemsidan. Den information som finns under ingången ”Jag är anställd” handlar enbart om 
just sådant som handlar om hennes anställning, sådana saker som ledighetsansökningar, länk 
till personalavdelningen eller blanketter om föräldraledighet. Hon anser att man behöver tänka 
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mer på att hon förutom att vara en anställd även bedriver en verksamhet som lärare. 
De båda undervisande tycker det är svårt att hänga med i alla olika system samtidigt som de 
har ansvaret för sina studenter. Det kan ofta bli så att lärarna gör ett aktivt val att inte gå in i 
alla system som de egentligen skulle behöva för att de inte har tid till det.  
”Att om man ska ha en internkommunikation som fungerar så måste man ju vara i samma 
system. Då ska det inte ploppa upp en massa andra system som det gör nu.” 
En av dem berättar att tre gånger per år samlas hela institutionen för en institutionsdag. På 
dessa dagar har det tidigare pratats mycket om vilken inställning man ska ha till information 
och kommunikation. Det har ofta varit många bra tankar och idéer som har tagits upp men de 
har aldrig följts upp och efter dessa dagar har allt återgått till det vanliga. Hon har en önskan 
om att dessa dagar ska ha en mycket bättre uppföljning så att man kan se om det verkligen har 
skett några förändringar.  
 ”Vad går folk hem och gör? Jo, precis så som de alltid har gjort.”  
En av dem tycker att det fattas information om vad som sker på högskolan. Ett förslag hon har 
är att sätta upp montrar där det hela tiden snurrar information om vad som är på gång. Denna 
information skulle vara riktad till både anställda och studenter.  

6.3 Hur väl täcks de anställdas informationsbehov? 
Här besvaras frågan om de anställda anser att deras informationsbehov täcks eller ej.  
6.3.1 Ledning 
”Ja, det är ju lite både och. Och man får ju inte för lite information volymmässigt så utan det 
trillar ju alla möjliga saker som jag ibland inte vet vad jag ska göra med.” 
De som sitter i ledande position får mycket information direkt då de är närvarande på möten 
där beslut tas. På detta sätt får de ofta information direkt till sig. De har kontakt med många 
olika personer på högskolan och har regelbundna möten med dessa personer och får då 
mycket information. Den information de behöver som de inte får via dessa möten får de aktivt 
leta reda på själva. Två av dem uppger att de skulle vilja ha mer information om vad som sker 
på andra institutioner, speciellt då det gäller forskning. De vill vara mer insatta i deras 
verksamhet. En av dem berättar att hon rent allmänt skulle vilja ha mer information om allt 
som sker på högskolan.  
6.3.2 Administration 
En av dem tycker att hans informationsbehov inte uppfylls till fullo. Han är ofta lite orolig 
över att han kan ha missat något viktigt. Han skulle vilja ha tydligare verktyg så att han vet att 
han vet det som finns att veta. De anser båda två att då det gäller allmän information som rör 
hela högskolan så får man leta efter den. Det presenteras nästintill aldrig någon information 
direkt till dig som person då något är nytt utan man får själv leta reda på den information man 
vill ha. Om man inte själv ser till att hålla sig informerad får man inte reda på vad som händer 
förrän allt är klart och alla beslut är tagna. 
”Man får vara ganska så aktiv för att hänga med.”  
6.3.3 Undervisning 
De tycker båda två att det ligger ett mycket stort ansvar på att man som anställd själv ska leta 
reda på den information som man behöver. Båda tycker att deras informationsbehov täcks 
men att det är tackvare att de själva söker sig fram till de får de svar som de söker. De nöjer 
sig inte med något medelmåttigt svar utan fortsätter att söka tills de är nöjda med det svar de 
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fått.  
”Nja, alltså man får leta efter det.” 
En av dem tycker att det är ofta som hon har fått en e-post om något viktigt men att det har 
försvunnit i mängden av all e-post. Hon tycker att det är lätt hänt att sortera bort något viktigt 
för att man inte inser att det är viktigt förrän senare. Förr fick hon veckobrev via e-post vilket 
hon tyckte var mycket bra. Hon läste då igenom denna e-post som var full med information 
som var riktad mot just hennes arbete. Då sedan en fråga kom upp kunde hon med stor 
sannolikhet svara på denna då hon läst svaret i e-posten.  

6.4 Hur ser de anställda på den allmänna interna kommunikationen? 
Här kommer frågor som handlar om hur den interna kommunikationen rent allmänt fungerar 
på högskolan.  
6.4.1 Ledning 
En av de ledande tycker att den allmänna interna kommunikationen på högskolan fungerar 
skulle kunna fungera bättre. Han tycker att det råder otydlighet om vem som ska föra vidare 
olika typer av information. Han berättar även att det tyvärr är skillnad på hur information tas 
emot beroende på vem som går ut med den. Det är relativt ofta som anställda skickar 
information till honom för att han ska skicka ut den åt dem. Detta för att den ska tas på allvar 
och att den ska uppmärksammas. Han tror att det behövs större kunskaper om att det som görs 
i ett steg påverkar nästa steg. Denna kunskap har inte alla och det blir därför lätt missförstånd 
och irritation.  
Han tror att hela högskolan skulle gynnas av att ha kontakt med fler än de som jobbar med 
samma sak. Detta gäller speciellt forskarna som kan ha stor nytta av att ta del av varandras 
projekt. Det skulle vara gynnsamt för kreativitet på högskolan om man har kontakt med 
många och får en annan synvinkel på saker och ting.  
”Det händer ju med jämna mellanrum att man hör: Jamen, ska ni göra det? Vi håller ju på 
med något liknande!”  
Den andra av dem i ledande position tycker att den interna kommunikationen rent allmänt har 
blivit bättre under de senaste åren. Information går snabbare nu och det finns en linje i det 
som går ut.  
6.4.2 Administration 
Båda som arbetar i det administrativa tycker att den interna kommunikation rent allmänt på 
högskolan skulle kunna fungera bättre. Båda är även överens om att den har blivit mycket 
bättre de senaste åren. Anledning till detta tror de är att anställda på olika institutionerna har 
börjat inse att de behöver kommunicera med varandra och med andra enheter då något är på 
gång. Detta fungerar dock inte alltid som det ska. Då kommer information istället genom 
rykten eller så dimper det ner en e-post när det redan har hänt. En av dem har en önskan om 
att vara mer involverad i vad som sker på högskolan i allmänhet. Hon anser att de kan ha 
viktiga åsikter om något men om de inte får veta att det händer kan de inte framföra dessa 
åsikter.  
”Man måste liksom informera andra för att det ska fungera.”   
6.4.3 Undervisning 
”Och på något vis ska allt gå så fort, fort, fort så vi tappar. Jag är själv snabb av mig och vill 
att det ska gå fort. Men samtidigt får man inte glömma varför man gör saker.” 
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En av de undervisande tycker att det är lite för stor press på att allt ska gå fort på högskolan. 
Hon menar att om man börjar glömma bort varför vi gör saker är det lätt att alla går åt olika 
håll. Det är lätt att glömma bort att högskolan är där för studenterna, men finns det inga 
studenter så finns det ingen högskola.  
De berättar att kunskapen om och vanan av datorer och Internet är mycket varierande bland de 
anställda. Det finns de som knappt har någon datavana alls och det finns de som är mycket 
kunniga inom ämnet. Detta kan ibland ställa till problem. En av dem har som förslag att varje 
enhet på varje institution hade en person som är ansvarig för frågor som rör hemsida, datorer 
och liknade. Då skulle alla veta vem de skulle kontakta med frågor på sin enhet och den som 
är ansvarig för hela högskolans it-frågor skulle veta vem de skulle ta kontakt med på varje 
enhet.  
”Det fungerar ganska så uruselt då man ska ut med information till exempel en större 
grupp.” 
Båda anser att det bör finnas större kunskap om hur viktiga vissa saker är. Det är inte alla som 
förstår hur viktiga vissa saker så som exempelvis kurshemsidorna är. Kurshemsidorna är 
kursernas ansikte utåt som ska locka studenter men det är inte alla som förstår detta. Det är 
viktigt att all personal på högskolan får en förståelse för hur viktiga vissa saker är. Det är även 
viktigt att alla förstår hur olika system är sammankopplade, att det jag skriver i ett system 
påverkar ett annat system.  
En av dem tycker även att det bör ske en förändring i medarbetares förhållningssätt till 
tillgänglighet. Hon anser att det är för lätt att göra sig otillgänglig. Som anställd på en 
högskola bör man vara tillgänglig i största möjliga mån.  

6.5 Vad tycker de anställda om det framtida intranätet? 
Här kommer frågan hur de anställda ser på det framtida intranätet att besvaras. 
6.5.1 Ledning 
En av dem önskar att det kommande intranätet kommer att innehålla ett verktyg för en bättre 
omvärldsbevakning. Det skulle kunna vara någon slags finare sortering av nyheter. Han vill 
även ha en allmän informationsyta och tycker att det är viktigt att intranätet ska ses som ett 
arbetsstödjande verktyg och inte enbart som en informationsspridningskälla. 
I intranätet skulle en av dem vilja ha möjlighet till en diskussion i realtid via olika forum.  
”Jag är rätt van vid att använda msn och facebook och allt sånt där, så för mig är det ganska 
naturligt att kommunicera på det sättet.” 
Hon vill att det ska vara lätt att hitta olika dokument på intranätet. Hon tror att intranätet 
kommer att tas emot mycket bra av de anställda. Det kommer dock att vara viktigt att de 
förstår hur mycket nytta de kan få av det. Hon tror att det speciellt är lärarna som måste 
övertygas om intranätets fördelar. Det är viktigt, att när intranätet väl finns, att det hela tiden 
uppdateras så att det finns ny information där hela tiden. Detta för att de anställda ska ha 
någon nytta av det.  
6.5.2 Administration 
De båda från administrationen ser positivt på det kommande intranätet. Båda önskar att det 
kommer att finnas en gemensam arbetsyta. De hoppas båda att det kommer att vara ordentligt 
genomtänkt så att det verkligen kan vara ett stöd för de anställda, de vill att det ska finnas en 
tanke bakom allt. Man ska inte behöva tänka för mycket själv utan allt ska finnas i en logisk 
ordning.  
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”Att det verkligen stödjer, att det finns en tanke bakom.” 
En av dem har som önskemål att han ska kunna komma åt intranätet trots att han inte sitter vid 
skolans datorer. Han använder ofta Internet i sin mobiltelefon och tycker att det vore mycket 
smidigt att komma åt intranätet den vägen också.  
Den andra av dem tror att man måste informera grundligt om just vikten av intranätet, att det 
är mycket viktigt att alla börjar använda det. Hon påpekar att all personal inte använder sig av 
vissa interna system som högskolan har haft i många år. Hon tror därför att det kan ta lång tid 
innan intranätet är helt integrerat och accepterat av personalen.  
6.5.3 Undervisning 
En av de undervisande berättar om att då hon själv var nyanställd kändes det som om allt var 
ett enda stort kaos. Hon vill därför i det kommande intranätet ha en allmänt tydligare bild av 
informationsflödet. Det var då hon var nyanställd mycket svårt att förstå just 
informationsflödet, var man skulle leta efter viss information och så vidare. Hon tror även att 
en mycket enkel struktur kan behövas för dem som har varit anställda länge på högskolan. 
Speciellt för henne och andra lärare finns det många olika verktyg de använder sig av för att 
exempelvis boka salar, lämna in schemaförslag eller lämna in resultat på tentor. Det vore en 
mycket stor hjälp om det i det kommande intranätet fanns en klar och tydlig logistik för dessa.  
Hon skulle även vilja ha möjlighet till mer direkt kontakt i det kommande intranätet. En chatt 
är även en funktion som hon gärna skulle vilja ha i intranätet. Den andra har som förslag för 
att möjliggöra direkt kommunikation att ha en gemensam plattform för projektgrupper. Där 
kan all information samlas och man kan ta kontakt med varandra.  
”Jag tror inte att det finns så att man kan göra antingen eller utan har man ett intranät då är 
det det.” 
En av dem tror att alla andra system måste tas bort för att få de anställda att börja använda 
intranätet. Det är sedan viktigt att intranätet har många olika funktioner, så att det täcker allas 
behov. Om de anställdas behov inte täcks så kommer de att sluta använda intranätet och gå 
tillbaka till de andra systemen istället. Hon vill även ha bättre adresser till vissa grupper. Så 
som det är nu är det tidskrävande att leta efter adresser till alla som tillhör en grupp. Det 
skulle underlätta om det fanns bättre gruppadresser, helst sådana som var lätta att uppdatera.  
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7 Diskussion 
Det som har konstaterats i denna undersökning är att den interna kommunikationen skulle 
kunna fungera bättre på Högskolan i Skövde. Det är dock tveksamt om ett intranät kan göra 
att den interna kommunikationen fungerar bättre. 
 
Enligt resultatet på denna undersökning kan inte ett intranät lösa de problem som finns med 
den interna kommunikationen. All personal har helt olika informationsbehov vilket gör det 
praktiskt taget omöjligt att inom ett och samma system uppfylla dem alla. Det kan vara farligt 
att se personalen som en homogen grupp.57 Ytterligare ett hinder är att det tidigare har visat 
sig vara mycket svårt att implementera nya system bland de anställda. Under intervjuerna har 
det pratats om att de interna system som har funnits i flera år fortfarande inte används av alla 
anställda. Datavanan bland de anställda är dessutom mycket varierande vilket i flera fall gör 
att man drar sig för att använda ett nytt system på datorn.  
 
Högskolan i Skövde bör se över mål och policy för kommunikation och information. Vilken 
typ av kommunikation vill de att det ska finnas? Vilken typ av information vill de att de 
anställda ska få till sig? Detta är beslut som bör tas av ledningen på högskolan för att få en 
bättre fungerande intern kommunikation. Kommunikation är det kitt som håller samman en 
organisation.58  
 
Så som det är nu finns det inga eller få bestämmelser för hur de anställda ska kommunicera 
med varandra. Vilket har lett till att högskolan består av många olika system. Anställda 
använder sig av olika system för att kontakta varandra vilket gör att det i många fall blir 
problem då två personer inte använder samma system. Det behövs, som en person sa i en 
intervju, att någon i ledningen sätter ner foten och bestämmer hur det ska gå till. Det finns 
även en mängd olika platser att leta efter information på, vilket gör att det både blir 
tidskrävande och tålamodsprövande för de anställda att hitta den information de vill ha. Då en 
organisation istället har en intern kommunikation som fungerar effektivt kan kunskap spridas 
mellan de anställda. Genom att effektivt sprida gammal kunskap inom en organisation kan ny 
kunskap skapas och spridas även den.59 
 
Alla intervjupersoner har pratat om att de föredrar en direkt muntlig kontakt och att det 
förekommer en alldeles för stor mängd e-post. Det är tyvärr vanligt att den muntliga 
kommunikationen blir bortprioriterad till förmån för den elektroniska eller skriftliga 
kommunikationen.60 Ett sätt att förbättra den interna kommunikationen samtidigt som man får 
bort en del av den digra mängden e-post är att ta fram en chattfunktion på högskolan. Många 
av de som intervjuats använder sig redan av chatt för att kommunicera med varandra och just 
en chatt kom upp som ett önskemål hos flera av de intervjuade. Då det finns möjlighet till 
chatt kan många beslut tas direkt med någon via chatten och man slipper skicka en e-post om 
en snabb och enkel fråga.  
 
Det skulle även underlätta om de som arbetar tillsammans även sitter tillsammans i 
verkligheten. De intervjupersoner som har suttit i direkt kontakt med sina medarbetare har 
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uppgett att de använder sig mycket av en direkt och muntlig kontakt, vilket har fungerat 
mycket bra. Informell kommunikation möjliggörs då de som arbetar tillsammans även sitter 
tillsammans i verkligheten. Den informella kommunikationen är mycket viktig för att de 
anställda ska trivas på sin arbetsplats. Detta har visat sig stämma på Högskolan i Skövde då 
de som sitter tillsammans med sina medarbetare har uppgett att de trivs på sin arbetsplats.61  
 
De allra flesta har nämnt att de tycker att den interna kommunikationen inte fungerar speciellt 
bra eftersom de inte får den information de känner att de behöver. Alla uppger att de till stor 
del själva är ansvariga för att hålla sig uppdaterade. Ett problem som detta uppstår då de 
anställda inte har en tydlig policy för information och kommunikation. De vet inte vart de ska 
leta efter just den information som de är ute efter eftersom det inte finns några bestämmelser 
kring vart just denna typ av information ska finnas. Denna brist på information gör att de 
anställda hämmas i sitt dagliga arbete.62 
 
Något som efterfrågas av de allra flesta intervjupersoner är information om vad som händer 
utanför deras enhet, på andra institutioner. Det är viktigt att sådana önskemål tas på allvar då 
om de uppfylls kan höja kvaliteten på både forskning och utbildning. Då alla inom 
organisationen strävar åt samma håll blir arbetet inom organisationen mycket mer effektivt.63 
 
Om det blir ett intranät i framtiden bör det enbart innehålla sådan information som är allmän 
för hela högskolan. Exempel på detta är sådant som nu ligger under ingången ”Jag är anställd” 
på hemsidan, så som ledighetsblanketter, information om it-service eller de dokument som 
innehåller de bestämmelser som finns för högskolan. Information som denna är idealisk för ett 
intranät. Mer detaljerad information som rör varje enskild enhet blir svårare att ha med på ett 
intranät. Att ha med sådan information sätter press på dem som arbetar på varje enhet att de 
håller dessa sidor konstant uppdaterade. Ett krav som förmodligen är för högt. Alla 
intervjuade pratade om att det knappt fanns tid till att läsa e-posten under en vanlig arbetsdag, 
vart ska de få tid att även uppdatera ett intranät? 
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning   
Ett sätt att gå vidare med denna forskning skulle kunna vara att jämföra den interna 
kommunikationen på Högskolan i Skövde med den interna kommunikationen på andra 
högskolor. Det skulle vara mycket intressant att se om andra högskolor har samma problem 
som Högskolan i Skövde har. Finns det några problem som är vanligt förekommande på 
Högskolor i Sverige då det gäller den interna kommunikationen? Om det visar sig att det inte 
finns samma problem på olika högskolor skulle man kunna undersöka vad en högskola gör för 
att undvika ett problem som en annan högskola har.   
Ett annat förslag för vidare forskning är att gå tillbaka till Högskolan i Skövde och göra en 
liknande undersökning då intranätet har blivit integrerat i verksamheten. Blev det någon 
skillnad i den interna kommunikationen? Var den i så fall till det bättre eller till det sämre? 
Hur tycker de anställda att intranätet fungerar bra? 
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