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Sammanfattning 
”Intranätet Axet” - är en kartläggning av hur LRFs medarbetare i nuläget använder 

sitt intranät. LRF, vilket är en förkortning för Lantbrukarnas Riksförbund. LRF är 

en intresse- och företagsorganisation för de som verkar inom de gröna näringarna; 

företagandet inom trädgård, jord, skog och landsbygdmiljö. LRF är en organisation 

som är mycket geografiskt spridd med huvudkontor i Stockholm samt 19 olika 

regionkontor från Skåne till Norrland. 

 

För en så pass stor organisation med drygt 300 anställda som verkar på flera olika 

platser i Sverige är det viktigt att ha en kommunikationsplattform som bidrar till att 

styra hela organisationen mot de gemensamt uppsatta målen. LRFs intranät heter 

Axet och dess syfte är att informera samtliga medarbetare om vad som är på gång 

inom organisationen. Axet ska också tillhandahålla funktioner, mallar, dokument 

och olika policyer så att alla medarbetare arbetar utifrån samma strategier. 

 

Axet är ett viktigt verktyg för många inom organisationen och därför är det 

betydelsefull att det utvärderas med jämna mellanrum för att veta hur statusen ser ut 

gällande Axets funktioner, utseende, struktur och innehåll. 

 

De frågor som kartläggningen har byggt på är: 

- I vilken omfattning används Axet? 

- Hur arbetar medarbetare med Axet idag? 

- Hur ställer sig medarbetarna till Axet? 

- Hur kan Axet blir bättre? 

 

Utifrån dessa frågor formulerades en webbenkät som innehöll 36 frågor. 

Webbenkäten skickades ut till LRFs medarbetare där de under en veckas tid fick 

möjlighet att svara på frågorna. Sammanlagt svarade 114 medarbetare av totalt 297 

medarbetare. Avgränsningen gjordes till enbart LRF och inga dotterbolag 

inkluderades i arbetet. 

 

Undersökningen har lett fram till en redogörelse för vad 114 medarbetare inom LRF 

anser om Axet. Resultatet har visat att Axet är ett välanvänt verktyg som många 

medarbetare använder dagligen och rutinen för att gå in på Axet är hög. Det som 

också framkommit är att det efterfrågas ett par förbättringsåtgärder där 

medarbetarna efterlyser en enklare struktur, mer relevant och uppdaterad 

information samt en bättre sökfunktion som kan svara på frågeställningar. 

 

Nyckelord: Intranät, internkommunikation, geografiskt utbredd organisation. 
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Abstract 
"The intranet called Axet" - is a survey of the current status of how the LRF's 

employees are using their intranet. LRF stands for Farmers' Association which is 

a professional and business organization for those working in the green industry 

which implies entrepreneurship in horticulture, agriculture, forestry and rural 

environment. LRF is an organization that is very geographically diverse with a 

head office in Stockholm and with 19 different regional offices from the south to 

the north of Sweden.  

 

For such a large organization with about 300 employees working in various 

locations in Sweden, it is important to have a communication platform that helps 

to steer the organization towards the common goals. LRF's intranet called Axet, 

has the purpose to inform all employees about what is going on within the 

organization. Axet provides functions, templates, documents and various policies 

so that all employees are working with the same strategies.  

 

Axet is an important tool for many in the organization and therefore it is 

important that Axet is evaluated at regular intervals to know what the status is for 

the current features, appearance, structure and content.  

 

The questions that the study has addressed are: 

 To what extent do the employees work with Axet?  

 How do employees work with Axet today? 

 What do the employees consider about Axet? 

 How can Axet get better? 
 

Based on these questions a web survey with 36 questions was created. The web 

questionnaire was sent to LRF employees where they got a week to answer the 

questions. A total of 114 employees responded from a total of 297 employees. The 

delimitation was made to only LRF and no subsidiaries were included in the study. 

 

My study has led to an explanation of what the 114 employees in the LRF consider 

about their intranet – Axet. The results have shown that Axet is a widely used tool 

that many people use daily and the habit to use Axet is high. What also emerged is 

that it prompts for a couple of improvements, such as simpler structure, more 

relevant and updated information and an improved search function that can answer 

questions. 

 
Keywords: Intranet, internal communications, geographically widespread 

organization.  
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1 Introduktion  
I introduktionen presenteras varför valet av ämnet kom sig att handla om en 

organisations interna kommunikationskanal som vi idag kallar intranät.  

1.1 Inledning 

Grunden till valet av ämnet ”Intranätet Axet? – En kartläggning över hur en stor 

företags- och intresseorganisation använder intranätet som ett verktyg för sin 

interna kommunikation, väcktes redan från min hösttermin 2011 då jag gjorde 

min praktik hos LRF, Lantbrukarnas riksförbund i Skåne. Min praktiktermin 

bestod i att undersöka den externa kommunikationen hos LRF Skåne och i 

samband med detta arbete föddes idén om att även studera den interna 

kommunikationen.  

 

Kommunikation är a och o i dagens informationssamhälle. Alla företag och 

organisationer befinner sig i en ständig kamp om att synas och nå ut till så många 

som möjligt. Syns man inte, finns man inte, är ett vanligt talspråk. Under 

praktikperioden hos LRF var den kommentaren mer regel än undantag från 

medlemmarna som intervjuades hösten 2011. Det gäller att planera så att rätt 

informationen når rätt person vid rätt tillfälle för att informationen ska bli 

värdefull.  

 

Hur intranätanvändningen ser ut och fungerar för LRFs medarbetare beror helt på 

vad denne har för arbetsuppgifter fick jag lära mig under min praktiktermin 

hösten 2011. En medarbetare inom LRF som arbetar med kommunikation ser 

intranätet som en mer naturlig del av sitt arbete. Denna undersökning en del i 

LRFs förbättringsarbete med just intranätet. LRFs mål med Axet är att 

medarbetarna ska kunna vara välinformerade om vad som pågår inom de olika 

delarna av koncernen så att de känner sig delaktiga i helheten.  
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1.2 Bakgrund 

LRF är en obunden partipolitisk intresse- och företagsorganisation för personer 

som arbetar inom de ”gröna näringarna” som idag har drygt 170 000 medlemmar 

vilka tillsammans driver 90 000 företag.  

1.2.1 Organisationspresentation  

De gröna näringarna; företagandet inom trädgård, jord, skog och landsbygdsmiljö 

står för 9 procent av Sveriges BNP. LRF arbetar ständigt för att utveckla 

företagandet inom dessa näringar. Vilket innebär att de arbetar för människor och 

företag som vill utveckla och förverkliga sina mål med tillväxt, lönsamhet och 

kokurrenskraft.  

 

En av LRFs primära uppgifter är att skapa en positiv opinion för de svenska 

böndernas verksamheter. LRF erbjuder sina medlemmar personlig service genom 

egen affärsverksamhet på utvalda områden och genom att tillgodose efterfrågan på 

kvalitativa tjänster med att erbjuda expertis i sakfrågor. 

 

LRF är en stor organisation som behandlar mycket information, information som 

ska nå människor, ju fler desto komplexare informationssystem. Att arbeta och 

utveckla informationskanaler och effektivisera informationsflöden är en ständig 

utmaning som företag och organisationer ideligen måste arbeta med.  

Idag har LRF 170 000 medlemmar med 170 000 olika intressen och 170 000 olika 

behov. Alla medlemmar fordrar sin del av informationen förpackat på sitt sätt. LRFs 

utmaning ligger i att rätt information förpackas på rätt sätt till den specifika 

medlemmen som är i behov av just den sortens information. 

 

LRF är en koncern som har sitt huvudkontor i Stockholm och under huvudkontoret 

ligger 19 olika regionkontor utspridda från norr till söder. Med andra ord är detta en 

väldigt komplex organisation som är utspridd geografiskt, har många mellanchefer, 

regionchefer, medarbetare och väldigt många olika verksamhetsområden. För att 

denna stora organisation ska kunna hålla ihop använder de sig bland annat av ett 

intranät kallat Axet.  

 

1.2.2 Avgränsning  

LRF har idag sju dotterbolag, LRF Konsult, LRF Samköp, LRF Media, Sigill 

kvalitetssystem, Macklean Strategiutveckling, LRF Försäkring samt Sånga-Säby 

Kurs och Konferens. För att klara tidsramar och för att få ett så trovärdigt resultat 

som möjligt avgränsar arbetet till att enbart undersöka LRFs dryga 300 medarbetare 

och inga av dotterbolagens medarbetare.   
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1.2.3 Intern kommunikation – LRFs Axet 

Ämnet är intern kommunikation och avgränsningen är att se närmare på 

kommunikationsverktyget Axet som är LRFs intranät. Intranät används i stort sätt i 

alla företag och organisationer idag. Då LRF är en stor organisation blir den interna 

kommunikationen en väldigt viktigt faktor och ännu viktigare i LRFs fall då 

organisationen är så geografiskt utspridd. Eftersom en fungerande intern 

kommunikation är en av många grundläggande framgångsfaktorer för dagens 

företag och organisationer har Axet arbetats fram för att underlätta arbetet mot de 

gemensamma målen. Axet är LRFs interna kommunikationsplattform där syftet 

bland annat är uppdatera medarbetare om vad som är på gång inom organisationen.  

 

Vi måste hela tiden vara uppdaterade internt för att kunna planera, organisera och 

för att få saker gjorda. Tack vare dagens IT teknik, har den interna 

kommunikationen kommit långt och hjälper oss i mångt och mycket.  

 

1.2.4 Vad är ett intranät? 

Intranät är ett arbetsverktyg som bara på ett par år har införts i svenska företag och 

offentliga organisationer.  Att intranätet fick ett så pass stort uppsving på så kort tid 

beror mycket på att tekniken bakom var praktisk och dessutom förhållandevis 

kostnadseffektiv. En annan förklaring till intranätets massimplementering i Sverige 

under 1990-talet berodde mycket på ”internet-hypen”. Överlag diskuterades internet 

med stor optimism där exempelvis distansarbete inte längre utgjorde något hinder 

för att utföra arbete. I samband med internetuppgången kom också, inte helt 

ologiskt, intranätanvändningen igång inom de stora organisationerna, (Bark, Heide, 

Langen & Nygren, 2002). 

 

Den enklaste förklaringen till vad ett intranät är att beskriva det som ett företags 

eller organisations interna internet, som skyddas med så kallade brandväggar. 

Brandväggarna är programvara som ser till att intrång från obehöriga inte blir 

möjlig, (Bark et al. 2002). 

 

Precis som allt annat inom IT-världen går det också väldigt fort inom 

intranätutvecklingen. Det är viktigt att intranätet uppdateras och utvecklas i takt 

med utbudet på IT-marknaden. Intranätet ska innehålla användbara 

webbapplikationer, kunna hantera en allt större mängd data i databaser och erbjuda 

bra systemfunktioner till medarbetarna. Ett användarvänligt och tillfredsställande 

intranät skapar ett mervärde i och med den tidseffektivisering som 

informationssökningar kan ge de anställda och därmed organisationen. (Bark et al. 

2002). 

 

En av intranätets stora utmaningar är just användningen av information, många har 

inte den kunskap som krävs för att navigera sig igenom intranätet och hittar i sin tur 

inte informationen de letar efter. Många intranät är fyllda med mer eller mindre 
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relevant information om organisationen och dess omvärld. Det råder visserligen 
inget tvivel om att många anställda upplever att bland annat interna och externa 

nyheter om organisationen, omvärldsbevakning intressant och åtminstone indirekt 

är något som kan komma väl till pass i arbetet. Problemet ligger i att denna 

information ofta är relevant endast för en begränsad grupp anställda, medan den för 

det stora flertalet är något man tar till sig endast om tiden tillåter (Bark et al. 2002). 

 

Många har ett arbeta att sköta i vilket det inte finns mycket utrymme för att i ett 

intranät söka, sålla och bearbeta information som inte är direkt nödvändigt i 

arbetsprocessen – Bark et al. 2002:15. 

 

Bark et al. (2002) menar att intranätet inte ska ses endast som en elektronisk 

anslagstavla med spridning av allmän information som främsta uppgift. Utan också 

sträva efter att skapa ett nyttigt verktyg med avsikt att förenkla de anställdas dagliga 

arbetsprocesser. En relativt enkel början på detta är att koppla ihop de olika IT-

applikationerna som används i det dagliga arbetet hos de flesta medarbetarna till 

webben. Många medarbetare tvingas idag att arbeta i olika program som har olika 

funktioner, där man loggar in på olika sätt med olika användaragränssnitt. Så genom 

att integrera alla program med webben, ge dessa ett gemensamt användargränssnitt 

genererar det en effektivitet som sparas både i tid och i frustration hos 

medarbetarna.   

1.3 Tidigare forskning 

Här presenteras de olika studier som har legat till grund för kartlägganingen av 

LRFs intranät.  

 
Det har utförts mycket forskning inom intern kommunikation, intranätanvändning 

och dess tillämpningar hos olika företag och organisationer. Även om det finns 

mycket forskning så uppfattar jag att många organisationer i dagsläget fortfarande 

inte arbetar konkret och målinriktat med intern kommunikationen. En anledning är 

ofta att det är svårt att sätta siffror på det faktiska värdet av bra kommunikation 

samt att kunskapen om kommunikation inte är på den nivån som det borde vara.  

 

1.3.1 ” Intraorganizational communication with intranets” 

I studien ”Intraorganizational communication with intranets” (2001), deltog 500 

organisationer i Hong Kong i syfte att uppmärksamma gynnsamheten med väl 

fungerande intranät. Att implementera intranät har inneburit en hel del för den 

interna kommunikationen. Tack vare intranät har dokumentspridningen inom 

organisationerna effektiviserats mycket. Genom att bland annat kunna dela 

gemensamma formulär, nyheter riktlinjer och personaldata har det blivit mycket 

enklare att styra organisationen mot samma mål. Intranätet har använts för att ge 

medarbetare ett kommunikationsverktyg som stödjer deras gemensamma arbete 
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inom organisationen. Intranätet är ett verktyg som ska kunna ge medarbetare 
realtidsinformation om organisationens funktionella och organisatoriska områden. 

Med hjälp av intranätet kan medarbetare ta ett större ansvar för att skapa och 

upprätthålla sina egna uppgifter inom organisationen. Resultatet i studien visade att 

intranät medförde en ökande effektivitet inom organisationerna just på grund av att 

det produktiva sättet att kunna kommunicera internt med varandra.    

 

1.3.2 Intern Kommunikation, Skandinavisk Benchmark.  

Lunds Universitet presenterade tillsammans med Nordisk Kommunikation en 

rapport om internkommunikation år 2005. 12 000 medarbetare i 24 privata och 

offentliga organisationer deltog i undersökningen. Resultaten presenteras i 

huvudrapporten Intern Kommunikation 2005, Skandinavisk Benchmark.  

 

Undersökningen tog bland annat upp frågor om organisationers 

kommunikationsmiljö, medarbetarnas kommunikationsbehov och medarbetarnas 

tillfredsställelse med organisationens informationskanalsystem. Där intranätet bland 

annat togs upp som en av informationskanalerna som företag och organisationer 

använder. Medarbetarna fick svara på hur tillfredställda de var med organisationens 

informationskanalsystem. Undersökningen genomfördes med enkäter där 

svarsalternativen gick från 5 = Instämmer i hög grad/mycket nöjd, 3 neutral och 1 = 

instämmer inte alls/inte alls nöjd. Informationskanalen intranät fick 

sammanfattningsvis bedömningen 3.47, vilket innebär att medarbetarna var svagt 

positivt tillfredsställda med sitt intranät. Hela resultaten presenteras i 

huvudrapporten Intern Kommunikation 2005, Skandinavisk Benchmark.  

 

1.3.3 Kommunikationsverktyget intranät 

Det finns även flera uppsatser skrivna av högskolestudenter om intranät, en 

intressant uppsats för min förstudie var Kommunikationsverktyget intranät – En 

studie kring hur intranätet kan bli ett bättre kommunikationsverktyg för användarna 

inom företaget. Som är skriven av två studenter vid Växjö Universitet, Jennie 

Carlsson och Louise Göthberg, 2006.  

 

Carlsson och Göthberg (2006), studerade intranät som ett kommunikationsverktyg 

där deras syfte var att skapa en mall samt utföra en nulägesanalysgällande innehåll 

och funktioner av ett företags intranät. De menar på att ett lyckat intranät som 

motsvarar användarnas önskemål är en definitiv framgångsfaktor då användarna har 

tillgång till den information de behöver via intranätet. En viktig punkt för att 

användarna ska känna sig bekväma med intranätet är att användargränssnittet följer 

samma struktur genom hela intranätet. En stor anledning till detta är för att 

användarna snabbt ska känna igen sig, veta hur sidorna är strukturerade och hur de i 

sin tur fungerar.  
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1.3.4 Intranet: A medium of internal communication and training 

Bottazzo, (2005), presenterar i sin studie att för en organisation att lyckas i dagens 

konkurrenssatta informationssfär krävs det ett stödjande informationsflöde i 

organisationen. Att veta vad kommunikation är och hur man kommunicerar är det 

ingen som föds till att veta. För att rätt kommunikation ska kunna genomsyra en hel 

organisation krävs träning och utbildning. Kommunikation sker inte på en nivå utan 

på många olika nivåer, då vi alla kommunicerar på olika sätt som medarbetare inom 

en organisation inte alltid är medvetna om. Bottazzo (2005) menar att man får mer 

utav sitt intranät om man har ett klart uppsatt syfte som exempelvis kan vara att dela 

med sig av kunskap och information. Att införa en utbildningsportal till intranät 

skulle ge ett uppsving på kompetensen inom intranätanvändandet. Eftersom intranät 

anses vara en självklar del i en organisation bör också utbildning i användningen bli 

en självklarhet. Genom att utbilda medarbetare i kommunikationsteknik kan 

förvaltningen och kunskapsöverföringen förbättras avsevärt.  
 

1.4 Problem/frågeformulering 

 

Problemformuleringen kommer fram till fyra frågeställningar om varför Axet är ett 

viktigt verktyg för LRF.  
 

Problemet är att användningen och synsättet på hur intranät idag ska se ut och 

fungera är väldigt olika. De olika synsätten är beroende av vad man har för 

förhållningssätt och kunskap om information och dess inverkan. Intranät arbetades 

fram för att stora organisationer skulle kunna arbeta bättre mot de gemensamma 

målen. Utifrån det, har intranätet byggts ut med olika funktioner och fungerar i idag 

som ett stöd för många medarbetare.  

 

För att kartlägga Axet, LRFs intranät, är det viktigt att börja med att undersöka i 

vilken omfattning det faktiskt används, vilka rutiner har medarbetarna. Det finns 

inget syfte med att arbeta med ett intranät om det inte används. Efter att man vet hur 

användningen ser ut är det också lättare att sätta ambitionsnivån för hur intranätet 

bör fungera och underhållas.  

 

En annan viktig fråga, är hur medarbetarna arbetar med Axet. En förutsättning för 

att ett intranät ska fungera är att medarbetare använder det som en 

informationskanal, att nyheter läggs upp och att användbart material finns tillhanda 

för medarbetarna. Oftast lider inte intranät idag av att det uppdateras för lite utan 

snarare för mycket som sedan inte sorteras, struktureras om efter lämplig tid. Därför 

är det av intresse att utreda hur LRFs medarbetare använder sitt intranät idag.  
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Ytterligare en fråga som är viktig att beröra är just attityden till hur intranätet inom 
LRF ser ut. Det Axet levererar, motsvarar det de förväntningar som medarbetarna 

har på Axet? Tillhandahåller Axet de funktioner som krävs för att medarbetarna ska 

kunna utföra sina arbeten så optimalt som möjligt.  

 

Till sist för att kartläggningen ska bli en kartläggning av vad medarbetarna tycker, 

är det viktigt att ta reda på vilka medarbetarnas egna förbättringsförslag är. Hur kan 

Axet bli bättre, effektivare och generera mer nytta för medarbetarna? 

 

Dessa fyra frågor är det kartläggningen bygger på utifrån de tidsramar som fanns 

uppsatta inför arbetesgång.   

 
 

1.5 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att kartlägga nuläget för hur LRFs medarbetare använder sitt intranät.  

 

De frågeställningar som kommer ligga till grund i uppsatsen är följande: 

 

 I vilken omfattning används Axet? 

 Hur arbetar medarbetare med Axet idag? 

 Hur ställer sig medarbetarna till Axet?  

 Hur kan Axet blir bättre?  
 

Studiens resultat kommer att mynna ut i en kartläggning om hur intranätet används 

idag.  
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1.6 Disposition  

Kapitel 1- Introduktion  

Behandlar bakgrunden, syftet och frågeställningen till uppsatsen; Varför 

intranät?   

 

Kapitel 2 - Teori 

Bearbetar teorier om intranät och internkommunikation, varför det är så viktigt 

med en fungerande internkommunikation speciellt när organisationen är 

geografiskt spridd.   

 

Kapitel 3 - Metod 

I kapitel tre redovisas vilken metod som användes för att kunna kartlägga LRFs 

intranät - Axet. 

 

Kapitel 4 – Resultat och Analys 

Uppsatsens resultat och analys presenteras i form av diagram och procentsatser.  

 

Kapitel 5 – Diskussion  

Diskussionen i uppsatsen behandlas i kapitel fem, där debatt om Axet som 

internkommunikationskanal förs av uppsatsens författare.  

 

Kapitel 6 – Avslutning och Slutsats 

Sista kapitlet tar upp avslutning, egna slutssatser och reflektioner kring 

undersökningen och valet av metoden samt vad som kan vara intressant för 

framtida forskning.  
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2 Teori 
Nedanstående teorier är hämtade ur litteratur som är relevant för att kunna 

besvara frågorna i problemformuleringen. 

 

2.1 Hur bör ett intranät användas? 

Användargränssnittet är det som styr kommunikationen mellan datorn och 

medarbetarna. Intranätets uppbyggnad och innehåll är det som styr den interna 

kommunikationen inom organisationer fungerar. Intranät kan ses som ett redskap 

för att kunna göra den interna kommunikationen mer lätthanterlig och 

genomförbar (Bark et al, 2002).  

 

Kunskap ger delaktighet. Precis lika viktig som forskning inom exempelvis 

sjukvården är livsvikt för oss precis lika viktig är forskningen inom information 

för att kunna komma framåt. Hela vårt sätt att tänka är anknutet till hur vi 

omsätter tankarna i praktiken. Vårt moderna informationstänkande bygger på 

övertygelse att de flesta människor man riktar sig till är kloka och förnuftiga 

människor, (Larsson & Rosengren, 1995).  

 

I dagens moderna organisationer tar medarbetare många fler beslut än för bara ett 

tiotal år sedan. Dessa beslut, inte speciellt stora om man ser på varje litet beslut 

som vi tvingas ta varje dag, men slår vi ihop dem bildar de en massiv kraft som 

för organisationen framåt i rätt riktning.  

 

Den interna informationen kan egentligen konkretiseras ner till fyra ledord; 

öppen, snabb, saklig och ärlig. Med öppenhet menas att man alltid ska 

eftersträva informationen som fullständig, snabb information hindrar ryktes 

spridning, saklig innebär att sanningsenlig och ärlig information betyder att 

mottagaren ska känna trovärdighet, genom att agera rätt, (Larsson & Rosengren, 

1995). 

2.1.1 Att utveckla och arbeta med intranät 

Larsson & Rosengren, (1995) skriver att det var på 60-talet som många företag 

fick problem med sin interna kommunikation. Det var tider då tillväxten ökade, 

arbetsplatserna utvecklades och blev större, arbetar- och tjänstemannakollektiven 

ökade vilket genererade till att avståndet mellan ledningen och arbetarna ökade. 

Konsekvenserna på detta kom som ett brev på posten. För att kunna reda upp den 

oroliga situationen, då det inte gick att lita på någon, eftersom ryktesspridningen 

var enorm var man tvungen att ta tag i problemen med hårdhandskarna. 

Utredningar genomfördes, personaltidningar inrättades och 

personaltidningsredaktörer anställdes.  
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”En inte obetydlig del av den svenska informationsbranschen torde ha sitt 
ursprung i den kraftfulla satsningen på internkommunikation som skedde under 

60-talet” – Larsson & Rosengren (1995:122) 

 

Grunden till varför och hur ett intranät skapas beror ofta på vem som tog 

initiativet och i vilket syfte. Detta innebar att intranätet inte alltid skapades från 

allas behov utan var mer koncentrerat på vissa delar, ju fler delar som ska 

kompletterades och ju större ett intranät blir ju dyrare blir programmeringen och 

servicesarbetet, (Bark et al. 2002). 

 

Intranät erbjuder enorma möjligheter, men ambitionsnivån måste anpassas efter 

vad och hur mycket resurser man har råd att underhålla med. Ambitionsnivå bör 

därför formuleras i stora drag innan ett intranät skapas just för att sätta ramarna 

för hur organisationen bör fortskridna med arbetet. Att påbörja exempelvis en 

nyhetskanal via intranätet är ett resurskrävande arbete som kräver underhåll hela 

tiden, har en organisation som avsikt att lägga ner mycket resurser på intranätet 

så är det en form av informationsutdelning som görs via intranätet dagligen. Har 

en organisation inte som avsikt att underhålla lika frekvent, så bör ett nyhetsmail 

i veckan snarare utarbetas istället. Att starta en nyhetskanal kräver mycket arbete, 

det är information som ska samlas in, bearbetas redaktionellt, märkas upp, 

publiceras och så vidare. Finns inte dessa resurser från början bör man undvika 

denna sort av nyhetsförmedling på första sidan och istället lägga ambitionsnivån 

vid att tillhandahålla statisk information. Statisk information via intranätet är 

sådan information om exempelvis företaget, personalhandbok, adresser, 

telefonnummer samt olika policydokument. Den här sortens information har 

många behov av, men inte i sitt dagliga arbete  

”Nyheter som inte uppdateras är sämre än inga nyheter alls” - Bark et al. 

2002:139.  
 

Som sagt så är det viktigt att lägga ambitionsnivån rätt för en organisations 

intranät redan från början, efter ledningens ambition och medarbetarnas behov av 

information (Bark et al. 2002).  
 

Om en organisation valt att använda sitt intranät mer som en nyhetskanal är det 

ett måste att ny information publiceras regelbundet på exempelvis intranätets 

startsida. Det är viktigt att nyheter uppdateras ofta och att de är intressanta och 

pålitliga, om detta inte uppfylls har intranätets användare snabbt avtrubbats och 

får inte in vanan om att gå in och uppdateras om vad som har hänt. Exempelvis 

är gamla nyheter avtrubbande. Det krävs alltså ett ständigt flöde i nyheterna, små 

och stora händelser. Information ska aldrig stanna upp utan den ska flyta, är det 

en viktig nyhet men gammal för dagen förpassas den längre ner på sidan, blir av 

med bild, och ingress och för en enkel rubrik och så bör nyhetsflödet fortlöpa i 

ett ständigt rullande hamsterhjul, (Bark et al. 2002). 
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Eftersom nyhetskanalen på ett intranät är resurskrävande kan åtgärder göras för 
att få loss ännu mer resurser genom att exempelvis avskaffa personaltidningar 

och samla all information för samtliga berörda medarbetare på ett och samma 

ställe. En annan lösning är också att förändra personaltidningen genom att 

publicera mer kortvariga nyhetsartiklar på intranätets nyhetskanal och fortsätta 

använda personaltidningen till mer djupare reportage och intervjuer, (Bark et al. 

2002). 

 

2.2 Intranätet som en ”killer-application” 

Inom IT-världen brukar man prata om ”killer-applikationen” som fick den stora 

massan av människor att börja använda sig av en viss produkt. Intranätet kan 

jämföras som en viss produkt som en stor mängd människor, detta fall 

medarbetare börjar använda genom att uppfylla medarbetares behov av snabb 

åtkomlig matnyttig information.  Om intranätet genererar tidsbesparing i 

medarbetarens dagliga arbete kommer intranätet få denna ”killer-effekt” som gör 

att alla vill använda sig av intranätet och all dess applikationer och information, 

(Bark et al. 2002). 

 

När vanan och rutinen kommit över medarbetarna och de börjat använda 

intranätet i sitt dagliga arbete har plötsligt en kanal för kommunikation öppnats 

ut till de anställda. Nyheter som skickas ut kan nu nå ut och informera många 

medarbetare på en relativt kort tid. Medarbetare börjar bry sig om vad som 

händer internt och inte bara om vad som händer på deras egna skrivbord, 

informationen ger en delaktighet, ett lugn och medarbetare är tillfredsställda, en 

organisations grundstomme i den interna kommunikationen har alltså skapats.  

 

Den stora fördelen med intranät, om det används på rätt sätt, är att man nu kan 

kommunicera värderingar så att medarbetares attityder påverkas så att de riktar in 

sig mot företagets gemensamma mål. VDn ha en stor roll i detta arbete, genom 

att VDn med jämna mellanrum skickar ut direkt riktad information till sina 

medarbetare via intranätet kan vara mycket verksamt för att tydliggöra målen. 

Rent konkret kan detta göras på olika sätt men ett exempel är att VDn 

uppmärksammar och visar sin uppskattning för personalgrupper som varit 

framgångsrika i sitt arbete, lyckats övervinna svårigheter eller framgångsrikt 

genomfört förändringsarbete (Bark et al. 2002). 

 

2.2.1 Att utforma ett intranät 

Att utforma ett intranät kan vara otroligt otacksamt arbete. Det som fungerar är 

oftast en självklarhet hos användarna och inget de funderar något närmare på. 

Utan det enda som användarna märker är om något inte fungerar. Ju mer 

komplext ett fel är ju färre åsikter, eftersom medarbetarna inte har den kunskapen 
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om vad som är fel, men när det handlar om enklare saker som syns tydligt så som 

fel bakgrundsfärger och så vidare så är det många fler användare som har åsikter 

om det (Bark et al. 2002). 

 

För att ett intranät ska uppfylla så många användares behov och önskemål kan 

det upprättats en så kallad ”Dialogfunktion”, där syftet är att användare ska 

kunna bidra med kunskaper, erfarenheter och synpunkter till sina chefer och 

medarbetare. Idealet är att dialog-funktionen ska användas som en chatt- eller 

nyhetsgrupp som diskuterar kring olika ämnen. Dialogfunktionen ska ha ett 

lärande perspektiv genom att utveckla medarbetarnas argumentationsklimat. 

Medarbetare tränas alltså i att formulera sig, argumentera, bli bemött, möta andra 

samt att acceptera att det kan finns andra funktioner än vad man själv kan se som 

kan påverka. Tyvärr så är det sällan dialogfunktionen får något långt levande, 

utan dör ut efter en kort tid. Orsaker till dialogens korta livslängd har med olika 

faktorer att göra så som, att intranätsansvariga/underhållare och användare av 

intranätet inte talar samma språk. En annan faktor som också gör att dialogerna 

tryter är att ofta är återkopplingen dålig, eller det sker ingen återkoppling 

överhuvudtaget (Bark et al. 2002). 

 

För att få ett intranät och alla dess funktioner att fungera krävs det ett hårt arbete, 

så väl innan som under själva intranätets levnad. En stor framgångsfaktor för ett 

intranät är givetvis om dialogerna skulle fungerat. Genom att anamma rutiner 

och resurser för att ge snabb och bra feedback på användarnas frågor och 

synpunkter så ger detta följden att användaren kommer fortsätta att ställa frågor 

även i fortsättningen. En annan möjlighet för fortskridande dialoger är att 

uppmuntra till att ge snabb återkoppling även uppåt i organisationen om 

medlemmars reaktioner på förändringar. Att styra upp slutna grupper kan också 

vara en möjlighet för ökad interaktion på intranätet, där frågor och svar kan 

kommuniceras sinsemellan som de berör. Och slutligen att alltid använda ett 

användargränssnitt som gör det enkelt för användaren att få en bra överblick över 

olika inlägg som ger en låg tröskel för att komma med ett inlägg (Bark et al. 

2002). 

 

2.3 Kommunikation i olika utformningar  

Kommunikation i alla dess former, intern eller externt ett väldigt vagt och 

komplext begrepp. Kommunikation kan innebära så många olika begrepp för 

många olika människor. Exempelvis kan kommunikation vara samtal, transporter 

eller television. Beroende på hur vi har föreställt oss vad kommunikation är 

avgörande för hur vi använder oss av begreppet kommunikation. 

Kommunikation är ett begrepp i vår samtid som är otroligt viktigt för oss och är 

något som används i väldigt många sammanhang så som vid beskrivning av ett 
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problem som rör alltifrån människors vardagsliv till global ekonomisk utveckling 

(Jansson, 2010). 

 

Kommunikationens ursprung kommer ifrån latinets communicare, vilket betyder 

”att göra något gemensamt för flera”. Utifrån kommunikationens grundbegrepp 

har man tagit fram tre centrala komponenter som beskriver kommunikation som 

en process snarare än ett tillstånd, kommunikation anses också vara mellan flera 

människor som knyter samman dem samt att kommunikation alltid tycks ha 

något slags objekt eller innehåll som gör det förenat. Även Process, mellan flera 

människor och innehåll inte återspeglar hela sanningen om av kommunikation är 

för något så är påståendena utmärka hörnstenar för att kunna få en förståelse för 

vad som är kommunikation – och vad som inte är det (Jansson, 2010). 

 

Ett vanligt återkommande missförstånd när det gäller kommunikation är 

kommunikationen likställs med dess innehåll. Exempel vis när en reklamfilm har 

gjorts, presenterats och den inte alls genererar det budskap hos människor som 

det var tänkt från början är en vanlig kommentar att ”kommunikationen har inte 

nått ut till mottagaren som vi föreställt oss”. ”Kommunikationen” i detta fall 

avser budskapet och inte processen (Jansson, 2010). 

 

Det dominerande sättet att se på kommunikation är fortfarande att det handlar om 

ett informationsutbyte mellan minst två olika parter. Ju fler parter som är med i 

informationsutbyteprocessen som kan likställas med masskommunikation desto 

mer kritisk blir själva informationsutbytet. Här föds ett av kommunikationens 

främsta problem och det är tolkningsproblemet. Åter igen, kommunikation är ett 

väldigt vagt begrepp och i mångt och mycket spelar det en stor roll i hur ett 

budskap har framförts, vad som har framförts, i vilket sammanhang samt med 

vilket innehåll. Alla dessa faktorer påverkar tolkningsförmågan som gör att 

misstolkningar uppstår (Jansson, 2010). 

 

Lastfartyg och intranät har egentligen ingen likhet med varandra, men att se ett 

lastfartyg och ett intranät som ett kommunikationsmedel eller 

kommunikationsredskap för att förflytta något mellan människor ger lastfartyget 

och intranätet plötsligt väldigt många fler likheter än tidigare. Genom att 

överföra och dela kan vi på olika sätt ”göra något gemensamt för flera”.  

 

Begreppet kommunikation är ett av många få ord som fortfarande väcker positiva 

associationer. Oberoende av vad som bör kommuniceras så ses det som en 

nödvändig resurs. Att kommunicera via olika medier blir snart ett behov som vi 

inte kan vara utan. Tack var den mediala kommunikationen kan vi vara 

uppdaterade om allt som händer runt omkring oss. Kommunikationsprocesserna 

går i raketfart världen över (Jansson, 2010). 
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2.3.1 Kommunicera mera 

”Kommunicera mera” kan knappt vara ett allmängiltigt mål längre, även om 

många fortfarande ser det som lösningen när kommunikationen tryter i stora 

organisationer. Men det kan sällan vara svaret då vi dagligen håller på att 

dränkas i information. Det är kanske rent av så att vi ska börja kommunicera 

mindre och mer sparsamt och istället fokusera mer på att kommunicera med 

”rätt” kommunikation och lyssna på ”rätt” saker och personer. Att avgöra vad 

som då är rätt i detta sammanhang är givetvis en stor utmaning som ska gå att 

genomföra (Jansson, 2010). 

 

Att tala är silver, att tiga är guld. Tigandet ädla konst är något vi ser mer sällan, 

då många resonerar så som ”syns man inte – finns man inte”. Tigandet uppfattas 

istället som en oförmåga till kommunikation, eller en inkompetens att förstå 

värdet av att kommunicera. Att kommunicera kan kort sagt beskrivas som en 

grundläggande norm för vårt moderna samhällsliv. Idag är det en ständig tävling 

om vem som kommunicerar snabbats och nå ut med sitt budskap före alla andra. 

När det kommer till kommunikation så är det inte alltid snabbheten som avgör 

hur kommunikationen mottas, utan innehållet. Mycket ”onödigt” produceras 

fram, även om denne som gör detta aldrig skulle erkänna det (Jansson, 2010). 
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3 Metod 
I följande metodkapitel kommer undersökningens metodansats att presenteras. 

Utifrån undersökningens syfte och mål har metod noggrant valts ut, analyserats 

och övervägts.   

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär diskussionen mellan vetenskapen och 

forskningen. I detta fall pratar vi om att undersökningen ska ha en 

positivistiskangreppsätt, hermeneutiskt angreppsätt eller en empirisk ansats. De 

tre nämnda förhållningssätten har likheter såväl som olikheter. (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

För att något ska kännetecknas som vetenskapligt måste det kunna gå att belägga, 

bekräfta eller verifiera de påståenden som man säger sig är vetenskapliga. När 

vetenskap verifieras är utgångspunkten den bakomvarande empirin, fakta eller 

data. För att bekräfta den bakomliggande fakta som tagits fram av exempelvis en 

forskare kan de framtagna fakta antigen analyseras källa för källa eller så 

kullkastar eller falsifieras den fakta som påstås vara vetenskaplig. Om data inte 

går att falsifiera efter flertalet gånger är svaret att de påstådda fakta är 

vetenskaplig, (Gustavsson, 2002).  

 

En undersökning ska alltså vara saklig, objektiv och balanserad. Med saklighet 

menas att undersökningen ska vara sann och riktig. Det går inte att samla in och 

godta några fakta överhuvudtaget förens den har granskats källkritiskt. 

Objektivitet innebär att forskaren ska ha ett så objektivt förhållningssätt till det 

som ska undersökas som möjligt. Givetvis är detta väldigt svårt, men genom att 

tillåta sig att uppvisa sin egen tolkning kan hjälpa mycket för att behålla 

objektiviteten genom hela arbetet. Till sist så bör undersöknigen vara balanserad. 

Med balans menas att inte låta oväsentliga detaljer ta över allt för många sidor i 

undersökningen medan de mest väsentliga detaljerna så som resonemang och 

slutsats ges ett alldeles för litet utrymme, (Ejvegård, 2003). 
 

 

 

3.1.1 Deduktivansats ”teori till empiri” 

Innan man börjar med att samla in data från verkligheten måste det klargöras 

varifrån data kommer, i detta fall handlar det om att samla in data ur en mänsklig 

tolkning eller ifrån en objektiv tolkning. När en undersökning sker utifrån ett 

deduktivt perspektiv samlar forskaren först in data om verkligheten utifrån 

teorin, och först därefter samlas data in om verkligheten för att se om 

förväntningarna stämmer (Jacobsen, 2002).  
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Att använda ett deduktivt arbetssätt innebär att undersökningen följer bevisandets 

väg, med det menas att befintlig teori drar slutsatser om enskilda företeelser. 

Objektivitet är deduktionens ledord och stärks just genom att utgångspunkten är 

befintliga vetenskapliga teorier. (Patel & Davidson, 2011). 

 

En viktig aspekt i valet av den deduktiva ansatsen var att undersökningens empiri 

samlades in med hjälp av webbenkäter. Jacobsen, (2002) menar att kvantitativa 

undersökningar i stor utsträckning bör vara deduktiva eftersom forskaren ofta 

använder sig av för formulerade, fasta frågor där svarsalternativen oftast också är 

fasta. Att välja den deduktiva ansatsen innebär att starka begränsningar läggs på 

vilken information som samlas in. 

 

Faran med den deduktiva ansatsen är att de undersökta uppfattar forskarens 

tolkning av verkligheten istället för hur de själva uppfattar verkligheten. Därför 

är det av oerhörd vikt att forskarens frågor uppfattas som relevant (Jacobsen, 

2002). 

 

3.1.2 Holistisk ansats kontra individualistisk ansats 

Den individualistiska ansatsen förespråkar varje enskild person som den 

viktigaste datakällan genom antigen det den säger eller gör. Att kartlägga LRFs 

intranät skulle vara omöjligt om varje enskild användare skulle bli personligen 

tillfrågad vid ett antal olika tillfällen för att kunna dra slutsatser om hur 

inställningen till Axet ser ut. Utan lösningen för att studera detta område är att 

skicka ut ett frågeformulär till alla användare och utifrån de svar som kommer in 

finna gemensamma drag (Jacobsen, 2002). 

 

3.1.3 Positivism 

Utformningen av undersökningens enkätformulär bygger på kumulativ kunskap, 

det vill säga att frågorna kommer ifrån tidigare genomförda undersökningar om 

just intranät användning hos stora organisationer och företag. Att använda en 

positivistisk ansats i kartläggningen av LRFs intranät Axet passar bäst då data 

mestadels samlas in med hjälp av siffror samt undersökningen sker på distans 

med hjälp av webbenkäter som datainsamlingsmetod (Jacobsen, 2002). 

 

3.2 Kvantitativ ansats  

När undersökningar genomförs är en av de första valen som görs innan arbetet 

sätts igång att välja ett kvantitativt- eller kvalitativt angreppsätt. Kvalitativa 

angreppssätt är att föredra när studiens frågeställning har som syfte att studera ett 

fenomen på djupet. För att kunna gå på djupet koncentrerar sig forskaren på 

några få enheter. I detta fall där syftet är att kartlägga hur Axet används av 

medarbetarna, undersöks många enheter. Undersökningen får en bredd där 



23 
 

många olika nyanser undersöks och då är den kvantitativa ansatsen att föredra 

(Solvang & Holme, 1997). 

 

Jacobsen, (2002) skriver att en av de mest användbara kvantitativa 

datainsamlingsmetoden är enkäter med angivna svarsalternativ. Enkäter, 

webbenkäter i detta fall, är en effektiv och snabb datainsamlingsmetod som kan 

samla in mycket data ifrån många enheter på relativt kort tid. När en kvantitativ 

metod används måste en kategorisering ske, innan insamlingen av informationen 

kan börja. Genom att använda sig av den deduktiva ansatsen är detta inga 

problem, de teorierna togs fram innan frågorna till enkäten formulerades.  

 

Motivet till att välja den kvantitativa metoden är väldigt enkel att motivera med 

att de slutna ansatserna är mer effektiva än de öppna ansatserna. Effektiviteten i 

detta sammanhang menas med att det är relativt lätt att behandla stora mängder 

siffror, men svårt och tidskrävande att behandla stora mängder ord. Genom att 

använda den kvantitativa metoden kan undersökningen behandla många fler 

enheter i form av siffror (Jacobsen, 2002). 

 

Att använda siffror i kartläggningen om hur medarbetare inom LRF arbetar med 

Axet kan analysarbetet effektiviseras avsevärt. Siffrorna är symboler för ord i 

detta sammanhang. Idag arbetar drygt 300 olika tjänstemän hos LRF, fördelat på 

huvudkontoret i Stockholm och ute på de olika regionala kontoren från norr till 

söder. Att använda en kvantitativ metod är utan tvekan den metod som lämpar 

sig mest då närmare 300 medarbetare involveras i studien.   

 

3.3 Enkätutformning och utskick 

Inspiration till frågorna kommer från tidigare uppsatser som har undersökt 

intranät på samma tillvägagångssätt som denna undersökning. Resultatet blir 

därför jämförbart med tidigare resultat och ger generella slutsatser. Eftersom 

inspirationen kommer från tidigare testade undersökningar så kan undersökning 

med fördel utgå ifrån en kumulativt ansats, vilket med andra ord betyder att 

undersökningen bygger på tidigare forskning (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom undersökningen utgår från de kvantitativa principerna för hur 

information samlas in bör alla frågor vara formulerade så att de bara har fasta 

svarsalternativ. Men när det gäller frågor där forskaren inte har en överblick över 

alla tänkbara svarsalternativ är det bättre att ge öppna svarsalternativ än att ange 

så många svarsalternativ att det skulle behövas flera sidor att räkna upp dem. En 

annan typ av öppna svarsalternativ är att ange ett par fasta svarsalternativ och på 

slutet ange en öppen kategori där uppgiftslämnaren kan fylla i sina egna 

alternativ om de känner att de angivna kategorierna inte passar. Risken med att 

inte ta med öppna svarsalternativ är att det som mäts i undersökningen inte är det 



24 
 

som medarbetarna på LRF ser som viktigast. Det som mäts istället blir vad 

medarbetarna finner viktigast av det som finns uppräknat i svarsalternativen. 

Därför testades frågorna i enkätundersökningen på ett antal olika personer innan 

den slutgiltiga enkäten gick ut till medarbetarna (Jacobsen, 2002). 

 

Webbenkäten utformades i ett Googles dokument. Googles webbenkätformulär 

är utformat så att användaren bara behöver fylla i frågor, ange vilka 

svarsalternativ respektive fråga ska ha och sedan är det klart. Webbenkäten 

skickas sedan ut till respektive medarbetare med en länk via e-post. E-

postmeddelandet innehöll en kort informationstext, (se bilaga 1), om syftet med 

undersökningen. Information om undersökningen lades även ut på Axet dagen 

innan webbenkäten skickades ut till medarbetarna.  

 

Svaren från webbenkäten sammanfattas sedan i Googles dokumentet i form av 

kalkylark och i sammanfattande tabeller för varje fråga.  

 

Sammanlagt skickades webbenkäten ut till åtta olika testpersoner, där sex 

personer var helt oberoende av undersökningen och läste alltså enkätfrågorna 

helt utan någon anknytning till LRF. De andra två personerna som hjälpte till i 

utformningen av enkäten har en mer insatt roll hos LRF och även insatta i syftet 

för undersökningen.   
 

Enkäten skickades således ut den:  

13 februari och gav 58 svar  

 

Påminnelsen skickades den:  

17 februari och gav ytterligare 56 svar 

 

Totalt kom 114 enkätsvar in av 297 utskickade enkäter. 

 

Samtliga enkäter samt påminnelser skickade via e-mail där information om 

undersökningens syfte och förklaring presenterades allra först i enkätformuläret.  

 

För att kunna veta vilka som hade svarat på enkäten fick samtliga medarbetare ett 

nummer utskickat via mail, innan enkäten skickades ut. Det tilldelade numret 

skulle de sedan skriva i en obligatorisk ruta i svarsformuläret. Allt eftersom 

enkäterna kom in raderades namn och nummer, på så vis behövdes endast 

påminnelser skickas ut till dem som inte svarat än och de som svarat behövde 

inte ta del av påminnelserna.  
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3.4 Urval – endast LRF och inga dotterbolag 

Urvalet styrs utifrån syftet med undersökningen, det vill säga av vilken slags 

information som önskades få fram. Det finns en rad olika urvalskriterier inom 

den kvantitativa ansatsen som man kan välja ifrån. I detta fall, med tanke på 

LRFs olika dotterbolag som alla använder sig av Axet, men med olika innehåll så 

gjordes urvalet utifrån frågeställningen och syftet med undersökningen. Syftet är 

att kartlägga för LRFs sätt att använda Axet, därför består urvalet enbart av LRFs 

medarbetare och inkluderar inga dotterbolags medarbetare.  

 

Att alla medarbetare, dryga 300 medarbetare inkluderades har att göra med 

svarsfrekvensen. För att få in så många svar som möjligt skickades enkäten 

därför ut till alla LRF medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och till 

samtliga regionkontors anställda från norr till söder.  

3.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Alla svar kom in mellan den 13 april och den 23 april. Enkäten fanns ute för 

ifyllning i tio dagar, var av sju arbetsdagar. Enkäten skickades ut till 297 

medarbetare inom LRF, där 156st medarbetare finns ute i regionerna, från norr 

till söder och resterande 141st medarbetare från huvudkontoret i Stockholm.  

 

Den 22 april, en dag innan enkäten skickades ut informerades medarbetarna via 

Axet om att en undersökning om Axet var på gång. Informationen som lades upp 

på Axet innehöll kontaktuppgifter samt syfte med undersökningen.   

 

På grund av uppsatsens deadline, så hann enkäten inte vara ute längre än från den 

13 april till den 23 april sedan behövdes arbetet med resultatframställningen 

påbörjas.  

 

Enkäten skickade ut den 13 april, påminnelsen skickades ut den 17 april, den 

sista dagen som medarbetarna kunde skicka in sina svar var då den 23 april.  

Mellan den 13 april och den 17 april kom 58 svar in, då hade 19 % svarat av 

totala 297 medarbetare.. 

Mellan den 17 april och den 23 april kom 56 svar in, då hade sammanlagt 38 % 

svarat. Med tanke på den korta tiden som enkäten var ute och med tanke på att 

det var en icke obligatorisk enkät anses slutresultatet som godkänt.  

 

Det finns ingen regel som säger hur mycket bortfall som accepteras eller ej, utan 

varje undersökning ha sin speciella karaktär och sina problem. Istället bör man se 

till orsakerna till att förstå bortfallet (Byström, 2010) 
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3.6 Resultatbearbetningen  

Alla resultat sammanställdes i en rad olika diagram. Beroende på hur frågorna 

var formulerad, formades diagrammen utefter relevans till frågan. Var det en ja- 

eller nej fråga presenterades resultaten i exempelvis i cirkeldiagram. Frågor med 

flera svarsalternativ sammanfattades däremot med hjälp av stapeldiagram.  

 

De öppna frågorna var svårare att analysera och för att göra detta arbete smidigt 

var det lättast att skriva ut varje kommentar under respektive fråga. Beroende på 

vad svaret var, kategoriserades svaren, och sedan delades svaren in under 

lämpliga underrubriker. Alla frågor med fasta svarsalternativ var obligatoriska. 

Anledningen till obligationen på frågorna var för att minska andelen felaktigt 

ifyllda svar. De öppna frågorna, som i undersökningen var tre stycken, var inte 

obligatoriska eftersom min erfarenhet säger att man är mer motståndig om man 

måste skriva något när man egentligen inte har någon åsikt.  

 

Resterande 33 frågor var frågor med fasta svarsalternativ och dessa kunde därför 

sammanfattas direkt i passande tabeller och diagram som Googles dokumentet 

gjorde automatiskt.  

 

Med hjälp av de sammanfattande diagrammen för varje fråga kunde en relativt 

snabb överblick göras för hur instämmande eller nöjda de var kring olika frågor 

om Axet.  

3.7 Validitet och reliabilitet  

För att en forskning ska anses vara tillförlitlig är det viktigt att se över validiteten 

samt reliabiliteten. Med validitet menas att man ser över om man verkligen har 

mätt det man sagt att man mäter. För att kontrollera om rätt sak är mätt finns det 

en rad olika valideringar så som, logisk validering, en innehållsvalidering 

och/eller en kriterievalidering, (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Med den logiska valideringen testas frågor om det svarsalternativ i stor 

utsträckning består av vet ej, om fallet är så, beräknas validiteten som låg. 

Innehållsvalideringen innebär att se över om alla delar av ett område mäts och 

överensstämmer med varandra, exempelvis när tillfredsställelsen om Axet 

utvärderas. Kriterievalideringen är det säkraste sättet att studera validiteten. 

Avsikten är att jämföra de uppnådda mätresultaten med något annat kriterium 

som mäter samma sak. Om de jämförda mätresultaten överensstämmer i hög 

grad tyder det på att validiteten är hög. Om fallet är så att det inte finns 

likvärdiga kriterier som kan ställas om varandra måste andra validitetsformer 

tillämpas (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Normalt brukar det vara enklare att testa reliabiliteten, vilket innebär att 

kontrollera så att det blir samma resultat vid varje mätning. Precis som vid 
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valideringen finns det även vid reliabiliteten en rad olika tester som kan 

genomföras. Exempelvis test-retest-metoden, där mätningar görs vid en viss 

tidpunkt och upprepas sedan vid ett senare tillfälle. Om överensstämmelsen är 

hög, anses reliabiliteten som hög.  
 

3.8 Metodkritik 

Faran med att använda sig av en kvantitativ metod är att undersökningens 

resultat kan ge en ytlig avspegling av verkligheten. Frågorna och ämnet som 

studeras kan inte vara för komplexa eftersom det är svårt att komma på djupet 

utan det den kvantitativa undersökningen mer kan fokuserar på är enklare 

förhållande. Det man får fram i en kvantitativ undersökning är egentligen bara 

det vi frågar om. Även om medarbetarna på LRF kunde dela med sig av sina 

övriga synpunkter i de öppna frågorna finns det inte samma utrymme som vid 

exempelvis öppna kvalitativa undersökningar (Jacobsen, 2002). 

 

Undersökningseffekten är något som är svår att undvika vid kvantitativa 

undersökningar menar Jacobsen, (2002). Det går aldrig att undvika bortfall eller 

att inte påverka de som svarar på ett frågeformulär. En sista aspekt som också 

bör uppmärksammas är avståndet mellan mig som undersökare och medarbetarna 

på LRF som fyllt i enkäten. Allt för stora avstånd kan leda till missuppfattningar 

om vad som egentligen undersöks.  

3.8.1 Uppstådda missuppfattningar 

Den mest återkommande kommentaren från medarbetarna som fyllt i enkäten 

handlar om hur numreringen på frågorna var utformade. Svarsalternativen i 

undersökningen hade två olika rangordningar.  

Instämmer helt motsvarade siffran 1 och instämmer inte alls motsvarade siffran 

6, och så vidare.  

 

Eftersom undersökningen till stor del är en attitydundersökning är det alltid mer 

spännande med att fråga efter medarbetarnas värderingar. Och med tanke på de 

psykologiska effekterna valde jag att sätta den positiva sidan först, alltså 

”instämmer helt” till vänster och instämmer inte alls till höger. Men detta 

skapade förvirring då många medarbetare menade på att de undersökningar som 

de har deltagit i tidigare, där har svarsalternativen varit tvärtom. Detta genererar 

till att många fick gå tillbaka för att se om de gjort rätt. Kan även vara så att de 

som deltagit i undersökningen inte reflekterat och svarat tvärtemot vad de 

egentligen menade.  
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4 Resultat och Analys 
Resultatet presenterar de 36 frågornas svar, (se frågorna i bilaga 2) i form av 

olika tabeller, stapel- och cirkeldiagram.  Utifrån tabellerna har analyser gjort 

som har sammanställts med de teorier som beskrivits i kapitel två.  

4.1 Hjälper Axet internkommunikationen hos LRF? 

Anledningen till att företag och organisationer började använda sig av intranät 

var att de ökade så pass i storlek att det behövdes ett smidigare sätt att hantera 

information på. Intranätet föddes ur internetet (Bark et. al 2002). 

 

Syftet med Axet är att informera och dela dokument samt att sprida kunskap om 

och inom organisationen. LRF är en stor organisation som är geografiskt spridd 

från norra Norrland till södra Skåne, då måste ett fungerande intranät finnas för 

att främja den interna kommunikationen. Ett vanligt återkommande missförstånd 

med just kommunikationen är att den likställs ofta med dess innehåll. 

Exempelvis när en funktion till intranätet har gjorts, presenterats och den inte alls 

generarar det budskap hos människor som det var tänkt från början är en vanlig 

kommentar att ”kommunikationen har inte nått ut till mottagaren som vi 

föreställt oss”. ”Kommunikationen” i detta fall avser budskapet och inte 

processen  

 

Ju fler parter som är med i informationsutbytesprocessen som kan likställas med 

masskommunikation desto mer kritisk, då information inte riktas till någon 

specifik utan blir mer allmän, då blir själva informationsutbytet. Ur enkätsvaren 

från några medarbetare finns åsikter om att Axet riktar sig mer till huvudkontoret 

i Stockholm och inte till dem ute i regionerna. (Jansson, 2010).  

 

I undersökningen fanns frågan om medarbetarna använde sig av Axet som 

startsida och med en procentsats på 82 % som svarar ja på denna fråga. Det står 

alltså rätt klart att Axet är en kommunikationskanal som får många ögon på sig 

varje gång man går ut på nätet.   
  



29 
 

 

 
                                      Figur: 1 

 
Kunskap ger delaktighet var något Larsson och Rosengren (1995) skrev om, och 
det kan likställas med frågan i undersökningen om ”Genom att använda Axet 

känner jag mig delaktig i det som händer inom LRF” – med andra ord så är 

syftet med att förmedla information att öka kunskapsbarriären hos medarbetarna 

och med ökad kunskap ska delaktigheten öka. Vi ser i diagrammet i figur 1, att 

det är det övervägande fler som instämmer till att Axet genererar delaktighet. I 

de öppna frågorna var det ett par medarbetare som också påpekade delaktigheten 

och det som tas upp som ”störande” är att medarbetare ute i regionerna retar sig 

på att mycket information vänder sig till medarbetare som är placerade i 

Stockholm.  

 

Bark et al. (2002) menar att intranätet inte bara fungerar som en elektronisk 

anslagstavla. Utan bör också sträva efter att skapa ett nyttigt verktyg för 

merparten av medarbetarna, nyttigheten hos Axet försvinner dock lite när 

exempelvis dagens lunch i Stockholm uppdateras på Axet, menar några 

medarbetare som svarat på enkäten.  

 

 
Figur: 2 

 

Figur 2, presenterar frågan om besöken på Axet uppfyller deras mål. Diagrammet 

visar en mer positiv inställning än negativ och det grundar mycket sig i att Axet 

är ett intranät välfyllt intranät som varit med i många år. Dock menar 

medarbetarna att det är lite väl mycket information, exempelvis mallar, statistik 

och policyer finns, men är ofta väldigt dåligt uppdaterade. Endast 3 % helt 

instämmande med att Axet uppfyller målen. I dagens moderna organisationer tar 

medarbetare många egna beslut än tidigare. Detta gör att information som finns 
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upplagt på Axet måste vara av bra kvalitet för att underlätta beslutsfattandet hos 
medarbetarna. Med bra kvalitet menas uppdaterad, tillgänglig samt tillförlitlig 

information (Larsson & Rosengren, 1995). 

 

Fem medarbetare som svarat på enkäten instämde helt på frågan om 

tillgängligheten på Axet var tillräcklig. Istället var det en mer blandad inställning 

bland medarbetarna, där 98 medarbetare svarade på mittalternativen mellan 

instämmer helt och instämmer inte alls.  

 

Bark et al. 2002 menar att många intranät är fyllda av mer eller mindre aktuell 

information om organisationen och dess omvärld. Information är indirekt ofta 

relevant endast för en begränsad grupp anställda, medan den för det stora flertalet 

är något man tar till sig endast om tiden medger. 

4.1.1 Sammanfattning 

 
Fig. 3 

 

Figur 3, sammanställer hur ofta Axet används av dem som svarat på enkäten, och 

det står klart att det är många som använder sig av Axet i sitt dagliga arbete. 

Totalt av LRFs cirka 297 medarbetare så är det i alla fall 80 medarbetare som 

använder sig av Axet dagligen och 29 stycken någon gång i veckan. Axet är ett 

använt verktyg av medarbetarna.  
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Fig. 4 

 

I figur 4, kunde vi utläsa att Axet är ett välanvänt verktyg hos medarbetarna, men 

vad är det för information som medarbetarna då söker efter på Axet? I figur 4, 

kan vi se några exempel på vilka funktioner som Axet erbjuder, samt vilka av 

dessa funktioner som är mest besökta. Övergripande syften med intranät är att 

informera medarbetare om organisationen, detta diagram visar att 86 % av de 

som deltog i undersökningen går in på Axet för att hitta nyheter om hela 

koncernen. Medarbetarna har en stor vana och rutin i att uppdatera sig om vad 

som hänt inom koncernen genom att gå in på Axet och läsa.  

 

4.2 Hur fungerar användningen av Axet idag? 

 
Genom att sammanfatta medarbetarnas svar i form av diagram går det att tydligt 

se att Axet är ett använt verktyg som medarbetare inom LRF använder sig utav. 

Enkäten skickades ut till 297 medarbetare och efter tio dagar hade det kommit in 

114 svar, det vill säga att 38 % av LRFs medarbetare som fick enkäten svarade.  

 

”Axet fungerar lite som finns i sjön”, menar en medarbetare som svarade på 

enkäten. Informationen finns på Axet, den är bara svår finna. På frågan om 

medarbetarna anser om det finns tillräckligt med funktioner att tillgå på Axet, är 

det lika många som svarat instämmer helt och instämmer inte alls. Majoriteten 

svarade på mitten kategorierna. 

 

Dagens intranät erbjuder enorma möjligheter, men ambitionsnivån måste 

anpassas efter vad och hur mycket resurser man har råd att underhålla med. 

Ambitionsnivå måste motsvara kapaciteten för hur mycket arbete som kan 

läggas. Bark et. al (2002) 
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Fig. 5 

 

 

 
Fig. 6 

 

Axet fungerar, men inte perfekt, det påvisas i figurerna 5 och 6. Medarbetarna 

anser att de oftast hitta det de söker samt att fråga kollegan inte alltid går 

snabbare.  

 

Genom att förmedla och kommunicera värderingar kan medarbetarnas attityder 

påverkas och chanserna att alla arbetar mot samma gemensamma mål är 

betydligt enklare. I detta arbete har koncernchefen en stor roll, genom att 

koncernchefen varje vecka skickar ut en direktriktad information till sina 

medarbetare via intranätet ökar medvetenheten och målen blir tydligare. På 

frågan om vilken information som medarbetarna brukade ta del av på Axet, så 

svarade 57 % av de medverkande i undersökningen att de brukade läsa 

veckobrevet (Bark et al. 2002). 
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Fig. 7 

Figur 7 visar att kollegor och Axet är de informationskällor man använder mesta 

dels i sitt arbete när medarbetarna söker efter information.  

 

 

4.2.1 Sammanfattning hur fungerar användningen av Axet idag? 

 

 
Fig. 8 

 

Som avslutning och som ”knyta ihop säcken resonemang” till om hur 

användningen fungerar av Axet så presenteras figur 8, ”I hur stor omfattning 

medarbetarna läser nyheter på Axet”. 50 medarbetare läser nyheter dagligen på 

Axet, 36 medarbetare ofta och 26 medarbetare ibland. Det visar att när 

information läggs ut på Axet, så är chanserna väldigt stora att de blir lästa inom 

den snaraste framtiden från det att informationen läggs som nyhet på Axet. 

4.3 Hur ställer sig medarbetarna till Axet? 

 
På frågan om medarbetarna fick en stund över om de då gick ut på Axet var det 

en svagt mer positiv trend att faktiskt läsa på Axet utan att egentligen leta efter 

något speciellt.  

 

En ”Dialogfunktion” kan vara en bra lösning för att få kontinuitet i arbetet. Syftet 

med ”Dialogfunktionen är att den ska användas som en chatt- eller nyhetsgrupp 
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som diskuterar kring olika ämnen (Bark et al. 2002). Att ha en dialogfunktion är 
något som kommit fram i undersökningen som ett önskemål.  

 

Medarbetarna har en 60/40 inställning på hur de ställer sig för hur relevant 

informationen bland annat är på Axet. 60 % är mer positivt inställda på hur 

relevant informationen är på Axet, att mängden information är tillräcklig samt att 

de har en nytta den informationen som finns på Axet. 40 % är dock mer negativt 

inställda till relevansen, mängden och nyttan av informationen. Anledningen till 

den negativa inställningen är att många tycker att informationen är gammal och 

irrelevant när de söker efter information via sökmotorn.  

 

 

 
Fig. 9 

I figur 9, kan vi tydligt se att det inte är många medarbetare som faktiskt vet vad 

tycker är överflödigt. Axet, har varit med länge i organisationen, vilket innebär 

att det är ett välfyllt intranät.   

 

Medarbetarna fick också ta ställning till vad de tyckte om Axets struktur, design 

och vad deras helhetsintryck var.  

Svarsalternativen var 1 = tilltalande och 6 = icke tilltalande samt 1= lättförstått 

och 6 = krångligt.  

 

Axets struktur, design och helhetsintryck fick en 3, inte bra och inte dåligt, inte 

lätt men inte heller krångligt, utan mittemellan. Utifrån de kommentarerna ifrån 

de öppna frågorna, fram går det väldigt tydligt att strukturen är något som många 

vill ha annorlunda, det ska inte krävas så många klickningar innan man kommit 

dit man vill, menar en medarbetare som svarat på enkäten. En annan medarbetare 

kommer med förslaget att ge användaren möjlighet att själv bestämma några av 

de moduler som ska finns på första sidan. På så vis kan Axet ha sina ”standard” 

moduler, men sen kan var och en själv bestämma vad som ska komma upp på 

första sidan. Andra återkommande kommentarer handlar om Axets utseende, 

medarbetarna efterfrågar mer färg, modernare upplägg, ny design som är lite 

roligare, nuvarande design är väldigt statiskt menar en medarbetare.   
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4.3.1 Sammanfattning hur medarbetarna ställer sig till Axet 

 

 
Fig. 10 

I figur 10, ser vi att medarbetarna har nytta av Axet. 4 % av medarbetare 

instämmer inte alls till att de har nytta av Axet. 25 % av medarbetare har en 

mittemellan inställning medan 15 % av medarbetare har en större nytta av Axet. 

”Axet behövs, men där behövs en del uppfräschning och uppdateringar” - 

kommentar ifrån med medarbetare som svarat på undersökningen.  

 

Jansson (2010), beskriver att kommunicera som en grundläggande norm för vårt 

moderna samhällsliv. Det är en ständig tävling om vem som kommunicerar 

snabbats och nå ut med sitt budskap. Mycket ”onödigt” produceras fram, även 

om denne som gör detta aldrig skulle erkänna det.  

4.4 Vilka är Axets viktigaste funktioner  

Axet innehåller och erbjuder funktioner för att medarbetare att använda. 

 
Fig. 11  

I figur 11, kan vi se att det är en spridd skara på om de hittar information på Axet 

de annars inte skulle ha svårt att hitta.  

 

Axets funktioner är en del av dess innehåll, en fördel med intranät är just 

funktionerna som många är integrerade med varandra så att medarbetarna inte 

behöver arbeta i olika program med olika funktioner. Att integrera alla program 

med webben, genererar en effektivitet som sparar både i tid och i frustration hos 

medarbetarna (Bark et al. 2002).  
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Frågan om vilka funktioner som är Axets viktigaste var en öppen och frivillig 

fråga att svara på. Det går att utläsa att medarbetarna anser att Axets absolut 

viktigaste funktion är information- och nyhetsspridningen.  

 

Bark et. al (2002) menar att det är något som intranät ansvarig måste ta i 

bejakelse innan fler funktioner läggs ut till medarbetarna att använda. Alla 

funktioner måste underhållas vilket kan bidra till att den tiden som 

intranätansvarig lade på att uppdatera nyheter senare får gå till att underhålla 

andra mer krävande funktioner för stunden.  

 

Enligt Bark et. al (2002) krävs det inga nya häpnadsväckande nyheter varje dag, 

men det som krävs är att gamla tas bort. Vi människor måste se att det händer 

något, annars tappar vi intresse.  

  
Fig. 12 

I figur 12 kan vi se att medarbetarna är nöjda med Axet i stora drag, ingen är 

mycket missnöjd. De som svarat vet ej, eller varken nöjd eller missnöjd skrev 

som slutkommentar i undersökningen att de använde sig för lite av Axet för att 

kunna ta ställning till frågan.  

 

4.4.1 Sammanfattning av vilka är Axets viktigaste funktioner 

Axet hanterar en rad olika funktioner som vissa medarbetare har mer nytta av än 

andra. Den kritiska punkten med just Intranät är vart ambitionsnivån bör läggas. 

Ju fler funktioner som Axet innehåller, ju mer arbete genererar det till dem som 

är ansvariga för Axet. Bark et al. 2002 menar att detta är ofta en punkt man 

glömmer utvärdera, vad innebär det att upprätthålla funktionerna som läggs ut på 

Axet?  Har vi tiden att underhålla ytterligare en funktion?  
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4.5 Hur kan Axet blir bättre? 

Frågan om hur Axet kan bli bättre var en öppen och frivillig fråga i enkäten där 

respondenterna fick uttrycka sig med egna ord. Sammanlagt var det 68 olika 

kommentarer om hur medarbetarna önskar att Axet skulle fungera bättre. Många 

är och vill vara engagerade i frågan om sitt intranät.  

 

Axet är ett väl använt verktyg där 70 % av de som svarade på enkäten säger att 

de använder Axet dagligen. Axet involverar många människor och därmed ökar 

också informationsflödena inom organisationen och då blir den naturliga kanalen 

för att sprida informationen internt att lägga ut den på Axet. Detta innebär att ju 

mer information som läggs ut, desto viktigare blir det att en struktur följs och att 

sökfunktioner läggs till. På Axet finns det idag en sökfunktion men genom att 

läsa igenom vad medarbetare skulle vilja förbättra på Axet så är det just en bättre 

sökfunktion. Många menar på att det är svårt att bland annat hitta dokument, 

policyer och mallar.  

 

En annan återkommande åsikt handlar om Axets struktur, där många önskar att 

Axet bör bli mer sorterad, där gamla dokument och mallar borde tas bort och nya 

borde läggas till. Det krävs också väldigt många klick för att nå vissa dokument. 

När det gäller Axets design och användbarhet ser många att det skulle vara bra 

om lite mer logik lades ner på just användbarheten och skala ner den till en 

realistisk ambitionsnivå, menar en medarbetare som svarat på enkäten. 

 

Bark et. al (2002) menar att om ett intranät ska uppfylla så många medarbetares 

behov och önskemål finns det en lösning, och det är att upprätta en 

”Dialogfunktion”, där användare själva kan bidra med kunskaper, erfarenheter 

och synpunkter till sina chefer och medarbetare. Men dialogfunktionen har också 

en annan sida och det är att funktionen kräver mycket arbete, både utifrån dem 

som använder dialogfunktionen och ifrån dem som är ansvariga för Axet. 

Medarbetare bör tränas i att formulera sig, argumentera, bli bemött, möta andra 

för att dialogen ska utmäta sitt fulla syfte. Det som krävs för att dialogen ska ge 

nytta är att det sker någon sorts återkoppling. Om det inte sker tryter syftet med 

dialogfunktionen och medarbetare slutar att använda den eller blir irriterade över 

att ingen svarar dem. Den här sortens implementering kräver en stor analys innan 

den implementeras.  

 

4.5.1 Sammanfattning 

Utifrån de förbättringsförslag som kom in tack vare undersökningen så finns det 

ingen tvekan om att det finns en längtan hos medarbetarna att få ett bättre 

fungerande Axet. Att medarbetarna tycker att Axet fungerar bra, men det finns 

en del korrigeringar som borde göras.   
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Sökfunktionen och informationsinnehållet på Axet som är de två mest 
kommenterade områdena på Axet. Axet har varit med länge, där finns mycket 

information, men informationen bör rensas upp så att sökfunktionen fungerar 

bättre. Ett bra användarvänligt och tillfredsställande intranät skapar ett mervärde 

för de anställda och därmed organisationen. (Bark et al. 2002). 

 

Det tar tid att utveckla, uppdatera information och funktioner. ”Nyheter som inte 

uppdateras är sämre än inga nyheter alls” - Bark et al. 2002:139. Det samma 

gäller funktioner, yttrande, mallar, policyer, det finns ingen mening med att 

tillhandahålla funktioner om de inte uppdateras. Ingen har någon nytta av ett 

yttrande ifrån 2005, som med säkerhet ändrats ett par omgångar sedan dess. Det 

blir ett irritationsmoment för medarbetarna som först behöver lägga ner tid på att 

försöka hitta exempelvis en policy och sen upptäcka att policyn de spenderade de 

senaste minuterna på att är en gammal och inte kan användas.  
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5 Diskussion  
Diskussionen tar upp de delar som uppsatsen har behandlat i frågan ”Intranät 

Axet”. Syftet med slutdiskussionen är att föra en diskussion kring de åsikter som 

LRFs medarbetare har fört fram om sitt intranät. Slutdiskussionen tar också med 

mina egna reflektioner som har kommit upp under arbetets gång samt presentera 

förslag på fortsatt forskning kring intern kommunikation och intranätsområdet.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att kartlägga nuläget för hur LRFs medarbetare 

använder sitt intranät. Axets syfte är att hålla samtliga medarbetare välinformerade 

om bland annat policyer, erbjuda bra funktioner, nyheter om vad som är på gång 

inom koncernen och för att få medarbetarna att känna sig mer delaktiga inom LRF.  

 

5.1.1 Hjälper Axet internkommunikationen 

Intranät har effektiviserat interkommunikationen avsevärt och med tanke på LRF 

medarbetarnas frekventa vana och rutin att logga in på Axet för att ta del av nyheter 

har de goda chanser att utvecklas ytterligare. Kommunikation är en viktig del i 

LRFs arbete, genom bra kommunikation är det lättare att uppnå de gemensamma 

målen inom organisationen.  

 

Axet ska generera en delaktighet hos medarbetarna genom att information om LRF 

läggs upp. Undersökningen har visat att av de som svarade på enkäten så var det 70 

% som gick in dagligen på Axet. LRF har alltså lyckats skapa en rutin och vana hos 

medarbetarna att besöka Axet vilket LRF bör ta vara på.  

 

Axet skapar enorma möjligheter att få ut information till väldigt många på relativt 

kort tid. Att Axet ses som ”finns i sjön” återspeglas mycket på var och hur 

ambitionsnivån läggs. Den ambition man har till Axet bör överrensstämma med 

kapaciteten för hur mycket arbete som kan läggas på Axet. Att generera fler 

funktioner eller att starta en ny modul på Axet innebär mer arbete, mer tid för 

underhåll och som Bark et al (2002) menar att nyheter, mallar eller policyer som 

inte uppdateras är sämre än inga alls. Jag tror att mycket ligger i det. Att hitta gamla 

och ouppdaterade dokument är mer frustrerande än att inte hitta något alls.  

 

Att använda ett ”realtime” nyhetsflöde innebär att det måste ske en kontinuitet på 

nyheterna, läsare måste se att det kommer upp nya nyheter rätt så frekvent för att 

vilja komma tillbaka och läsa omnyheter senare i veckan. Om nyhetsflödet 

missbrukas, så som att inga nyheter, mallar eller policyer kommer upp under en 

lång tid eller gamla nyheter, mallar eller policyer ses över eller inte tas bort. 



40 
 

Kommer vanan som medarbetarna har idag att gå in på Axet dagligen att minska 

från dagligen, till någon gång i veckan till någon gång i månaden.  

 

Medarbetarna är svagt positiva till om Axet uppfyller målet. Axet är ett väl fyllt 

intranät där det finns mycket information idag, det som gör att medarbetarna inte är 

jätte nöjda tror jag har att göra med strukturen. Många menar att strukturen och 

sökfunktionen inte är så bra som den kunde ha varit. En renare och enklare struktur 

med en del utrensning av gammalt material skulle vara en bra början.  

 

Med tanke på LRFs geografiskt spridda medarbetare hjälper Axet många 

medarbetare dagligen, även om det är en del som ibland blir frustrerade för att de 

inte hittar det de letar efter. Men utan Axet skulle LRF inte kunna hålla ihop rent 

organisatoriskt utan sitt intranät. 

5.1.2 Hur fungerar användningen av Axet 

Övergripande visar resultatet på webbenkäten att många medarbetare värderar Axet 

högt. Med tanke på alla förbättringsförslag som kom in på de öppna frågorna går det 

att klart och tydligt se att Axet är en fråga om berör och engagerar många. Kunskap 

ger delaktighet men jag skulle vilja säga att information ger kunskap som resulterar 

i delaktighet. Genom att dela information ökar delaktigheten hos medarbetarna.   

 

Axet fungerar lite som finns i sjön menade en medarbetare och jag tror att många 

medarbetare instämmer till viss del på det resonemanget. Det finns en viss antydan 

på att om strukturen justerades lite så skulle det vara lättare att hitta det man söker 

efter på Axet. 

 

Axet skulle absolut kunna vara en ”killer-applikation” eller i alla fall innehålla 

sådana applikationer, om det sker en del förändringar. Axet används flitigt, vanan 

och rutinen finnas hos medarbetarna och det bådar gott inför framtiden. Det som gör 

att Axet kan bli en ”killer-applikation” är om Axet genererar tidsbesparingar, med 

mindre klickningar, fler flikar eller effektivare flikar så att det blir lättare att hitta 

information.  

 
Att utforma ett intranät kan vara ett väldigt otacksamt arbete eftersom det alltid är 

någon medarbetares önskemål eller förväntning som inte går i uppfyllelse. Om det 

är något som är fel är det alltid det som uppmärksammas och inte när något 

fungerar. För att underlätta underhållsarbetet och de ändringar som göras motsvarar 

användarnas, är det alltid bra att fråga vad medarbetarna skulle vilja ändra på. För 

att underhållsarbete ska kunna flyta på bra och inte allt förstora ändringar ska 

behöva göras är det bra om det sker en kontinuitet i underhållsarbetet med Axet. 
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Axets syfte och mål är enklare att uppfylla igenom att förmedla och kommunicera 
värderingar internt som i slutänden kan komma att påverkar medarbetarnas 

attityder. 

5.1.3 Hur ställer sig medarbetarna till Axet 

En återkommande åsikt från medarbetare som arbetar ute bland regionerna är att de 

anser att det är för mycket Stockholm fokus på Axet. En medarbetare tycker att det 

är stötande att det bara finns lunchmenyn för Stockholmarna samt förslag på var 

man kan gå och träna i Stockholm. Informationen som läggs ut på Axet kan inte 

rikta sig till alla inom koncernen med tanke på alla de olika områdena som LRF 

verkar inom. Att information så som vad det står på lunchmenyn och vilka 

träningsställen som är rekommenderande är en bra service för de som bor och 

verkar i Stockholm. Men för att verka för delaktigheten även ute bland regionerna 

så är det bra att uppdatera sådan information även på regionnivå. En lösning för 

detta är modulkonceptet där medarbetarna själva kan välja vilka moduler de vill ha 

med på sin första sida, och då ge val möjligheten att välja vilken lunchmeny som 

ska finnas på dennes intranät förstasida.  

 

Att arbete med Axet är ett komplext arbete då det rör sig om otroliga mängder 

information, bilder, mallar, nyheter, och så vidare som ska vara tillgängligt för 

medarbetarna och alltid i uppdaterade versioner. Många medarbetare har bra förslag 

på hur Axet kan bli bättre men värderar inte alltid arbetet bakom. Att lägga upp 

funktionen klotterplank eller en dialogruta innebär inga större insatser. Utan det som 

tar tid och som är väldigt viktigt är att dessa funktioner uppdateras och underhålls. 

Att gå igenom Axets olika funktioner, redogöra för dess relevans och vad som krävs 

i underhåll är ett sätt att upprätthålla bra funktioner på Axet.  

Medarbetare är positivt inställda till Axet, många använder Axet som första sida när 

de går in på webben och många besöker Axet dagligen. Precis som allt annat har 

Axet sina brister, men genom att kontinuerligt ta reda på vad medarbetarna tycker 

kan förändringar göras i mindre omfattning och inte innebär stora omändringar. Att 

undersöka medarbetarnas åsikt om Axet ska givetvis inte innebära undersökningar 

som denna varje månaden, utan mer på en årsbasis och sedan några stickfrågor i 

kvartalet, just för att hålla sig uppdaterad om ris och ros på Axet samt att få 

medarbetarna att känna sig delaktiga.  

5.1.4 Vilka är Axets viktigaste funktioner 

Syftet med Axet är att upprätthålla medarbetarna med viktig information. Det går 

det lite delade meningar om e-post användningen där vissa gärna ser att allt placeras 

på Axet, medan andra medarbetare menar att om det är viktig information ska 

skickas via e-post och inte läggas upp på Axet. Jag tror inte att den ena 

informationskanalen ska utesluta den andra. Information ser olika ut beroende på 

ämne, område och hur många som berörs av den. Därför tycker jag att riktlinjer bör 

sättas upp för vad som ska läggas upp och inte upp på Axet, och sedan informera 

samtliga medarbetare om dessa riktlinjer så att alla är på samma bana. 
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Axet är LRFs interna databas där all information om koncernen bör finnas. Om en 
medarbetare behöver någon information ska Axet vara det självklara valet för att 

söka efter informationen just där. Genom att tillhanda hålla ett informationsrikt 

intranät förenklas informationssökningen och informationsspridningen för alla inom 

LRF.  

 

Sökfunktion är en funktion som många medarbetare har kommenterat kring i 

undersökningen. Många anser att den är svår att hantera då det väldigt sällan hittar 

via den. En lösning på sökfunktionsproblematiken är att använda sig av mer 

frågeställningar som användare har. Exempelvis kan sökord som ”boka resa” 

skrivas in av en användare och då få upp boka resa länken direkt.  

5.1.5 Hur kan Axet bli bättre 

Frågan som ställdes till medarbetarna om hur Axet kan bli bättre var en öppen och 

frivillig fråga eftersom det skulle vara omöjligt att täcka alla olika svarsalternativ 

som finns annars. Jag blev verkligen förvånad över att det var så många som skrev 

förbättringsförslag. Sammanlagt kom det in ungefär 60 kommentarer på 

förbättringsförslag eller åtgärder som behövdes göras för att Axet ska bli bättre.  

 

Axets främsta utmaning är en förbättrad sökfunktion och en smartare struktur för all 

information som finns på Axets sida. En lösning för att förbättra funktionerna på 

Axet är just att ta in medarbetares åsikter om hur Axet kan bli bättre. Det är 

medarbetarna som arbetar i Axet, inte de som sitter och utvecklar Axet. För att 

utvecklarna till Axet ska kunna forma ett så välanpassat intranät som möjligt är det 

viktigt att det motsvarar medarbetarnas förväntningar.   

 

Jag tror också att det är viktigt att hänga med i utvecklingen och inte köra i samma 

hjulspår som man alltid gjort eftersom det alltid har fungerat. Utan man bör se till 

hur likvärdiga organisationer gör med sitt intranät som har många dotterbolag och är 

väldigt geografiskt spridda. Hur gör de för att upprätthålla samtliga medarbetare 

med viktig information, material och dokument? Jag tror att man kan lära sig 

mycket av varandra genom ett utbyte av erfarenheter och kunskap.  
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5.2 Metodreflektion 

Metoden som har använts för undersökningen valdes utefter det syfte som sattes 

alldeles i början av arbetet. Syftet var att kartlägga för hur nuläget ser ut för LRFs 

intranät Axet. För att hinna med att få in så många svar som möjligt valdes en 

kvantitativ undersökningsmetod och för att effektivisera på tidsmässigt och 

kostnadsmässigt gjorde det en webbaserad enkätundersökning som innehöll 36 

frågor uppdelade i fem olika kategorier.  

 

Webbenkäten som låg ute för ifyllnad i sju arbetsdagar gav en svarsfrekvens på 38 

%, 114 inskickade enkätsvar av totalt 297 svar. Undersökningens resultat är ett klart 

godkänt, då lite mer än en tredjedel svarat på webbenkäten. I resultatet är det viktigt 

att poängtera att webbenkäten endast var ute sju arbetsdagar, om enkäten varit 

längre och ytterligare en påminnelse skickats ut hade svarsfrekvensen kunnat vara 

ännu högre. 

 

Sammanlagt innehöll undersökningen 36 frågor, nu i efterhand skulle antalet frågor 

kunna reduceras ner ytterligare. Medarbetarna fick bland annat ange kön, men nu i 

efterhand ser jag ingen direkt nytta med att ha med den informationen då den 

egentligen inte säger någonting och ger inte svar på någon av frågeställningarna i 

undersökningen.  

 

Den största förvirringen som enkäten bidrog till var skattningsskalorna där några av 

de som svarat på enkäten påpekade att tidigare undersökningar är det mest positiva 

som ger flest betyg och inte tvärtom som i min undersökning. Jag resonerade utifrån 

ett psykologiskt perspektiv där det positiva ska komma först och det som är längst 

ner är det som är mer negativt. Men eftersom det skapade förvirring hos några som 

svarat på enkäten skulle jag gjort om den biten. Detta kan ha orsakat att 

medarbetarna kan ha svarat i fel rangordning, men med tanke på att det var så 

många som påpekat detta tror jag att resultaten är tillförlitliga ändå.   

 

Med tanke på undersökningens korta svarstid och så många svar som kom in så 

tycker jag att de svar som kom var verkligen nyttiga och något LRF kan ta till vara 

på. Givetvis om undersökningen hade varit ute ytterligare någon vecka hade fler 

svar kommit in, men en svarsfrekvens på 38 % är bra när det gäller webbenkäter 

och eftersom det inte finns någon regel för hur högt bortfallet får vara eller ej utan 

allt har med orsaker att göra. Den främsta orsaken i den här undersökningen var den 

korta svarstiden.    
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6  Avslutning 
I avslutningen ges först en kort presentation upp om uppsatsens innehåll följt av de 

slutsatser där frågeställningarna besvaras utifrån de resultat som kartläggningen 

har fått fram Till sist ges förslag på fortsattforskningsområde inom intranät och 

internkommunikationsområdet. 

 
Examenarbetet avsåg att kartlägga hur medarbetarna i LRF arbetar med sitt intranät, 

Axet. LRF står för Lantbrukarnas riksförbund som är intresse- och 

företagsorganisation för personer som arbetar inom de gröna näringarna. Med hjälp 

av en webbenkät som skickades ut via e-post fick samtliga medarbetare på LRF ta 

ställning till olika frågor rörande Axet. Med hjälp av medarbetarna svar kunde 

frågeställningarna besvaras. I enkäten gavs också möjlighet att besvara öppna frågor 

där medarbetarna kunde dela med sig av sina egna förbättringsförlag. Webbenkäten 

skickades ut till 297 medarbetare, totalt kom det in 114 svar.  

6.1  Slutsats 

Många av LRFs medarbetare använder Axet dagligen i sitt arbete, de går in på Axet 

av olika skäl men en av de främsta anledningarna är att uppdatera sig om vad som 

händer inom koncernen så som nyheter och andra dokument och mallar hämtas för 

att utföra sitt arbete. Medarbetarna har en positiv inställning till sitt intranät men 

påpekar att strukturen och sökfunktionen är något som behövs ses över. LRFs 

medarbetare skulle aldrig kunna hålla det informationsflödet de har idag utan Axet.  

 

LRF som är en så pass spridd organisation så de skulle inte klara sig utan Axet, 

Axet är det som för ihop alla regionkontoren och huvudkontoret till den 

gemensamma organisationen. På Axet har koncernchefen möjlighet att nå ut till alla 

medarbetare med samma information. Detta gör att ingen blir först eller sist med att 

få nyheten som kan skapa irritationsmoment om man alltid blir prioriterat sist.  

 

Att samla all viktig intern information på ett och samma ställe genererar 

tidsbesparing och medarbetarna behöver inte leta på mer än ett ställe efter den 

information de är ute efter. För att Axet ska bli så användarvänligt som möjligt finns 

det en del funktioner som knyter ihop olika program med varandra vilket gör att 

information, medarbetare och program är mycket mer integrerade med varandra.  

 

Medarbetarna har en positiv inställning till Axet och har en stor vana att gå in och 

läsa på Axet även när de inte letar efter något specifikt och får en stund över. Axet 

har varit med länge inom LRF organisationen och är ett tämligt välfyllt intranät 

vilket medarbetarna tycker borde sorteras bort.  

 

Genom att undersöka vad medarbetarna tycker och ge dem chansen att får uttala sig 

om ett av de viktigaste verktygen i deras arbete ökar delaktighetskänslan hos 
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medarbetarna. Medarbetarna önskar att förbättra sökfunktionen, förenkla strukturen 

och sätta dit lite mer färg kring layouten. Medarbetarna utvecklas ständigt och så 

bör även Axet göra.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning föreslår jag en benchmarkingundersökningen eller 

en Best Practis undersökning på organisationers sätt att arbeta i och med sina 

intranät. Man bör titta på organisationer som har liknande strukturer i sättet att 

arbeta och hur organisationen är uppbyggd. Med en sådan studie skulle man kunna 

få fram de bästa delarna och verkligen göra en ”killer-applikation” i intranät form.  
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Bilaga 1- informationen som gick ut i samband med undersökningen 
 

 

Var med och kartlägg nuläget för 
Axet!             

  
Använder du Axet varje dag eller kanske bara någon gång ibland – det spelar ingen 
roll, dina åsikter är viktiga! 

  
Mitt syfte med enkäten är att kartlägga hur ni inom LRF arbetar med Axet. Vad 
tycker ni medarbetare om ert intranät?  Enkäten tar exempelvis upp frågor som rör 

hur nöjda ni är med informationen som finns på intranätet.  
 
I form av en webbenkätundersökning kommer ni att kunna uttrycka er om ert 

intranät. Enkäterna kommer att fungera som grunden i mitt uppsatsarbete vid 
Högskolecentrum i Ljungby med programinriktningen Informationslogistik vid 
Linnéuniversitetet. Under våren samarbetar jag med LRF och använder därför en 

@lrf.se adress. 
  
För att undersökningen ska ge ett så bra underlag som möjligt är det viktigt att jag 

får in ditt svar. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att fylla i. Jag ber er svara på 
frågorna så fort ni hinner med, så hinner jag sammanställa era svar innan deadline 
den 23 april! 

  
Självklart är du helt anonym! I de resultat som redovisas kommer det inte 

att framgå vad enskilda personer har svarat. Enkäterna är numrerade 
endast för att det under insamling ska vara möjligt att veta vilka som 
svarat och därmed slippa besvära dessa personer med påminnelser. 

Numreringen kommer att avlägsnas när enkätformulären har samlats in. 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! 
  
Med vänliga Hälsningar 

 
Katharina Weber                    Jo Skåmedal                         Åsa Väärälä 
Student, CIL                          Lektor, LNU                          Handledare, LRF Skåne 

0734- 41 95 94                                                                 0413- 55 90 34 
katharina.weber@lrf.se           joskamedal@bredband.net     asa.vaarala@lrf.se 
 

  

mailto:katharina.weber@lrf.se
mailto:joskamedal@bredband.net
mailto:asa.vaarala@lrf.se
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Bilaga 2 - Webbenkäten 

 
Kartläggning för hur anställda på LRF idag arbetar i och med 

Axet!  
*Obligatorisk 

 

Ditt nummer: * (numret står precis ovanför länken i mailet du precis klickade 

på för att komma hit)  

 

1. Kön? *  

 Kvinna 

 Man 

2. Arbetar med? * ex. verksamhetsutveckling, kommunikation, 

projektledning osv.  

 

HUR ARBETAR DU MED AXET IDAG? 
3. Hur ofta använder du Axet? *  

 Dagligen 

 Någon gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 Övrigt:  
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4. Vilken information/funktion brukar du ta del av på Axet? * (ett eller 
flera svar)  

 Nyheter för mitt område 

 Nyheter för hela koncernen 

 Nyheter för annat område än mitt eget 

 Koncernchefens veckobrev 

 Mallar 

 Lediga jobb 

 Adresser 

 Handböcker 

 Policys 

 Avtal 

 Sök person 

 Övrigt:  
 

5. Vad anser du att Axets viktigaste funktion är, sett ur din egen 

arbetssituation? 

  
 

KARTLÄGGNING AV AXET 
 

6. När du besöker Axet så uppfyller det dina mål? * (hittar du det du söker 

efter?)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

7. Tillgängligheten till Axet är tillräcklig? * (finns den information du 

behöver på Axet)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

8. Anser du att all information som presenteras på Axet som relevant? * 

(den är väl uppdaterad hör till saken osv.)  
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1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

9. Anser du att mängden information som presenteras på Axet är 

tillräcklig? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

10. Anser du att Axet:s information är till stor nytta för dig i ditt dagliga 

arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

11. Det finns tillräckligt med funktioner att tillgå på Axet? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

12. Sökfunktionens placering gör att den är lätt att hitta? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

13. Med hjälp av sökfunktionen hittar jag lätt det jag söker? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

14. Axet visar information utan dröjsmål? * (det tar inte onödigt lång tid 

att "surfa runt" på Axet)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 
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15. Ditt helhetsintryck av Axet:s DESIGN? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tilltalande 
      

Icke tilltalande 

 

16. Ditt helhetsintryck av Axet:s STRUKTUR? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Lättförstådd 
      

Krångligt 

 

17. Ditt helhetsintryck av Axet:s HELHET? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Tilltalande 
      

Icke tilltalande 

 

18. Har du Axet som din startsida? *  

 Ja 

 Nej 

19. Hur kommer du oftast i kontakt med viktigt information i ditt 

arbete? (ett eller flera svar) * Genom:  

 Axet 

 Personaltidningen 

 Möten 

 Kollegor 

 Närmaste chef 

 Utskick via e-postlistor 

 Övrigt:  
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20. Är det något på Axet som du anser är överflödigt? *  

 Nej 

 Vet ej 

 Ja, nämligen - (besvaras under övrigt) 

 Övrigt:  

21. Hur kan Axet bli bättre?  

 
 

HUR STÄLLER DU DIG TILL FÖLJANDE 

PÅSTÅENDE ANGÅENDE AXET? 
 

22. Axet ger mig relevant information *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

23. Axet fungerar som ett viktigt arbetsverktyg *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

24. Jag hittar aldrig det jag söker på Axet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

25. Det går snabbare att fråga mina kollegor än att hitta information på 

Axet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 
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26. Genom att använda Axet känner jag mig delaktig i det som händer 

inom LRF *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

27. Jag går gärna ut på Axet om jag får en stund över *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

28. Genom Axet hittar jag information som jag annars skulle ha svårt att 

få tag på *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

29. Jag får tag på den mesta informationen jag behöver genom Axet *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt 
      

Instämmer inte alls 

 

HUR NÖJD ÄR DU MED INFORMATIONEN SOM 

DU FÅR? 
30. Hur nöjd är du med informationen från: AXET *  

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 Vet ej 

 Övrigt:  
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31. Hur nöjd är du med informationen från: PERSONALTIDNINGEN 

"team lrf" *  

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

32. Hur nöjd är du med informationen från: UTSKICK VIA E-

POSTLISTOR *  

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Varken nöjd eller missnöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 Vet ej 

 Övrigt:  

I HUR STOR OMFATTNING FINNS AXET MED I 

DITT DAGLIGA ARBETE? 
 

33. I vilken omfattning ANVÄNDER du SÖKMOTORN på axet? *  

 Dagligen 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
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 Övrigt:  

 

34. I vilken omfattning HÄMTAR du BLANKETTER på axet? *  

 Dagligen 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Övrigt:  

35. I vilken omfattning LÄSER du NYHETER på axet? *  

 Dagligen 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Övrigt:  

 

36. Har du några förbättringsförslag eller kommentarer på 

undersökningen? (tankar och synpunkter) 

  
 

Från Google Dokument  

 

 

 

 

http://docs.google.com/


 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 


