
 
 

 

 

 

 

 

 

Författare: Stina Gabrielsson och Jill Johansson Vennelin  

Handledare: Josef Pallas 

 

Uppsala universitet 

Institutionen för informatik och media  

C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap 

Framlagd HT 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En demokratisk organisation – 

ett klick bort? 
En kvantitativ innehållsanalys som undersöker potential för 

demokratisk kommunikation via intranät 
 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Ansatsen med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns potential för demokratisk 

kommunikation inom frivilligorganisationer via intranät. Detta undersöktes genom en 

kvantitativ innehållsanalys av intranätet Klicks diskussionsforum, vilket tillhör 

frivilligorganisationen RFSU, med frågeställningen: I vilken utsträckning representeras 

auktoriteter respektive medlemmar på intranätet Klicks diskussionsforum? Vilken/vilka 

kommunikationsmässiga funktioner av social funktion, kunskapsöverföring och debatt har 

inläggen publicerade i intranätet Klicks diskussionsforum? Praktiseras deliberativa 

diskussioner i diskussionsforumets trådar på intranätet Klick? 

Uppsatsen utgår från teori om deliberativ demokrati. För att underbygga teorin 

har teoretiska perspektiv som berör medbestämmande och deltagande tillämpats, vilka 

härstammar från ämnesområdena organisationsteori samt internkommunikation.  

Resultatet visar att 63,4 procent av de aktiva på diskussionsforumet utgjordes av 

kategorin auktoriteter medan kategorin medlemmar utgjordes av 36, 6 procent. Resultatet för 

de kommunikationsmässiga funktionerna var att den kunskapsöverförande funktionen 

återfanns i 75, 7 procent av inläggen, funktionen debatt i 33, 3 procent och den sociala 

funktionen i 23, 3 procent av inläggen. För deliberativ diskussion studerades, istället för 

enskilda inlägg, hela diskussionstrådar. Den största delen av diskussionstrådarna bedömdes 

vara neutrala vilka utgjorde 86, 6 procent medan deliberativa diskussioner utgjorde 13,2 

procent. 0 procent av diskussionstrådarna ansågs vara icke-deliberativa. 

Undersökningen har funnit många exempel på förekomst av demokratisk 

kommunikation på Klick vilket visar att denna är möjlig via intranät. Dock kan det låga 

deltagandet sett till medlemmar som helhet samt överrepresentationen av auktoriteter 

argumenteras för att inte tolkas som demokratisk kommunikation med hänvisning till den 

valda definitionen av demokrati, modellen deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. 

 

Nyckelord: Employee empowerment, Employee participation, Intranät, Frivilligorganisation, 

Deliberativ demokrati 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: A democratic organisation - one click away? A quantitative content analysis which 

studies the potential of democratic communication through intranet use. 

 

Authors: Stina Gabrielsson and Jill Johansson Vennelin. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate whether there is potential for 

democratic communication within the NGOs through intranets. Key questions to be answered 

were: To what extent is authority versus members represented on the intranet Klick’s 

discussion forum? What/which communication-related functions out of social function, 

knowledge transferring and debate are featured in the posts published on the intranet Klick’s 

discussion forum? Are deliberative discussions being practiced in the discussion forum 

threads on the intranet Klick? The thesis is based on the theory of deliberative democracy. In 

order to substantiate the theory has theoretical perspectives concerning participation and 

involvement also been applied. These perspectives are derived from organizational theory and 

internal communication. 

 

Method/Material: This study consists of a quantitative content analysis of the 477 posts and 

the 129 discussion threads available on the NGO RFSU’s intranet Klick the 29th of november 

2012.  

 

Main results: The results show that 63, 4 percent of those who were active in the discussion 

forum represented the category authority, while the category members were formed by 36, 6 

percent. The result of the communicational functions of the forum’s posts were 75, 7 percent 

knowledge transferring, 33, 3 percent debate and 23, 3 percent social function. 86, 6 percent 

of the discussion threads were considered neutral, 13, 2 percent deliberative and no, 0 percent, 

were considered non-deliberative. 

The study has found many examples of the presence of democratic 

communication within Klick, showing that this is possible through intranet use. However, the 

low participation in terms of members as a whole and the over-representation of authorities 

can be argued to not form democratic communication with reference to the chosen definition 

of democracy, the model of participatory democracy with deliberative qualities. 
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1. Inledning 
 

Demokrati av grekiskans dēmokrati´a betyder folkvälde och står i kontrast till oligarki som 

innebär fåvälde, demokratin anges härstamma från det antika Grekland sedan ca 500-talet 

f.Kr. Demokratin i sin begynnelse skulle idag inte benämnas som demokratisk då den var 

mycket selektiv, anpassad efter det dåvarande styrandesystemet och rätteligen kan sägas 

endast vara en progression, från att det var en till att det blev flera som fick göra sin röst hörd. 

Likväl var det ett stort steg framåt. Detta är upphovet och inte det moderna 

demokratibegreppet som vårt samhälle stödjer sig på, demokratin är i ständig reform och unik 

för varje enskild person beroende på dennes referensramar. En poäng att ta i beaktande är att 

demokrati inte är självklart för alla om man ser till vår svenska politiska demokrati, som även 

den har vissa ramar, att alla som är över 18 år och har svenskt medborgarskap till exempel har 

rösträtt. (www.ne.se 1) Från grundbegreppet demokrati spretar ett antal demokratiska 

föreställningar, gemensamt för samtliga former av demokrati är att de förutsätter 

kommunikation av något slag. Denna uppsats tar avstamp ur den deliberativa demokratin 

vilken även benämns som samtalsdemokrati. 

Villkoren för kommunikation idag är oändliga då vi inte bara via tal och 

kroppsspråk kommunicerar med varandra, nu kan man via digitala medium informera eller 

föra en dialog både i text och genom video. Denna utveckling rör sig genom den privata såväl 

som den offentliga sfären och ramarna för vad som är privat och vad som är offentligt har 

kommit att suddas ut. I kölvattnet av konvergensen mellan vad som är privat och offentligt 

har gränser för hur man kommunicerar, vad man kommunicerar om och till vem också 

kommit att utvidgats vilket påverkat och förändrat kommunikationen inom organisationer. 

Internet har spelat en avgörande roll i utveckling för hur man kommunicerar internt inom 

organisationer. Termen intranet, svenskans intranät, myntades 1994 av Steven Tellen som 

påvisade internets potential som svar på olika kommunikationsproblem inom organisationer. 

(Bark 2002) Intranät definieras i dagsläget som ett slutet datornät vilket erbjuder likartade 

tjänster eller funktioner som internet. Många organisationer har anammat intranät eftersom 

programvaran anses vara billig och tekniken är lättillgänglig. Den primära funktionen hos 

intranätet är att sprida intern information via till exempel mail eller nyhetsflöden, snabbt och 

till lägre kostnad jämfört med distribution av kunskap via andra medium. (www.ne.se 2) 

I denna uppsats undersöker vi Klick ett intranät byggt i EPiServer av webbyrån 

Ottoboni tillhörande organisationen RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning. 

http://www.ne.se/lang/demokrati
http://www.ne.se/
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Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och har som mål att både 

nationellt och internationellt sprida en öppen syn på sexual- och samlevnadsfrågor samt 

information grundad i forskning. RFSU är en frivilligorganisation vilket innebär att 

organisationen är beroende av ideellt engagerade människor, dessa är utspridda och verkar i 

lokalföreningar över hela Sverige. (www.rfsu.se 1) I och med detta föreligger geografiska 

begränsningar för möten ansikte-mot-ansikte och aktiva dialoger inom organisationen som 

helhet. Dessa begränsningar gör att organisationen i sin kommunikation möter utmaningar 

vad det gäller kunskapsöverföring, förmedling av gemensamma mål, mobilisering, debatt om 

frågor som organisationen ska driva samt skapandet av samhörighet och tillhörighet. 

Intranätet Klick är en satsning med fokus på att just främja samarbete inom organisationen 

som helhet via informationsspridning, kunskapsutbyte och kommunikation. (www.rfsu.se 2)  

Frivilligorganisationer är unika i det avseendet att medlemmar bidrar med 

resurser, vilket till exempel kan vara pengar eller arbetskraft, för att genom ett kollektiv nå 

gemensamma mål. (Boström 2004) För att personer ska fortsätta engagera sig är det viktigt att 

den interna kommunikationen fungerar och att den lyckas fånga upp och dela all den 

kompetens som medlemmarna besitter. Motivation och stimulans är också viktiga delar för att 

få människor att känna sig engagerade, detta sker genom dels deltagande och dels möjlighet 

till medbestämmande i de mål och frågor som organisationen ska driva. (Strid 1999) 

Deliberativa samtal bygger på att man utbyter övervägda och rationella argument. 

Följaktligen är deliberativ demokrati härledd från beslutsprocesser grundade i så kallade fria 

diskussioner mellan personer som anser sig vara jämlika. Detta förverkligas bland annat 

genom samtal som innehåller tolerans, respekt, synliggörande av olika åsikter, ifrågasättande 

och förmåga till kompromiss. (Premfors 2004)  

 

1.2 Områdesidentifiering och problemformulering 

Följande undersökning rör sig inom området organisationskommunikation vilket avgränsats 

till internkommunikation, därefter ytterligare avgränsats till området intranät. (Hatch 2002; 

Cornelissen 2011) Tidigare forskning inom fältet intranät har i stor utsträckning centrerats 

kring lärande inom organisationer till exempel via studerande av teknik- och 

effektivitetsproblem. Sociokulturella aspekter av kommunikation via intranät verkar ha skett i 

mindre utsträckning. (Heide 2002) I samband med litteratursökning för denna undersökning 

användes deliberativ demokrati som sökord vilket ledde till avhandlingar som främst berörde 

studier av deliberativ demokrati inom medborgarforum, föräldrakooperativ, utbildning, 

http://www.rfsu.se/
http://www.rfsu.se/


3 
 

statsskick, lagstiftning, mänskliga rättigheter och politik. I ljuset av detta är en undersökning 

av demokratisk kommunikation via ett intranät intressant då den kan fylla en kunskapslucka. 

Ansatsen med denna undersökning är att utreda om det finns potential för demokratisk 

kommunikation via intranät inom en frivilligorganisation. Med demokratisk kommunikation 

syftar vi till kommunikation som strävar mot en så kallad deltagardemokrati med deliberativa 

kvaliteter.  Deltagardemokrati definieras i teoriavsnittet men kärnan i denna illustreras genom 

följande citat: 

 

Demokratin kan, till skillnad från alla andra styrelseskick, aldrig bli starkare än vad folket gemensamt 

gör den till. Därför krävs det ett aktivt stöd i form av intresse, engagemang och deltagande från de 

många människornas sida, ty annars riskerar demokratin förr eller senare att gå under. Det är det breda 

folkliga engagemanget som ger demokrati dess motståndskraft, dess innehåll och dess liv. 

(Strömbäck 2004; 62)  

 

Valet av denna definition av demokrati har utgått ifrån dess förankring i Sverige i stort samt 

dess fokus på samtalets, eller vikten av kommunikationens, roll. (Strömbäck 2004) I och med 

att studien utgår ifrån digitala samtal och potential för så kallad demokratisk kommunikation, 

har det ansetts av vikt att utgå ifrån ett demokratibegrepp som erkänner kommunikationens 

centrala del i skapandet av demokrati. Begreppet demokratisk potential i denna uppsats syftar 

till att undersöka en specifik modell av demokrati inom en specifik organisation och utröna i 

vilken utsträckning denna kan tillämpas genom verktyget intranät. Med potential söker denna 

studie efter förekomst utav specifika element som utgår ifrån teori om denna typ av demokrati 

och som förhoppningsvis kan ge klarhet i huruvida detta verktyg för kommunikation, alltså 

intranät, kan anses lämpligt för målet demokratisk kommunikation. Det övergripande 

problemet för denna uppsats är således om och i vilken utsträckning intranät kan möjliggöra 

denna demokrati. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns potential för demokratisk 

kommunikation inom frivilligorganisationer via intranät, detta sker genom följande 

frågeställning: 

 I vilken utsträckning representeras auktoriteter respektive medlemmar på intranätet Klicks 

diskussionsforum? 
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 Vilken/vilka kommunikationsmässiga funktioner av social funktion, kunskapsöverföring 

och debatt har inläggen publicerade i intranätet Klicks diskussionsforum? 

 Praktiseras deliberativa diskussioner i diskussionsforumets trådar på intranätet Klick? 

 

1.4 Undersökning och huvudbegrepp 
Syfte och frågeställning kommer att besvaras genom en kvantitativ innehållsanalys uppdelad i 

tre olika teman: representation, funktion och deliberativ diskussion. Enskilda inlägg kommer 

att studeras och kategoriseras samt hela diskussionstrådar för att belysa olika aspekter av 

diskussionsforumets demokratiserande potential. Representation kommer att undersökas 

genom att räkna mängden aktiva individer i diskussionsforumet och även kategorisera dessa 

för att få ett svar på huruvida kommunikationen är representativ för organisationen i stort. 

Funktion kommer att undersökas genom att kategorisera in varje inläggs innehåll i 

diskussionsforumet som bärande av social funktion, kunskapsöverföring eller debatt. 

Deliberativ diskussion kommer att undersökas genom att studera hela trådar med målet att ta 

reda på hur diskussionsklimatet ser ut och på så sätt ge klarhet i hur detta påverkar 

diskussionsforumets demokratiserande potential. I uppsatsen återfinns följande 

huvudbegrepp: intranät, frivilligorganisation, employee participation, employee 

empowerment och deliberativ demokrati. 

 Employee empowerment är ett begrepp som utgår ifrån organisationsteorin. 

Perspektivet saknar en tydlig definition, detta eftersom det står i relation till bland annat 

rådande organisationsstruktur för den organisation man undersöker. Kortfattat kan employee 

empowerment beskrivas som fördelning eller förflyttning av makt från toppen av den 

hierarkiska ordningen och neråt inom en organisation. (Potterfield 1999) Employee 

participation kommer också ifrån organisationsteori. Employee participation verkar i 

samklang med begreppen voice och silence vilka samtliga fokuserar på deltagande, via 

utrymme eller begränsning för anställdas möjligheter att känna sig delaktiga. (Cornelissen 

2011) Intranät är slutna nätverk för organisationer vilka tillhandahåller likvärdiga tjänster som 

internet. (Bark 2002) Frivilligorganisation är en organisation som är öppen för alla som har ett 

intresse och viljan att engagera sig och stötta organisationens mål. Deltagande sker ofta via 

bidragande med någon form av resurs till exempel arbetskraft, medlemsavgift eller 

donationer. (Boström 2004) Deliberativ demokrati innebär i förenkling demokrati som når 

beslutsfattande via samtal, vilka innehåller sakliga argument, oliktänkande och jämlikhet 

mellan samtalsparter. (Premfors 2004) 



5 
 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i ett bakgrundsavsnitt, ett teoriavsnitt, ett metodavsnitt, ett 

resultatavsnitt, ett analysavsnitt samt avslutas med ett diskussions- och slutsatsavsnitt. 

Bakgrundsavsnittet består av en ämnesbakgrund om RFSU samt en forskningsbakgrund 

grundad på tidigare forskning om intranät och frivilligorganisationer. Bakgrundsavsnittet följs 

upp av ett teoriavsnitt där de teorier som ligger till underlag för vår undersökning presenteras: 

employee participation, employee empowerment och deliberativ demokrati. I metodavsnittet 

fördjupas urvalsprocessen och valet av metod samt genomförande och analysmodell för 

undersökningen. Därefter följer resultatavsnittet som redogör för resultat av undersökningen. 

Analysavsnittet utgår från den i metoddelen motiverade analysmodellen och i detta avsnitt 

tolkas samtliga resultat från undersökningen enligt nämnda modell. Uppsatsen mynnar ut i det 

sista avsnittet diskussion och slutssats där framtida forskning och övergripande tendenser från 

vår undersökning diskuteras ytterligare för att slutligen sammanfattas genom att besvara 

frågeställningen.  
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt återfinns en ämnesbakgrund som är en fördjupad bakgrund om RFSU och 

intranätet Klick samt en forskningsbakgrund som behandlar tidigare forskning om 

frivilligorganisationer och intranät i kontext till RFSU. Under rubriken forskningsbakgrund 

behandlas tidigare forskning om frivilligorganisationer och intranät, detta för att ge en djupare 

bild av vad en frivilligorganisation är och hur denna specifika typ av organisation skiljer sig 

från andra organisationer. Då undersökningen studerar demokratiserande potential via intranät 

behandlas även intranät och internkommunikation som bakgrund till uppsatsen. 

 

2.1 Ämnesbakgrund 

RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, grundades 1933 och genom mottot ” allas 

frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta” (www.rfsu.se 3) driver organisationen 

sexualpolitiska frågor både nationellt och internationellt. Frågor som rör till exempel abort 

och sex utifrån individens förväntningar och förutsättningar är inte något som är självklart för 

alla. Arbetet med dessa frågor förverkligas genom utbildning, upplysning och deltagande i 

den samtida debatten. Sedan RFSU grundades av bland andra Elise Ottesen-Jensen har 

organisationen varit en aktiv aktör i en rad sexualpolitiska frågor och uttalade fokusområden 

idag är aborträttigheter, hbt-rättigheter, hiv/STI, sexualundervisning, sexualupplysning samt 

sexuellt våld. Det är efter Ottesen-Jensen som RFSU:s medlemstidning Ottar är uppkallad.  

Louise Waldén och Hans Nestius startade 1981 boktidningen Ottar vilken gavs 

ut av RFSU AB. 1991 började RFSU-förbundet ge ut en medlemstidning vilken fick namnet 

RFSU-bulletinen, efter att den så kallade boktidningen Ottar lades ner 1998 böt dock 

medlemstidningen RFSU-bulletinen namn till Ottar. 2001 blev Ottar en periodisk tidskrift 

som sedan dess utkommit med fyra nummer per år och idag har en upplaga på ca 7000 

exemplar. 2011 tilldelades Ottar pris för god journalistik och 2012 kammade Ottar hem pris 

för årets medlemstidning, båda från Svenska Publishing-Priset. Ottar beskrivs genom, 

reportage, nyheter, krönikor, essäer och debatt bevaka sexual politiken i Sverige och i världen. 

Ottar konkretiserar och ger en bild av hur kampen och förutsättningarna för denna ser ut och 

kan sägas mest fungerar kunskapsöverförande, men bidrar även till skapandet av en vi-känsla 

eller gemenskap. Blygsamt utrymme för debatt finns, till exempel via insändare. Detta 

utrymme är dock begränsat och diskussionen kan inte benämnas som effektiv då Ottar ges ut 

fyra gånger per år. Medlemstidningen kan mer ses som inspiration till fortsatt arbete än en 

http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Organisation/
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kanal för intern kommunikation eller diskussion, främst på grund av att 

envägskommunikation dominerar denna kontaktyta. (www.ottar.se) 

Ottesen-Jensen var ordförande i RFSU fram till och med år 1959. (www.rfsu.se 

4) Hon och hennes kollegor har drivit frågor som avkriminalisering av homosexualitet samt 

rätten till sexualundervisning, preventivmedel och abort. Deras arbete mötte hårt motstånd till 

en början och för att kunna finansiera sin verksamhet började man sälja kondomer, så 

fungerar arbetet än idag. RFSU äger företaget RFSU AB som bland annat säljer kondomer 

och intimprodukter. Överskottet från försäljningen möjliggör den verksamheten som 

organisationen bedriver. En viktig del i organisationens fortlevnad är även det ideella 

engagemanget och en stark folklig rörelse och förankring vilket ger utrymme att driva frågor 

som kan anses kontroversiella, oberoende av finansiering från den privata eller offentliga 

sfären.  

Engagemang i RFSU kan se ut på flera olika sätt, du kan stötta organisationens 

verksamhet genom att köpa produkter, vara medlem men också genom att vara aktiv i 

lokalförening eller anställd vid kansli eller klinik. Inom RFSU utgör kongressen det högsta 

beslutsfattande organet för organisationen och verksamheten består bland annat av 20 

lokalföreningar med sina respektive styrelser och stadgar. Vartannat år håller RFSU kongress 

vars syfte är att diskutera samt besluta om organisationens kommande arbete och mål. 

Omkring 150 personer brukar delta när kongressen hålls, varav ca 80 personer är ombud och 

innehar rösträtt. Samtliga medlemmar får delta och framföra motioner dock är det endast 

ombuden som har rösträtt. Dessa utses av lokalföreningarna samt medlemsorganisationerna. 

(www.rfsu.se 7) Denna typ av demokrati skulle kunna ses som deltagardemokrati då alla får 

rösta - man röstar fram ett ombud som får representera de åsikter man står för. 

Deltagardemokratin eftersträvar dock att alla med rösträtt ska vilja rösta och ser detta som ett 

ansvar istället för en rättighet. Enligt Strömbäcks definition går det även att kategorisera detta 

som procedurdemokrati, fokus ligger på att alla har möjligheten att delta, inte att de faktiskt 

gör det. Denna definition av demokrati uppfylls genom att tillämpa de demokratiska 

grundkraven som bland annat innebär återkommande val. (Strömbäck 2004) Dessa 

demokratiformer kommer att presenteras vidare i teoriavsnittet. 

I Stockholm återfinns Förbundsstyrelsen med förtroendevalda, ett 

Förbundskansli samt en klinik. (www.rfsu.se 5) Kliniken samarbetar med kansliet och utgör 

en viktig part för såväl det externa arbetet, att hjälpa människor med frågor, undersökningar 

och samtal samt det interna arbetet där kliniken är en viktig del för att till exempel utveckla 

utbildningarna och rikta fokus mot aktuella frågor. För RFSU är öppenhet och diskussion 

http://www.ottar.se/
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Fokus--och-nyckelomraden/
http://www.rfsu.se/
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Organisation/
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viktiga aspekter både internt och externt, RFSU menar att diskussion är en förutsättning för 

utveckling. På förbundskansliet återfinns kommunikationsenheten och de har som mål att 

sammanlänka anställda på kliniken och förbundskansliet med förtroendevalda och 

medlemmar i hela landet. 

Figur 1.  

 

Kommunikationsavdelningen tillhör förbundskansliet som, enligt kommunikationsschemat 

ovan, kommunicerar och håller ihop kommunikationen inom hela verksamheten. Detta med 

bland annat intranät som verktyg. Under 2010 gjorde RFSU en undersökning av sitt 

dåvarande intranät First Class. Undersökningen visade att First Class upplevdes som 

svårarbetat, rörigt och osmidigt. Intranätet användes av få och nya användare hade även svårt 

att komma igång och börja använda sig av plattformen. (Skarpås 2010) I denna undersökning 

uttryckte sig en respondent på följande vis angående vad som behövdes förbättras och varför: 

 

Om man vill att föreningar och grupper samt medlemmar i övrigt ska vara en del av 

internkommunikationen måste systemet förändras till något som är användarvänligt, enkelt och 

tilltalande. Det är en viktig demokratifråga. (Skarpås 2010; 9) 
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RFSU kontaktade efter denna undersökning olika webbyråer vilket senare resulterade i ett 

intranät utvecklat i EPiServer av byrån Ottoboni. EPiServer är en svensk mjukvara som 

används för att utveckla en webbplats, som till exempel intranät inom organisationer. 

(www.episerver.se) Klick lanserades den 6 februari 2012 och påminner i stor utsträckning om 

dagens sociala medier, som till exempel Facebook. Medlemmar skapar en egen profil med 

namn, bild, information om sig själv och eventuell post inom organisationen. Genom Klick 

kan alla delta i diskussioner och ta del av informationsflödet. Enligt RFSU:s lanseringsplan 

var det huvudsakliga syftet med intranätet att förmedla organisationens mål, idéer samt ge en 

helhetsbild av verksamheten och en kunskapsbas att arbeta utifrån. Genom att nyttja intranätet 

som den primära kanalen att verka ifrån vill RFSU att samtliga aktiva inom organisationen, 

medlemmar, anställda och förtroendevalda, ska känna lust att dela och ta del av information 

och kunskap samt bygga upp gemenskap och anknytning till organisationen. Genom att knyta 

samman organisationens fokusområden, kunskap, organisation och kommunikation via 

intranätet hoppas RFSU höja effektiviteten i verksamheten. (Lanseringsplan för RFSU:s 

intranät)  

 Den intranätbaserade diskussionen möter inte något motstånd då den fungerar 

som ett komplement till beslut som tas via årsmöten, styrelsemöten och kongress. Resurserna 

har även centraliserats i Stockholm där Förbundskansliet med anställda till exempel planerar 

och tar fram material för olika kampanjer. Att detta sedan delas via intranätet anses effektivt 

då de personer som engagerar sig ideellt kan göra just det utan att till exempel behöva lägga 

tid på möten eller diskussion i det förberedande stadiet, de kan med nämnda exempel börja 

arbeta med kampanjen direkt. Fysiska möten är inte aktuellt för alla medlemmar inom 

organisationen då det logistiskt är svårt att planera och finansiera dessa, vart möts över 3000 

personer från olika delar av Sverige på regelbunden basis?  
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Figur 2. (www.intranet.rfsu.se)  

 

Länken till diskussionsforumet har en central plats på Klicks förstasida, sidan som först möter 

användaren efter inloggning, de senast publicerade inläggen på diskussionsforumet redovisas 

även i en ruta till vänster på förstasidan. Dessa delar är markerade med gröna pilar i figur 2. 

Funktioner som finns tillgängliga via Klick är bland andra: Nyhetsflöde med artiklar, 

Kalender, Diskussionsforum, Min sida, På gång, Hitta medarbetare, Mallar, Press & Media, 

Verksamhet och Organisation, Idéprogrammet, Kongress, Lediga Jobb, Sökfält, På 

majoriteten av dessa funktioners ”sidor” finns möjligheten att kommentera. Möjligheten att 

kommentera vid nyhetsflödets artiklar känns igen från sociala medier som till exempel 

plattformen Facebook. Genom funktionen ”Min sida” har användaren möjlighet att fylla i 

information om sig själv som till exempel sysselsättning och position inom RFSU, bild kan 

även laddas upp och användaren kan skriva en fri presentationstext om sig själv. 

RFSU har utformat regler att förhålla sig till när man är aktiv på intranätet. Kortfattat ställer 

dessa krav på att debattklimatet ska vara tillåtande och öppet samt att alla ska ha möjlighet att 

få yttra sin åsikt. För att tillämpa detta modereras diskussionsforumet vilket innebär att man 

hjälper till att kategorisera inläggen, så att det blir lättare att navigera och att man, om det 

behövs, kan få hjälp med att hålla en bra ton på diskussionerna. Inlägg från fridsstörare som 

http://www.intranet.rfsu.se/
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rättshaverister och internettroll, oseriösa ofta anonyma personer som skriver i syfte att 

provocera och skapa konflikt, raderas. Vidare uppmuntrar och välkomnar RFSU synpunkter 

som kan verka för att förbättra Klick. 

 

2.2 Forskningsbakgrund 

 

2.2.1 Frivilligorganisationer 

Organisationer har behov av starkt ledarskap och infattningar för att koordinera sina anställda 

och/eller medlemmar att gemensamt arbeta mot organisationens uppsatta mål. Detta 

fullbordas genom ett tydligt och jämt informationsflöde från toppen till gräsrotsnivå. Om en 

organisation kontrollerar sina anställda/medlemmar genom endast vertikala direktiv så kan 

individens behov av kreativitet och självbestämmande komma att ej tillgodoses. I en 

organisation som RFSU där motivation och kreativitet är nödvändigt för de utmaningar som 

organisationen möter skulle den typen av kommunikation skada organisationen som helhet 

och man skulle förlora den komplexitet som krävs för att nå RFSUs uppsatta mål. 

(Cornelissen 2011) 

Olika organisationer har olika stora behov av att kontrollera kommunikationen, 

inom till exempel en bank kan vertikal kommunikation fungera utmärkt medan det inom en 

frivilligorganisation som RFSU kan verka begränsande. Anledningen till detta är att 

organisationerna är fundamentalt olika. RFSU kan enligt Hatch’s definitioner tolkas som en 

organisk organisation vilket innebär att den är ”enklare” än en bank som är en mekanisk 

organisation. Mekanistiska organisationer framställs som ”komplexa, formella och 

centraliserade” (Hatch 2002; 199) och organiska organisationer beskrivs som motsatsen till 

detta: 

 

Jämfört med mekanistiska organisationer är de anställda i organiska organisationer (till exempel 

designföretag och forskningslaboratorier) oftare generalister (vilket speglar den låga strukturella 

komplexiteten), de får bestämma mer över sina arbetsuppgifter (lägre formaliseringsgrad) och 

beslutsfattandet förskjuts nedåt i hierarkin (decentralisering). (Hatch 2002; 199-200) 

 

För att de anställda ska kunna utnyttja sin kompetens i så stor utsträckning som möjligt så är 

det av vikt att inte glömma att det bakom varje kompetens står en individ med sina enskilda 

och specifika behov. RFSU som frivilligorganisation drivs utav ideellt engagerade människor, 

vilket lägger ytterligare vikt vid organisationens förmåga att involvera och motivera anställda 
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och medlemmar. Ett arbete som inte ger lön måste motiveras genom ett individuellt genuint 

intresse och man måste, eventuellt i större utsträckning än inom andra organisationer, värna 

om att medlemmarna får arbeta utifrån sina individuella preferenser då det är detta som utgör 

själva motorn för organisationen. (Boström 2004) 

Det finns olika typer och olika definitioner av vad en organisation är och vad 

som definierar en organisation, många forskare menar att det som skiljer en organisation från 

en grupp är formalisering och mål. Formalisering innebär att organisationen har en struktur 

som bygger på stadgar och juridiskt bindande avtal medan en grupp betraktas som mer 

informell. Med mål utesluts inte att även grupper kan ha mål, men att dessa är mer diffusa än 

målen som en organisation strävar mot. Organisationers mål menar man är planerade och 

arrangerade. (Bakka & Fivelsdal 2006) Frivilligorganisationer har historiskt bland annat 

stuckit ut på grund av sina rekryteringsformer. Rekryteringsprocessen inom 

frivilligorganisationer har inte premierat kompetens och erfarenhet likt vinstdrivande 

organisationer även om egenskaperna säkert varit meriterande till viss del. För att få tillhöra 

organisationen har överensstämmande åsikter och engagemang samt sociala kontakter vägt 

tyngre. (Singh 1990) Vad det gäller RFSU är intresset och viljan att engagera sig för 

sexualpolitiska frågor således vägen in i organisationen. Frivilligorganisationer nuförtiden 

kännetecknas främst av att de bildas och upprätthålls av individer med gemensamma mål eller 

intressen som vill öka resurserna och möjligheten att driva sina frågor genom att tillhöra ett 

kollektiv. Något annat typiskt för frivilligorganisationer är att medlemmar bidrar med resurser 

i form av till exempel medlemsavgifter och/eller arbetsinsatser som organisationen ifråga 

behöver för sin verksamhet. (Boström 2004) Att bli medlem inom RFSU idag kostar 150 

svenska kronor per år och man kan välja om man vill bli medlem på lokal- eller riksnivå. 

(www.rfsu.se 6) 

Frivillighet har blivit en allt större del av vårt samhälle där fenomen som 

individualisering, globalisering och kritik mot staten spelat stor roll. I och med ifrågasättande 

av statens möjlighet att lösa samhällsproblem som välfärd eller ekonomisk utjämning har 

frivilligorganisationer som jobbar med dessa frågor blivit mer och mer viktiga. 

Frivilligorganisationer är organisationer som bygger på frivilligt engagemang, alltså fria val 

av individen att ansluta sig till organisationen samt fria val att utföra eventuella 

arbetsuppgifter. ”En frivillig handling är en som utförs av fri vilja. Det frivilliga är självvalt, 

sker spontant och oombett” (Boström 2004; 8) Hur frivilliga dessa val verkligen är har dock 

debatterats, sociala strukturer spelar helt klart in och frivillighet kan då ses som en gråskala 

som sträcker sig från ”fri vilja” till ”tvång”. Medlemmarnas engagemang menar litteraturen 

http://www.rfsu.se/


13 
 

grundas i att organisationens verksamhet eller mål anses viktiga och/eller roliga. 

Frivilligorganisationer har alltså förmågan att kombinera gemensamma intressen och 

personligt engagemang. (Boström 2004) 

Frivilligorganisationer kategoriseras ofta som demokratiska organisationer 

eftersom medlemmarna antingen direkt är med i beslutsfattande processer till exempel via 

möten eller olika röstningar eller indirekt är med i beslutsfattande processer genom att rösta 

fram förtroendevalda som får representera gruppen som helhet. (Boström 2004) Eftersom en 

frivilligorganisation inte kan påverka sina medlemmars beteende genom frihetsberövande 

eller ekonomiska följder vilket staten och arbetsgivare kan är den kulturella styrningen desto 

mer central. Uteslutning ur organisationen är det yttersta straffet men socialt tryck kan nog 

även visa sig effektivt. Som medlem finns möjlighet att antingen lämna organisationen vid en 

konflikt eller stanna kvar och driva sin åsikt eller fråga och i förlängningen förändra 

organisationen. 

 

2.2.2 Intranät 

Runt hälften av alla företag hade någon form av intranät vid år 2000, vilket är siffor som 

sannolikt har ökat med åren som följt. (Bark 2002) Fördelar med intranät är att information 

kan spridas snabbt och billigt. Intranät kan ses som ett arbetsverktyg, kommunikationskanal 

och som en form av kulturbärare inom en organisation. Utvecklingsfaser eller olika funktioner 

möjliga via intranät är: informationskanal, en typ av elektronisk anslagstavla vilken kan sprida 

nyheter inom organisationer som nya projekt, chefstillsättningar och statistik. Arbetsverktyg 

och processtöd, när information, mallar eller olika applikationer finns tillgängliga som 

underlättar eller möjliggör arbetsuppgifter för personer anslutna till organisationen. 

Tvärfunktionell kommunikation, när kommunikation knyts samman till exempel via 

diskussionsgrupper vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och eventuellt medbestämmande inom 

olika arbets- och beslutsfattande processer. Således ligger fokus i denna uppsats på 

tvärfunktionell kommunikation, avgränsat till RFSU:s intranäts diskussionsforum. 

 

Många intranätsansvariga kan vittna om att tempot på teknikutvecklingen kring webben är högt 

uppskruvat, men att det finns en tröghet internt som gör att de fortfarande slåss för att genomföra de 

handlingsplaner som togs fram i samband med implementeringen av webben flera år tidigare. Så oavsett 

om tekniken förändras snabbt finns det inom organisationerna en dynamisk konservatism, det vill säga 

alla sociala systems kamp att förbli oförändrade, som gör att utvecklingen går mer långsamt. (Bark 

2002; 14) 
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Hela konceptet med att använda ett intranät som erbjuder alla dessa funktioner och 

information är att göra organisationen mer transparent, dels för att minska på 

arbetsbelastningen för de som är IT-ansvariga samt cheferna och dels för att öka 

tillgängligheten av arbetsrelaterat material som i förlängningen innebär kontinuerligt lärande. 

Kulturen kring intranät skiftar och likväl som många menar att fördelarna förtar nackdelarna 

så finns det motståndare till tanken om att dela med sig av sin kunskap i lärande syfte, vissa 

personer vill utnyttja sin kunskap för sin framtida karriär. (Bark 2002) 

Inom intern kommunikation kan man urskilja två centrala användningsområden: 

Management communication och corporate information and communication systems (CICS). 

Management communication är information som kommuniceras från ledningen till 

medlemmar och anställda. Informationen kan handla om specifika arbetsuppgifter, 

information som berör organisationen, arbetsmoral och hälsa, oftast direkt riktad till berörd 

person. Forskning visar att kommunikation är det ledningen i huvudsak arbetar med, till störst 

det handlar det om aktiva möten och ansikte-mot-ansikte kommunikation. CICS är en mer 

utvidgat form av kommunikation mellan ledning och medlemmar/anställda, den utgår inte 

bara ifrån chefen för en viss avdelning till dess anställda (eller specifik person) utan rör sig 

genom hela organisationen både vertikalt och horisontellt. Denna typ av intern 

kommunikation kan karaktäriseras som mer allmängiltig och inte utmärkande riktad till 

personer eller arbetsuppgifter. CICS utgår ofta ifrån en kommunikationsavdelning som har 

som huvuduppgift att förmedla information internt och externt, detta sker via internet, mail 

och möten. (Cornelissen 2011) Dessa två områden kompletterar varandra vilket Cornelissen 

beskriver med hjälp av begreppen downward och upward kommunikation. Downward 

kommunikation går att applicera på båda områdena och är kommunikation riktad från toppen 

och ner till de anställda. Kommunikationen sker verbalt och elektroniskt och behandlar 

information om organisationens prestationer samt anställdas prestation. Upward 

kommunikation involverar även information som anställda sänder ut, ofta till ledningen. 

Informationen handlar mer om enskilda individer, kollegor, organisationens policy samt 

behov och utförande som berör organisationen. En annan viktig funktion som 

internkommunikationen har är att underbygga anställda och medlemmars identifikation med 

organisationen och dess mål. Anställda och medlemmar som identifierar sig med 

organisationen upplever bevisligen en större tillfredställelse, motivation och sammarbetsvilja. 

(Cornelissen 2011)  
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Ytterligare en viktig aspekt av den interna kommunikationen är representation, 

att skapa en homogen bild av organisationen utåt. För att detta ska fungera så krävs det att alla 

är eniga i hur den bilden ser ut och skapas och något som Strid menar är avgörande för detta 

är grupptillhörighet, desto starkare grupptillhörighet desto starkare bild förmedlar 

organisationen. Frivilligorganisationer som RFSU brukar möta färre problem med detta då 

medlemskap och engagemang i den typen av organisationer bygger på enighet i de 

övergripande målen och frivillighet att jobba mot dem, det är det primära steget in i 

organisationen. Skapandet av ett samlat intryck utåt benämns som intern marknadsföring och 

är grundat i motivation och stolthet, positiva känslor för organisationen. (Strid 1999) 
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3. Teori 
 

Detta avsnitt redogör för de huvudteorier som kommer användas i analys och diskussion av 

undersökningen. De teorier som presenteras är valda utifrån syftet med undersökningen: kan 

intranät vara ett verktyg för demokratisk kommunikation? En del av litteraturen hade vi som 

uppsatsförfattare kommit i kontakt med under tidigare kurser i medie- och 

kommunikationsvetenskap, speciellt kursen organisation och kommunikation.  

Med hjälp av en bibliotekarie från Ekonomikums bibliotek i Uppsala har sökord 

hittats som lett oss fram till den litteratur som kommit att användas. Litteratursökningen 

skedde genom sökorden: participation, demokratiserande processer, medbestämmande, 

frivilligorganisationer och intranät. De huvudteorier vi utgått ifrån tillhör organisationsteori, 

statsvetenskap samt information och kommunikation.  

3.1 Employee empowerment, Voice, Silence och Employee participation 
Employee empowerment, voice, silence och employee participation bottnar alla i relationen 

mellan ledning och anställda inom en organisation. Detta är perspektiv som på olika sätt tar 

avstamp från organisationens fundamentala struktur, vilken påverkar huruvida det är 

gynnsamt att tillämpa empowerment eller participation. Olika organisationer har olika behov 

av deltagande och maktfördelning beroende på strukturen. Gemensamt för förespråkare av 

dessa teoretiska perspektiv är att de utgår ifrån ett individperspektiv vilket de menar kan leda 

till ökade resurser, i arbetskraft och ekonomi, för organisationer som helhet. Utöver 

individperspektivet är centrala delar för perspektiven makt- och ansvarsfördelning och 

flerdeltagande.  

Det finns dock svårigheter med att applicera dessa processer, dels är det som 

nämnt mer eller mindre gynnsamt beroende på organisationsstrukturen, dels är det kostsamt 

och tidskrävande. Traditionella organisationer är ett exempel på en typ av organisationer som 

inte vinner på att tillämpa employee empowerment då deras ekonomiska vinst kan byggas på 

att ha en lågbetald och ersättlig arbetskraft. De traditionella organisationernas kommunikation 

liknas vid en pyramid där kommunikationen utgår från toppen och sprids vidare neråt och 

breddas. Karaktäristiskt för dessa organisationer är att deras anställda är lätta att träna upp till 

uppgifter de ska sköta, de har väldigt specifika uppgifter eller ansvarsområden och därigenom 

är de också enklare att ersätta, huvudmålet för organisationen är ofta att göra kunder nöjda. 

Som exempel på en sådan traditionell organisation anger Potterfield McDonald’s.  

Organisationers, vilka tillämpar employee empowerment, kommunikation liknas 

vid en stjärna eller ett spindelnät. Dessa organisationer har en platt och flexibel struktur och 
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kommunikationen som sker är öppnare och rör sig i alla riktningar, även nerifrån och upp. 

Ansvaret för organisationens framgång vilar på samtliga inom organisationen, alla har ett 

ansvar och man förutsätter att uppgifter löses på bästa sätt av personen som ansvarar för dem, 

inte personen med mer makt. I och med att alla har ansvar så får alla också ta del av 

framgången. Organisationer som tillämpar employee empowerment uppmanar alla anställda 

till kreativitet och flexibilitet för att öka organisationens kapacitet att lösa komplexa problem. 

(Potterfield 1999) RFSU:s organisationsstruktur liknar det Potterfield beskriver som platt och 

flexibel vilket motiverar valet att använda dessa teoritiska perspektiv. Frivilligorganisationer 

kan antas vara mer benägna att tillämpa employee empowerment och employee participation 

eftersom deras existens utgörs av engagerade medlemmar som bidrar med resurser i form av 

tid, kompetens och/eller medlemsavgifter. (Boström 2004) 

Många teoretiker inom området management har sedan 50- och 60-talet betonat 

vikten av en mer demokratisk och deltagande form av ledning inom organisationer. 

Hierarkiskt styrande och makt hos auktoriteter kritiserades av bland andra Rensisis Likert, 

Chris Argyris och Douglas McGrergor under nämnda tid. Dessa hade olika argument för sitt 

tänkande vilka grovt kan sammanfattas med att företag och organisationer behöver anställda 

som besitter egenskaper som lojalitet, flexibilitet, kreativitet samt är motiverade inför sin 

arbetsuppgift på grund av hur föränderlig och kaotisk affärsvärlden är. För att kunna rekrytera 

denna typ av högpresterande anställda måste medbestämmande och en demokratisk 

organisationsstruktur kunna erbjudas vilket ger den anställde mer frihet och autonomi i sin 

arbetssituation. I och med en mer välutbildad arbetarkår kommer även krav om demokratisk 

organisationsstruktur att öka, anställda kommer tycka det är självklart att organisationer ska 

sträva efter samma typ av demokratiska ideal som råder i samhället i stort. (Potterfield 1999)  

Dessa tankar anammades dock inte av företagsvärldens under denna tid i och 

med att konjunkturen och framtiden verkade ljus och det därför inte fanns några skäl att ändra 

sin organisationsstruktur. På 1970- och 1980-talet ändrades dock dessa förutsättningar och 

ledning med fokus på deltagande, även kallat participatory management, fick ett uppsving. I 

slutet 1980-talet var denna typ av ledarskap etablerad och är fortfarande på frammars. 

Employee empowerment vilket är ett begrepp för att beskriva denna maktskiftning syftar 

alltså till att gå från en klassisk organisationsstruktur där makten är centraliserad i toppen hos 

chefer och ägare till ett inflytande som når alla i organisationen. Kritiken som möter konceptet 

utgörs främst av att begreppet saknar en precis definition, detta eftersom begreppet används i 

förhållande till andra perspektiv vilket gör det svårt att lyfta employee empowerment ur sitt 

sammanhang och definiera utan att kontextualisera det.  
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Employee empowerment används i huvudsak inom två områden vilka är 

organisationsutveckling och business management. Potterfield hänvisar till två perspektiv, 

psychological och relational empowerment, som utgår ifrån employee empowerment och 

visar hur man kan tillämpa teorin. Den första ansatsen är psykologisk, där utgår och ligger 

fokus på individen och dennes subjektiva uppfattning, självinsikt, av att bli empowered. 

Potterfield beskriver detta i fyra steg: 

 

(a) Finds meaning in his or her role involvement, (b) feels efficacious with respect to his or her ability 

and capacity to preform, (c) has a sense of determination with regard to specific means to achieve a 

desired outcome within his or her role, and (d) believes that the individual has control over desired 

outcomes, that he or she can have an impact on the larger environment (Potterfield 1999; 49-50) 

 

Tillsammans utgör dessa fyra faktorer psychological empowerment.  

Eftersom detta perspektiv utgår ifrån individen så är det individens känslor kring 

sin roll inom organisationen och eventuella framgång eller misslyckande som hela tiden ligger 

i fokus. Förespråkare av psychological empowerment tror att man kan träna upp individers 

känslor för framgång eller misslyckande genom att konstruera händelser som antingen höjer 

eller förringar känslan av kontroll och kompetens. Utifrån detta perspektiv menar man att 

organisationer har möjlighet att förstärkas med hjälp av förändringar i extern såväl som intern 

arbetsmiljö. Detta genom att man förändrar organisationsstrukturen och tillåter en hållning 

som synliggör information och mål för organisationen. Transparens kopplad till belöning i 

form av till exempel bekräftelse av individens utförande av uppgifter underlättar således 

psychological empowerment. 

Psychological empowerment har tre stycken nyckeltolkningar som är 

behjälpliga när man försöker definiera vad employee empowerment är och hur det praktiseras, 

dessa nyckeltolkningar är: attribution (tillskrivning) evaluation (utvärdering) och envisioning 

(föreställningar). Tillskrivning utgår från tre aspekter och den första är huruvida individen ser 

orsaken till eventuell framgång eller eventuellt misslyckande som intern, då i förhållande till 

individens intelligens och arbetsmoral, eller om individen ser orsaken som extern, till exempel 

att uppgiften var enkel eller komplicerad. Den andra av dessa tre aspekter berör hur individen 

refererar till sin personliga framgång eller misslyckande som stabil eller övergående. En stabil 

syn innebär att man som anställd ser till en övergripande kompetens eller inkompetens som 

man besitter, och övergående tillskrivning innebär att framgången eller misslyckandet är ett 

resultat av extra eller för lite ansträngning i specifika perioder eller specifika fall. Den sista 
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och tredje aspekten av tillskrivning handlar om huruvida det är en global tillskrivning som 

står i kontext till en hel marknad, ett helt segment eller om till exempel ekonomin är upp eller 

ner. Det kan också vara specifik tillskrivning vilket innebär att just den specifika planen var 

bra eller dålig. Genom att utreda dessa aspekter underlättar man psychological empowerment, 

man bedömer utefter nämnda faktorer misslyckande eller framgång. Till exempel bedöms 

orsakerna till misslyckande vara extern, övergående och specifik och orsakerna till framgång 

bedöms utgå från faktorerna: intern, stabil och global. Framgång tillskrivs ofta ”generell 

kompetens” och ”naturlig kreativ förmåga” medan misslyckande utifrån dessa faktorer 

tillskrivs svårigheter och konkurrensinriktade handlingar. Den andra nyckeltolkningen, 

utvärdering, av psychological empowerment handlar om hur man mäter framgång eller 

misslyckande, vilken typ av måttstock man tillämpar. Absoluta och orealistiska värden som 

mått på handlingar leder naturligtvis till att handlandet kommer bedömas som otillräckligt, om 

man har för höga krav innebär det att allt som inte möter dessa krav är ett misslyckande. 

Konsekvensen av detta är att de anställda kan bli omotiverade och det utförda arbetet kan bli 

sämre, vidare tilldelas det mindre utrymme för analys och utvärdering eftersom mätningen 

automatiskt blir fällande. Hur man mäter och utvärderar framgång eller misslyckande är 

viktigt och har mycket inflytande på psychological empowerment.  

Sista aspekten för psychological perspektivet utgörs av föreställningar vilket 

innebär visualisering av framgång och därigenom ett undvikande av att skapa bilder av 

misslyckande. Genom att visualisera bilder av framgång sker undvikandet av föreställningen 

att misslyckas automatiskt. Om anställda tillämpar ett ”framgångstänk” där man har 

förväntningar på sin egen kompetens och sitt inflytande sker en koncentration på att skapa 

syfte och meningsfullhet för det arbete eller den uppgift man utför. Förespråkare för 

psychological perspektivet menar därmed att anställda kan praktisera en subjektiv 

föreställning och därigenom uppleva att hen har kontroll över sitt arbete. Organisationen kan 

träna sina anställda genom att aningen stödja eller begränsa dessa föreställningar genom 

faktorer som antingen är negativa: externa, övergående, specifika eller positiva: globala, 

interna och stabila. 

Den andra ansatsen till att förklara vad hur man kan tolka employee 

empowerment är relational empowerment. Detta perspektiv berör organisationen som helhet 

och är något bredare då det fokuserar på maktfördelningen inom organisationen vilket sker i 

kontext till hur organisationsstrukturen och organisationskulturen ser ut. Enligt detta 

perspektiv blir den fundamentala strukturen definitiv för organisationens förutsättning att 

tillämpa employee empowerment. Således studerar man en pågående övergripande process, 
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maktfördelningen mellan ledningen och underordnader, hur makten omplaceras från högsta 

till lägsta nivå i den hierarkiska ordningen som organisationen implicerar. Detta perspektiv 

betonar hur och vad organisationen måste arbeta med för att underlätta maktfördelningen. 

Potterfield presenterar en så kallad platt och flexibel organisationsstruktur som alternativ i 

stället för en traditionellt hierarkisk organisationsstruktur. När Potterfield talar om dessa två 

typer av organisationer benämner han dem som antingen traditionella organisationer eller så 

kallade empowered organisationer, det vill säga organisationer som tillämpar employee 

empowerment, vilken han då menar har en platt och flexibel organisationsstruktur.  

Att ha en organisationsstruktur som tillämpat employee empowerment ställer 

högre krav på de anställda, de måste hålla koll på informationsflödet och känna tillhörighet 

med organisationen. För att tillämpa employee empowerment finns fyra främjande faktorer: 

 

1) information about the organization’s performance, 2) rewards based on the organization’s 

performance, 3) knowledge that enables employees to understand and contribute to organizational 

performance, and 4) power to make decisions that influence organizational direction and 

performance. (Potterfield 1999; 54) 

 

Dessa fyra faktorer härstammar från toppen av den hierarkiska ordningen, den tillämpas alltså 

oftast för de inom ledningen. För employee empowerment behöver dessa faktorer förflyttas 

neråt i ordningen och spridas bland de anställda. Att förflytta kunskap, information och makt 

neråt i hierarkin är inte helt enkelt och det är en process som kräver tid. Genom att genomföra 

det delas inte bara ansvaret utan också belöningen när det går bra för organisationen vilket har 

en rad positiva effekter som engagemang och hängivenhet i och gentemot organisationen. Ett 

annat sätt att bygga upp motivation och engagemang, som också är fundamentalt för att driva 

en organisation, är mål. Delade mål och visioner som motiverar ansträngning och 

engagemang. Förespråkare menar att detta handlar om såväl övergripande mål för 

organisationen som personliga mål att göra karriär och utvecklas. Det finns olika sätt att hitta 

och nå dessa mål, bland annat genom att värdera organisationen i förhållande till interaktion 

med kunder, anställda och samhället i stort. (Potterfield 1999)  

Voice, silence och employee participation är tre begrepp Cornelissen 

presenterar. Dessa tillämpas för att utforska i vilken grad som anställda delger sina åsikter 

samt lyssnas till vilket påverkar huruvida de identifierar sig och görs delaktiga i 

organisationens mål och beslutsfattanden. Voice innebär, i motsats till silence, att man ger de 

anställda en röst och utrymme att nyttja den samt förtroende och bekräftelse när detta 



21 
 

tillämpas. Detta leder till en förhöjd employee participation vilket på svenska kan benämnas 

som medbestämmande hos de anställda. De flesta anställda kan tänkas vilja ha möjligheten att 

uttrycka sig och få sina åsikter värderade, inte avfärdade. Cornelissen menar dock att det finns 

en övergripande uppfattning i organisationskulturen som fördömmer nyttan med anställdas 

behov av att delge sina åsikter. Denna uppfattning kan i värsta fall leda till silence inom en 

organisation vilket innebär att kommunikationen bara går åt ett håll, från ledningen och neråt i 

heirarkin, kommunikation i motsatt riktning, alltså ifrån anställda till ledningen sker i sin tur 

inte. (Cornelissen 2011)  

Organisationsforskning presenterar två omständigheter som kan göra att 

anställda känner att deras åsikter inte är önskade och därför i förlängningen heller inte leder 

till något. Den första av dessa omständigheter menar Cornelissen är ledningens rädsla för att 

motta negativ kritik, oavsett om det är riktat till personer eller organisationen som helhet. 

Chefer kan känna ett behov av att i största möjliga mån undvika egenskaper som svaghet och 

inkompetens vilka är kvalitéer de, i sin position, inte vill förknippas med. Den andra faktorn 

som kan leda till att organisationen drabbas av silence är uppfattningen av att ”chefen vet 

bäst”, att de högst upp alternativt högre upp i hierarkin innehar större kompetens, detta på 

grund av att de skulle vara bättre och bredare informerade om organisationen. Detta gör att 

man kan komma anta att den informationen som anställda har inte är lika uppdaterad eller 

relevant som den informationen cheferna redan innehar. Denna föreställning gör att chefer 

och anställda kliver in i bestämda roller där chefen kanske ses som den styrande och 

kontrollerande medan de anställda kanske ses som icke-ifrågasättande följare. Konsekvensen 

av denna inställning kan bli att anställda inte involveras i beslutsfattande processer. Genom att 

exkludera anställda från dessa processer minskar även risken för cheferna att få negativ kritik. 

Inom de flesta organisationer finns dock någon typ av beslutsdeltagande också för de 

anställda, till exempel genom utsedda kommittéer som är tillsatta just för att föra fram 

anställdas åsikter. (Cornelissen 2011)  

Organisatorisk tystnad, eller silence, kan komma att skada organisationen 

genom att kritiken uteblir och således stannar också utvecklingen upp, till exempel genom att 

det tar lång tid innan problem synliggörs eller att svårigheter att hantera problem uppkommer. 

Vidare får de anställda svårare att identifiera sig med organisationen då de känner att deras 

åsikter inte betyder något – detta leder till att de anställda inte trivs och sammarbetsproblem 

och problem med att förstå och utföra uppgifter uppstår. Själva beslutsfattandet mynnar ut i 

sämre resultat då de anställdas perspektiv kanske försvinner. (Cornelissen 2011) 
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Employee empowerment, silence, voice och employee participation bottnar i att 

medbestämmande och individens känslor för specifika uppgifter och organisationen som 

helhet är mycket viktiga faktorer som kan främja, eller stjälpa organisationens mående. Båda 

dessa begrepp förespråkar ett individperspektiv där man uppmärksammar, lyssnar och i 

förlängningen når bättre förutsättningar för komplexitet och flexibilitet hos arbetskraften inom 

organisationen således också organisationen som helhet. För dessa teoretiska perspektiv är 

transparens i delning av information och diskussion viktiga aspekter eftersom dessa möjliggör 

motivation och aktion hos de anställda. Dagens intranät underlättar överföring och utbyte av 

information samt ger utrymme för anställda att uttrycka sin åsikt vilket kan leda till en mer 

demokratiskt organisation. Employee empowerment, voice, silence och employee 

participation som teoretiska perspektiv anses därför förenliga med syftet för denna 

undersökning. 

 

3.2 Internkommunikation- kommunikationens funktioner 

Den interna kommunikationens tre olika huvudfunktioner är enligt Strid information, 

deltagande och engagemang samt kontakt med yttervärlden. Dessa funktioner är grundade i 

sändarens avsikt med budskapet. Med begreppet information menas i denna kontext 

enkelriktade budskap inom en organisation vilka främst berör vad som ska göras och hur detta 

ska göras, inom organisationen. Denna kommunikation rör sig ofta vertikalt och via formella 

kommunikationskanaler vilka till exempel kan vara möten, anslagstavla, personaltidning eller 

intranät. Enligt teorin kan denna form av information vara svår då mottagaren av olika 

anledningar inte nås av eller tillägnar sig informationen på det sätt som sändaren planerat. För 

att informationsöverföring ska vara lyckad krävs att rätt frågor lyfts. Kvalitet framför kvantitet 

kan sammanfattas som ledord för den interna informationsöverföringen, det är viktigt att 

medarbetare får den information som de känner att de behöver. Ifall information om en viktig 

fråga är bristfällig kan den följas av ryktesspridning. Deltagande och engagemang kan också 

skapas via information, dels genom att medarbetaren får en förståelse och ett sammanhang till 

beslut eller arbetsuppgifter från ledningen, dels för att medarbetaren kan få kunskap om hur 

den själv kan påverka organisationens beslut. I en organisation kan ledningen delegera 

arbetsuppgifter med tvång, tvånget är då inte fysiskt utan kan ske genom sociala eller 

ekonomiska påtryckningar. Dock går positivt engagemang inte att tvinga fram på nämnda sätt.  

Ett välbeprövat sätt att öka engagemang på är belöna detta till exempel genom 

provision, bonusar och dylikt. Detta engagemang blir då flyktigt eftersom dessa ”nyttor” eller 
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”lön för mödan” kan överbjudas av en annan organisation. Det genuina engagemanget en 

medarbetare känner kan inte köpas för pengar vilket innebär att det blir mer beständigt och 

bör därför vara mer eftersträvansvärt. Om en säljare som jobbar för ett företag blir motiverad 

av att få provision av det hen säljer är steget att byta arbetsplats där provisionen är högre inte 

så stort jämfört med om hen skulle motiveras av att vara en del i en gemenskap. Detta 

benämns som moraliskt engagemang eller förpliktelse vilken förenklat kan sägas byggs på en 

lag- eller vi-känsla inom organisationen. (Strid 1999)  

Olika typer av organisationer använder olika styrmedel, Strid delar upp 

organisationer i tre kategorier: tvångsorganisationer, nytto-organisationer och normativa 

organisationer. Tvångsorganisationer styr främst med hjälp av tvång och medlemssituationen 

kännetecknas av främlings skap. Nyttoorganisationer styr främst med hjälp av belöning. 

Normativa organisationer styrs främst genom moralisk förpliktelse och hängivenhet. Framför 

oss har vi en utveckling från likgiltigt engagemang som följer styrande via tvångsmässig makt 

mot moraliskt engagemang som följer styrande via normativ makt. För att nå det moraliska 

engagemanget krävs kommunikation, medarbetaren måste veta vad hen ska känna 

engagemang för och inför vilka. Detta kräver både information som är kunskapsöverförande 

samt information som fyller en social funktion. Kommunikation inom en organisation 

beskrivs ha fyra olika funktioner: expressiv funktion, social funktion, informationsfunktion 

samt kontrollfunktion.  

Syftet med meddelandet med en expressiv funktion är att visa att sändaren finns 

genom att påkalla uppmärksamhet. Detta kan alltså både gälla för en individ likväl som en hel 

organisation. Marknadsföring utåt för en organisation kan alltså benämnas ha en expressiv 

funktion likfullt som en insändare skriven av en medarbetare i en organisations 

personaltidning. Syftet med meddelandet med en social funktion är att knyta an och markera 

tillhörande. Genom kommunikation bärande av social funktion kan laganda och tillhörighet 

skapas, befästas och upprätthålla vilket har visat sig gynna både individ och organisation. 

Syftet med meddelandet med informationsfunktion är att informera. Informationen kan dels 

bestå av förmedling av arbetsuppgifter eller tider och dels mer övergripande information till 

exempel verksamhetens mål och ekonomiska tillväxt. Syftet med meddelandet med 

kontrollfunktionen är att bara få fram viss typ av information. Genom att premiera viss typ av 

information och inte tillåta annan kan situationer, individer och organisationer kontrolloreras. 

I vilken grad nämnda grupper kan påverkas i och med så kallad kontrollfunktion tvistas det 

om, men att detta kan vara en funktion med kommunikation är ett faktum. (Strid 1999) 
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God internkommunikation kan även främja en organisations kontakt med 

omvärlden. För att nå framgång inom en organisation är det viktigt att denna möter 

omvärldens krav. Detta kräver att medarbetare delar med sig av feedback rörande 

organisationen sinsemellan för att kunna vidareutveckla och möta efterfrågan på bästa sätt. 

Genom att ha en god internkommunikation vilket gör att anställda känner sig lyssnade på får 

organisationen en mer enad front utåt och mer lojala anställda. Om man som anställd inte trivs 

på sin arbetsplats är det större risk att man i sin kontakt med omvärlden inte representerar sin 

arbetsplats på ett för organisationen önskat sätt. Kommunikationen menas här kunna fungera 

som en ”mental uniformering” som driver på en socialiseringsprocess vilken verkar 

normerande inom organisationen. (Strid 1999) 

 

3.3 Deliberativ demokrati 

Strömbäck presenterar fyra olika demokratimodeller som benämns idealtypiska vilket syftar 

till att dessa inte behöver tillämpas i sin rena form i verkligheten utan är konstruktioner för att 

kunna analysera och diskutera olika former av demokrati som statsskick. Dessa är 

procedurdemokrati, konkurrensdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Dessa 

fyra modeller förutsätter en representativ demokrati som grund, alltså demokrati som bygger 

på att representanter för en grupp väljs via val vilket kan stå i motsats till en direktdemokrati, 

där till exempel alla medborgare har rätt att rösta direkt i sakfrågor.  

Procedurdemokrati utgår ifrån demokratins grundkrav vilka utgörs av valda 

makthavare, fria, rättvisa och återkommande val, yttrandefrihet, fri tillgång till information, 

förenings- och gemenskapsfrihet, inkluderande medborgarskap samt rättssäkerhet. Så länge 

dessa krav uppfylls har målet med procedurdemokratin nåtts, ingen hänsyn tas till exempel till 

hur många som faktiskt röstar, poängen är att alla ska ha möjligheten. Konkurrensdemokratin 

kännetecknas främst av ett synsätt där demokrati anses utgöras av konkurrerande eliter som 

tävlar om folkets röster och i förlängningen makten. Politikerna är enligt denna modell aktörer 

och ses alltså som drivande den politiska processen medan väljarna endast reagerar på dessa 

aktörers handlingar. Väljarna eller medborgarna anses gynnas i och med att ansvar för dåliga 

beslut av de folkvalda kan utkrävas i och med ett nytt val, då genom att ansvariga politiker 

kanske inte ges nytt förtroende. Tonvikten med denna form av demokratimodell är att man 

som medborgare kan påverka vilka som har makten samtidigt som en tanke om att de mest 

kompetenta får tillhandahålla denna makt. Detta kan ses gentemot perspektivet att största vikt 

låg vid att gemene man skulle representeras, då lottning bland medborgarna skulle kunna vara 
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ett alternativ. Konkurrensdemokratin får kritik av vissa för att leda till ojämnlika och 

aristokratiska val. Detta på grund av att uppmärksamhet och röster inte kan konkurreras om på 

ett jämlikt sätt. (Strömbäck 2004)  

Enligt deltagardemokratin utgörs demokrati av att så många medborgare som 

möjligt deltar kontinuerligt. Att rösta vart fjärde år och därefter förlita sig på att politiker kan 

förvalta det förtroendet anses inte räcka. Engagemang i politik och samhällsfrågor ses här som 

en naturlig del i att vara medborgare. Medborgarskap är enligt denna modell synonymt med 

vissa rättigheter och skyldigheter samt har en moralisk innebörd, vilket för medborgaren 

innebär att ha en strävan mot samhällets bästa. Kritiker hävdar att dessa krav på medborgaren 

innebär inskränkningar av individers frihet. Den sista av de fyra modellerna är 

samtalsdemokratin som även går under namnet deliberativ demokrati. En samlad definition av 

begreppet finns inte men två grundläggande teman återfinns vilka är dels att den som 

påverkas av ett beslut också ska ha rätten att påverka beslutet och dels att denna påverkan ska 

ske via diskussioner där opartiskhet och rationalitet används som grund för deltagarnas 

argument. (Strömbäck 2004)  

Deliberativ demokrati är sedan 1990-talet rotad i den statsvetenskapliga 

demokratidiskursen och något som på 2000-talet anammats i såväl svenska riksdagen som den 

svenska skolan. Idéhistoriskt har den deliberativa demokratins kärna varit aktuell sedan 

Aristoteles som nämnde deliberation som en viktig del av stadsstatens politik. Dock fanns 

reservationer angående slavars och kvinnors deltagande i denna så kallade deliberation. 

(Premfors 2004) Ordboksdefinitionen av deliberation är; att noga överväga eller rådslå. 

Deliberativa samtal handlar alltså om att utbyta argument och sedan noga överväga dessa. 

Deliberativ demokrati är följaktligen grundad i beslutsprocesser byggda på så kallade fria 

diskussioner mellan jämlikar. Demokrati ska alltså uppnås genom samtal mellan parter som 

strävar efter samförstånd: 

 

Det första elementet innebär alltså att de grundläggande villkoren för människors demokratiska 

samexistens måste fastläggas i öppen diskussion mellan jämlika medborgare, dvs. Genom deliberation. 

Det andra elementet utgörs av den normativa tesen att legitimitet och rationalitet i offentligt 

beslutsfattande också bäst kan uppnås genom deliberation. Det tredje gemensamma elementet, slutligen 

avser de procedurmässiga villkoren för deliberation. (Premfors 2004; 12) 

 

Några av den deliberativa demokratins främsta företrädare är Habermas och Rawls. Motsatsen 

till deliberativ demokrati kan benämnas liberal demokrati där anhängare menar att val av 
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individen utgörs av förutbestämda parametrar, till exempel livssituation, vilket gör att olika 

former av utbyte av argument ses som överflödigt. Åsikter och intressen kan istället lätt 

uttryckas genom val som sedan sammanställs och leder till beslut. (Premfors, Rune, 2004) 

Rousseau är känd för att ha argumenterat mot deliberativ demokrati då han 

ansett att det möjliggjort manipulering av medborgarna och hindrat allmänhetens vilja som 

han tänkte redan fanns och kunde uttryckas genom demokratiska val, och som inte skulle 

förvanskas med argumenterande. Kritik av deliberativ demokrati har som nämnts främst 

kommit från liberaler men även från feminister och postmodernister. Kritiken från liberaler 

kretsar kring hur fokus tas från formalitet och bindande beslut och försvårar 

ansvarsutkrävande. Deliberativ demokrati menar man även ställer höga krav på medborgarens 

politiska intresse vilket anses världsfrånvänt då gemene man inte kommer intressera sig i den 

utsträckning som krävs. Makten menas då centraliseras till en välformulerad elit. Feminismen 

och postmodernismens kritik grundas i hur politiken genom deliberation intellektualiseras och 

att samförstånd utmärks som något värdefullt. (Premfors 2004)  

Deliberativ demokrati som demokratimodell anses som mest förenlig med en 

undersökning av ett diskussionsforum. Denna teori ger verktyg för att analysera samtal och 

diskussion, vilket är vad materialet till undersökningen består av. De teoretiska perspektiven 

employee empowerment, voice, silence och employee participation understödjer den 

deliberativa demokratin i och med att även de argumenterar för flerdeltagande och vikten av 

allas rätt att få uttrycka sin åsikt inom en organisation. Genom dessa perspektiv samt Strids 

definition av internkommunikationens funktioner inom en organisation går det att analysera 

all kommunikation via diskussionsforumet. Om deliberativ demokrati endast skulle användas 

för analys av materialet skulle meningen med inlägg eller hela trådar av social karaktär eller 

inlägg och trådar som verkar kunskapsöverförande falla bort. Gemensamt för samtliga 

teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån är att de trycker på vikten av information och 

kommunikation för att skapa deltagande och medbestämmande. Genom att belysa resultat 

med dessa olika teoretiska perspektiv är förhoppningen att få en djupare och mer hel bild av 

vilken potential ett intranät har för demokratiserande processer inom en frivilligorganisation. 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras metodval urval och material samt genomförande. Analysmodell 

vilken utgörs av de tre delarna representation, funktion och deliberativ diskussion. Här 

behandlas även etiska överväganden samt diskuteras validitet och reliabilitetsproblem som är 

kopplade till undersökningen.  

 

4.1 Urval  

Första delen i urvalsprocessen var att utse en organisation och etablera ett samarbete med 

denna för att erhålla samtycke att studera organisationens intranät. Detta urval utgick ifrån tre 

kriterier vilka var: att organisationen använde sig utav ett intranät, att organisationen var en 

frivilligorganisation samt att den arbetade med frågor av politisk karaktär. Vi ville studera en 

frivilligorganisation då tidigare forskning till största del fokuserat på företag inom den privata 

sektorn vilket skulle ge denna undersökning bättre förutsättningar att fylla en kunskapslucka. 

Vikten av demokratiserande kommunikation och/eller processer är även lättare att 

argumentera för inom en frivilligorganisation. Vidare önskades att ha organisationen skulle 

arbeta med politiska frågor då denna typ av organisationsmål förutsätter demokratiska 

processer och kommunikation i större utsträckning än jämförelsevis mot vad en organisation 

med främst vinstdrivande mål förutsätter. 

Via mail med RFSU:s kommunikationschef Carl Osvald etablerades kontakt 

med Ulrika Hammar som är ansvarig för RFSU:s interna kommunikation. 2012-10-03 hölls 

ett möte med Hammar där uppsatsidé presenterades. Det sista steget i urvalsprocessen var att 

avgränsa intranätet till den funktion som vi ansåg var mest understödjande att studera för vårt 

syfte; diskussionsforumet. Valet av denna funktion motiveras med att diskussionsforumet är 

en avgränsad del av intranätet där det går att studera representation på, i andra delar av 

intranätet är det inte möjligt att se vilka medlemmar som aktivt har deltagit alternativt ger 

uttryck för sin åsikt, detta främst på grund av att en avsändare kan sända ett budskap från en 

hel grupp, till exempel en kommunikationsansvarig som delar ett budskap från en 

lokalförenings styrelse. Det primära syftet med diskussionsforumet har även tolkats som att 

vara ett medium för meningsutbyte vilket ingen annan del av intranätet tolkats som. 
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4.2 Metodval 

Undersökningen kommer genomföras med metoden kvantitativ innehållsanalys vars 

framträdande drag är att fokusera på innehåll och bereda mätbara och jämförbara resultat. 

Innehållsanalys innebär en undersökning av innehållet i en bildmässig, muntlig eller skriftlig 

framställning, kvantitativ innehållsanalys förutsätter en undersökning av likvärdiga 

analysenheter med tillräckligt många enheter för att dessa ska kunna kodas och analyseras 

med siffror. (Esaiasson 2007) I och med omfånget av materialet ter sig en kvantitativ metod 

mer passande än en kvalitativ. För att besvara frågeställningen och kunna diskutera och 

eventuellt besvara det tänkta syftet krävs en helhetsbild av diskussionsforumet. Genom en 

kvantitativ undersökning undviks även eventuella etiska problem då resultaten kan redovisas 

på ett mer kodat sätt gentemot hur det hade behövts redovisats med en kvalitativ metod. 

 Denna uppsats ansats är deskriptiv och kvantitativ. (Esiassion 2007) Valet av 

forskningsdesign har utgått ifrån problemformulering och syfte vilket är att undersöka 

potential för demokratisk kommunikation via intranät. Genom att utgå ifrån publicerade 

inlägg och diskussionstrådar kan ett mer sanningsenligt svar ges då det är den faktiska 

kommunikationen som undersöks och inte respondenters upplevelse av denna. Detta har lett 

till en deskriptiv ansats för denna studie. Kvantitativ innehållsanalys är förenlig med både en 

explanativ och en deskriptiv ansats och har därför ansetts lämplig. (Ekström 2000) 

Diskussionsforumet är indelat i 19 stycken kategorier vilka är: Fritt forum, 

Föreningsfrågor, Intranätet, Kommunikation, Lagstiftning, RFSU:s produkter, Samlevnad, 

Sexualitet och praktiker, Sexualpolitik, Sexualupplysning, STI och prevention, Vision 

2020/generellt och sammanhållet, Visionsmål 1: en stark folkrörelse, Visionsmål 2: en 

inflytelserik sexualpolitisk aktör, Visionsmål 3: en modern sexualupplysare i hela landet, 

Visionsmål 4: en progressiv partner för sexuella rättigheter i hela världen, Visionsmål 5: en 

nytänkande aktör i kliniska frågor samt Köp och sälj. Den sistnämnda kategorin ”Köp och 

sälj” har uteslutits från undersökningen då vi anser att den inte främjar organisationen i sig 

utan att inläggen där har en mer privat karaktär och funktion. I dessa 18 kategorier hade det 

2012-11-29, datumet då materialet samlades in, totalt producerats 477 stycken inlägg vilka 

utgör undersökningens huvudsakliga material. 

 

4.3 Genomförande 
En kvantitativ innehållsanalys kommer genomföras av inläggen i Klicks diskussionsforum 

samt deras relation till varandra i hela diskussionstrådar. Eftersom undersökningens syfte är 
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analysera innehållet på ett slutet diskussionsforum där medlemskap är en förutsättning för 

deltagande har samtligt material som sparats ner kodats och anonymiserats. Som deltagare i 

diskussionsforumet visas en privat profil där namn och eventuellt uppladdad bild finns 

tillgänglig. För att undvika att deltagarna i diskussionsforumet ska känna sig studerade har 

därför inlägg och trådar kodats enligt tabellen ovan, dock genomfördes 

representationsundersökningen innan materialet anonymiserats eftersom den annars inte hade 

varit möjlig att genomföra.  

2012-11-29 sparades samtliga inlägg från de 18 kategorierna ner via 

”Skärmklippverktyghet” i Microsoft Windows i den ordning vilka dem publicerats i varje 

tråd, som sedan tillhör olika kategorier. Därför är A1 det första inlägget i kategori A, A5 är 

således det sist skrivna den 29 november 2012 i den kategorin (Tabell 1). Utifrån kategorierna 

utgör inläggen diskussionstrådar. Därför har ytterligar en kodning utförts där samtliga inlägg 

är kodade i Tråd 1 till Tråd 129. Detta för att undersökningen om deliberativ diskussion 

bygger på samspelet mellan olika inlägg i en diskussionstråd. Tabell för denna kodning 

återfinns i bilaga, tabell 2. 

 

Kategorier Kod 

kategorier 

Antal inlägg resp. 

kategori 

Kod inlägg/slutgiltig 

kodning 

Visionsmål 5 A 4 A1-A4 

Visionsmål 4 B 1 B1 

Visionsmål 3 C 11 C1-C11 

Visionsmål 2 D 5 D1-D5 

Visionsmål 1 E 8 E1-E8 

Vision 2020 F 25 F1-F25 

STI och prevention G 4 G1-G4 

Sexualupplysning H 27 H1-H27 

Samlevnad I 5 I1-I5 

Mål 5 och RFSU J 1 J1 

Sexualpolitik K 29 K1-K29 

Sexualitet och 

praktiker 

L 4 L1-L4 

RFSU:s produkter M 15 M1-M15 

Lagstiftning N 59 N1-N59 
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Kommunikation O 21 O1-O21 

Intranätet P 116 P1-P116 

Föreningsfrågor Q 56 Q1-Q56 

Fritt forum R 86 R1-R86 

   Totalt antal inlägg: 477 

st 

Tabell 1. 

 

Eftersom denna undersökning studerar personers aktivitet och åsikter i ett slutet forum där 

medlemskap är ett krav för deltagande är etiska överväganden aktuella. Även om personer 

som publicerat inlägg varit medvetna om att detta/dessa finns tillgängliga för alla RFSU:s 

medlemmar måste vi beakta att personen i sin skrivandeprocess inte varit medveten om att 

materialet skulle ligga till grund för denna undersökning vilket med personens vetskap 

möjligen skulle ha påverkat innehållet i inlägget/inläggen ifråga. För att undvika att aktörer på 

diskussionstrådarna ska känna sig övervakade har vi valt att som tidigare nämnts anonymisera 

och koda materialet. Utöver detta kräver inte frågeställning eller syfte att eventuella känsliga 

uppgifter ska redovisas då resultatet bygger på ett stort material kategoriserat efter generella 

tendenser och funktioner. I och med detta svarar denna uppsats mot individskyddskravet 

vilken innefattar krav på information, samtycke, konfidentiallitet och nyttjande. Samtycke har 

inte erhållits från författarna till inläggen i diskussionsforumet då vi menar att materialet kan 

ses som avsett för en bred publik vilket är en definition från "Ethical Descision-making and 

Internet Research" skriven av Charles Ess och Association A Of Internet Researchers etiska 

kommitté.  

Validitet hos en undersökning utgörs av frånvaro av systematiska samt 

osystematiska fel. Med systematiska fel menas fel kopplade till hur teorier operationaliserats 

vilket även kallas begreppsvaliditet. Begreppsvaliditeten har höjts genom att undersökningens 

operationalisering om deliberativ diskussion har tagit avstamp i tidigare forskning och alltså 

etablerade forskares operationalisering. I och med att hela diskussionsforumet undersöks ger 

inte undersökningen en generaliserande bild utan en faktisk bild av diskussionsforumets 

potential för demokratiserande processer. Reliabiliteten har höjts genom att varje 

undersökning genomförts av en av uppsatsförfattarna medan den andra har noterat resultat, 

detta för att få en enhetlig tolkning. Osystematiska fel som till exempel att föra in fel resultat i 

en kolumn har även undvikits genom att göra om respektive undersökning en gång till och 

stämma av att noterat resultat stämt.  
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Jill Johansson Vennelin, en av författarna till denna uppsats, är medlem i RFSU 

med förtroendeuppdraget styrelseledamot i RFSU Uppsalas styrelse. Detta har underlättat 

kontakt med kommunikationsenheten på Förbundskansliet och medfört att materialet har 

kunnat nås via hennes användarkonto på Klick, efter att detta naturligtvis godkänts av 

Förbundskansliet, via Ulrika Hammar. Då Johansson Vennelin inte varit aktiv på Klicks 

diskussionsforum och materialet anonymiserats har hennes eventuella personliga erfarenheter 

eller relationer av alternativt med diskussionsforumets deltagare inte ansetts påverka studien. 

Då undersökningen vilar på redovisade operationaliseringar och definitioner anses det även 

finnas ramar som minimerat risk för att uppsatsförfattarnas eventuella sympatier ska påverka 

studiens resultat. Att en av uppsatsförfattarna tillhör organisationen som undersöks kan även 

argumenteras för att stärka denna studie då det kan tillföra en unik insyn i organisationen och 

minska missförstånd. 

 

4.4 Analysmodell 
Undersökningen är uppdelad i tre delar och teman vilka är representation, funktion och 

deliberativ diskussion. Representationsdelen utgörs av en kartläggning av hur många olika 

individer som deltar i diskussionsforumet på Klick och hur fördelningen mellan medlemmar 

och auktoriteter ser ut vilket syftar till att besvara huruvida delaktigheten på 

diskussionsforumet är representativt för RFSU som organisation. Funktionsdelen 

kategoriserar inläggen efter funktionerna social funktion, kunskapsöverföring och debatt. 

Denna del undersöker vilken den främsta funktionen är och syftar till att besvara vad 

diskussionsforumet i praktiken används till.  

Deliberativ demokrati kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas som 

deliberativ diskussion, vilket är en anpassning till det material som ligger till underlag för 

undersökningen. Avsikten med undersökningen avser inte att svara på om organisationen 

praktiserar deliberativ demokrati, utan om en specifik del av organisationens interna 

kommunikation, i detta fall diskussionsforumet, praktiserar deliberativ diskussioner. 

Deliberativ diskussion undersöks genom att studera hela diskussionstrådar och räkna 

mängden variabler som främjar deliberativa samtal samt räkna variabler som motverkar 

deliberativa samtal och i slutändan få ett resultat huruvida deliberativa diskussioner 

förekommer på diskussionsforumet och i så fall i vilken utsträckning. 

4.4.1 Representation 

Alla deltagares namn i diskussionsforumet har i alfabetiskt ordning sparats ner i två Excellark, 

ett för kategorin auktoritet och ett för kategorin medlem. Genom i vissa fall text i inlägg men 
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främst genom funktionen ”Min sida” har deltagarnas position kunnat utläsas. ”Min sida” är en 

profilsida som varje medlem har där eventuell post inom RFSU kan fyllas i utöver annan 

information. I fall där inläggsförfattare signerat med eventuell post eller att det på annat sätt 

framgått av texten, till exempel ”på kliniken jobbar vi så här” har position utlästs på detta sätt. 

Kategorin auktoritet har utgjorts av medlemmar som är anställda och/eller förtroendevalda 

runt om i Sverige. Kategorin medlem har utgjorts av medlemmar utan anställning eller 

förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdrag utgörs i denna kontext främst av plats i en styrelse. 

Frågestrukturen för att kartlägga representationen är följande: 

 Hur många olika individer deltar allt som allt i hela diskussionsforumet? 

 Hur många av individerna tillhör kategorin auktoritet? 

 Hur många av individerna tillhör kategorin medlem? 

Representation har operationaliserats från Cornelissens perspektiv om 

deltagande som redogör argument för att alla anställda, i vår undersökningskontext 

medlemmar, oavsett eventuell position i organisationen behöver få uttrycka sin åsikt för att 

känna delaktighet och möjlighet att påverka beslutsfattande processer. Om RFSU inte skulle 

möjliggöra medlemmarna att ge uttryck för sina åsikter, vilket benämns med begreppet voice 

inom teorin, kan det leda till att dessa har svårt att identifiera sig med organisationen då deras 

åsikter inte upplevs ha något värde. Samarbetsproblem samt problem med att förstå och utföra 

uppgifter är problematik som följer ifall anställdas behov av vocie inte tillgodoses enligt 

organisationsteorin.  

Inom vår undersökningskontext där organisationen är en frivilligorganisation, 

där ekonomiska incitament inte är aktuella, finns aspekten att behovet av vocie är ännu mer 

centralt då organisationen annars riskerar att förlora medlemmar då känslan den engagerade 

får utav sitt engagemang är den primära belöningen. Förutom negativa aspekter och riskerna 

med att inte låta medlemmar eller anställda höras finns det även vinster i att få fler perspektiv 

innan ett beslut fattas. Silence är Cornelissens begrepp vilket representerar motsatsen till 

voice vilket innefattar en vertikal kommunikation där ”chefen vet bäst”. Silence kan uppstå 

om för många auktoriteter är drivande eller representerade i diskussioner inom 

organisationen. Dessa perspektiv ligger till grund för undersökningen av representation. 

4.4.2 Funktion 

Alla inlägg har kategoriserats efter innehåll tillhörande kategorierna social funktion, 

kunskapsöverföring och debatt. Samma inlägg har teoretiskt kunnat kategorisats att inneha 

alla tre nämnda funktioner. 
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Social funktion definition: Inlägg som innehåller beröm, uppmuntran, 

bekräftelse alternativt informell kommunikation som tolkas kontaktsökande och som kan 

antas stärka eller bygga band mellan medlemmar. Kunskapsöverföring definition: Innehåll 

som förmedlar information om organisationen eller om omständigheter som påverkar denna 

genom till exempel länkar, artiklar, rapporter eller anknytning till en samhällsdebatt. 

Erfarenhetsutbyte och tips om hur man till exempel kan lösa olika problem, söka pengar eller 

planera evenemang tolkas även som kunskapsöverföring. Olika former av support-kontakt 

liknande ”jag kan inte posta en länk på intranätet” har även kategoriserats att ha funktionen 

kunskapsöverföring. Debatt definition: Inlägg som innehåller tyckande, argumentering eller 

ett tydligt ställningstagande. 

I denna undersökning har Strids klassificeringar från teoriavsnittet om 

deltagande och engagemang: expressiv funktion, social funktion, informationsfunktion, 

kontrollfunktion operationaliserats till funktionerna debatt, social funktion och 

kunskapsöverföring. Enligt teorin förklaras indelningen följande: 

Expressiv funktion, syftet med meddelandet är att visa att sändaren finns genom att påkalla 

uppmärksamhet. Detta kan alltså både gälla för en individ likväl som en hel organisation. 

Marknadsföring utåt för en organisation kan alltså benämnas ha en expressiv funktion likfullt 

som en insändare skriven av en medarbetare i en organisations personaltidning. Social 

funktion, syftet med meddelandet är att knyta an och markera tillhörande. Genom 

kommunikation bärande av social funktion kan laganda och tillhörighet skapas, befästas och 

upprätthållas vilket har visat sig gynna både individ och organisation. 

Informationsfunktion, syftet med meddelandet är att informera. Informationen kan dels bestå 

av förmedling av arbetsuppgifter eller tider och dels mer övergripande information till 

exempel verksamhetens mål och ekonomiska tillväxt. Kontrollfunktion, syftet med 

meddelandet är att bara få fram viss typ av information. Genom att premiera viss typ av 

information och inte tillåta annan kan situationer, individer och organisationer kontrolloreras. 

I vilken grad nämnda grupper kan påverkas i och med så kallad kontrollfunktion debatteras 

det om, men att detta kan vara en funktion med kommunikation är ett faktum. (Strid 1999) 

Kontrollfunktionen Strid nämner har uteslutits från denna delundersökning då 

det är svårt att påvisa vilka åsikter och information som eventuellt inte får publiceras eftersom 

vårt material utgörs av inlägg som faktiskt har publicerats. Begränsning genomförd av 

auktoriteter eller av annan typ undersöks även på annat sätt i de två andra delarna av 

analysmodellen. Syftet med den expressiva funktionen tolkar vi kan finnas i alla tre av de 

operationaliserade funktionerna social funktion, kunskapsöverföring och debatt vilket 
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förklarar varför den inte fått utgöra en egen variabel. Strids sociala funktion har direkt 

anammats utan några modifikationer.  

Kunskapsöverföring utgår ifrån Strids informationsfunktion men kriterierna är 

anpassade och därmed vidgade i och med undersökningskontexten till exempel genom att 

innefatta på-kallning av en aktuell samhällsdebatt. Debatt som variabel utgår delvis utifrån 

Strids expressiva funktion, motiven för att kartlägga debatt som funktion kommer dock främst 

ifrån att undersökningen är avgränsad till material från ett diskussionsforum, där debatt och 

meningsutbyte som funktion torde vara en central del. Enligt vår övriga teori som 

Cornelissens vocie, silence och employee participation samt Potterfields employee 

empowerment är att som anställd få uttrycka sin åsikt viktigt. Förutsättningen för deliberativ 

demokrati är även diskussion. (Premfors 2004) 

Innehållskategorierna är grova men kommer förhoppningsvis ge klarhet i på 

vilket sätt diskussionsforumet används. I och med variablernas trubbighet kommer varje 

inlägg anses ha någon av de nämnda funktionerna, den sociala funktionen kan ses som en 

form av uppsamlingsvariabel där inlägg som varken anses ha kunskapsöverförande- eller 

debattfunktion, vilka på förhand antas vara de dominerade funktionerna i och med 

diskussionsforum som koncept, kan samlas. 

4.4.3 Deliberativ diskussion 

Begreppet deliberativ diskussion är en operationalisering av teori om vad som utgör 

deliberativa samtal som beskrivs vidare i denna presentation av undersökningstemat 

deliberativ diskussion. Denna undersöknings material är hela diskussionstrådar, 

operationaliseringar av aspekter som främjar samt operationaliseringar av aspekter som 

motverkar deliberativ diskussion vägs mot varandra för att mynna ut i resultat om huruvida 

analysenheterna, här diskussiontrådarna, anses innehålla deliberativ, neutral eller icke-

deliberativ diskussion. Vi räknade förekomsten av dessa aspekter och om de förekom erhölls 

varje aspekt ett värde av 1. För att en diskussionstråd skulle bedömas vara antingen 

deliberativ eller icke-deliberativ var kravet att den skulle innehålla minst ett värde på 2, i 

annat fall bedömdes den neutral. Om en tråd till exempel innehöll tre aspekter som främjade 

deliberativ diskussion och två aspekter som motverkar, ställs dessa mot varandra och ger 

resultatet en främjande aspekt vilket skulle innebära att tråden klassades som neutral.  

Frågestruktur deliberativa diskussioner, innehållsliga egenskaper som främjar deliberativa 

diskussioner: 

 Representeras oliktänkande synsätt, gentemot synsättet i originalfrågan? 
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 Besvaras oliktänkandes eventuella frågor eller argument? 

 Finns en vilja att förstå sin meningsmotståndare? 

 Uppstår kompromisser? 

 Ifrågsätts organisationens beslut, mål eller grundläggande struktur? 

 Ifrågasätts auktoriteter? 

Frågestruktur deliberativa diskussioner, innehållsliga egenskaper som motverkar 

deliberativa diskussioner: 

 Förekommer osynliggörande? 

 Förekommer tolkningsföreträde? 

 Förekommer ämnesundvikande? 

 Förekommer pacificering? 

 Förekommer förlöjligande? 

 Begränsar auktoriteter utrymmet för de som deltar i diskussionen? 

 Styrs eller leds diskussionen av en auktoritet? 

I litteraturen om deliberativ demokrati har vi funnit fem karakteristika för 

deliberativa samtal. Dessa fem är: 

a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bl.a. om att lära 

sig lyssna på den andres argument 

c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 

komma till temporära överenskommelser (även om icke-överrensstämmelse föreligger) 

d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att 

belysa olika belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren. 

(Premfors 2004; 62) 

Dessa fem karakteristika har utgjort basen för operationalisering av deliberativa 

samtal men har anpassats för vår undersökning till: 

 Skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme  

 Tolerans och respekt för den konkreta andra finns, motsatta argument bemöts 

 Inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller åtminstone 

komma till temporära överenskommelser (även om icke-överrensstämmelse föreligger) 

 Auktoriteter och traditionella uppfattningar ifrågasätts 
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 Diskussioner sker utan direkt ledning, alltså utan närvaro av en auktoritet som styr eller 

modererar  

Dessa fem karakteristika för deliberativa samtal har operationaliseras till frågor 

som utgör variablerna i denna kvantitativa innehållsanalys. Deliberativa samtal tolkas i denna 

undersökningskontext att utgöras av två faktorer: få/inga störningar samt förekomst av 

innehållsliga kategorier som oliktänkande, ifrågasättande och en vilja att förstå 

meningsmotståndare samt enas i någon form. Kategorisering av störningar har utgått ifrån 

Annika Theodorssons tabell presenterad nedan. 

 

Figur 3. (Premfors 2004; 32) 

4.4.4 Definitioner  

Originalfråga: Den fråga som startade diskussionstråden. Meningsmotståndare: Person med 

annan åsikt. Kompromiss: En gemensam lösning där alla åsikter i diskussionen vägts in. 

Beslut: Projekt, resursfördelning. Mål: Idéprogram, visionsmål. Grundläggande struktur: 

Stadgar, formella ramar, styrelse, tradition. Auktoriteter: Anställda och förtroendevalda inom 

RFSU. Osynliggörande: Att stänga ute en deltagare/ behandla den som luft i diskussionen. 

Tolkningsföreträde: Att presentera sina åsikter som fakta eller det enda rätta. 

Ämnesundvikande: Ta sig rätten att bestämma vad som ska diskuteras. Pacificering: Att släta 
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över oenighet i ett försök att få slut på diskussion. Förlöjligande: Att behandla någon 

kränkande eller nedsättande, till exempel via tillmälen. Exempel på auktoriteter som 

begränsar: En medlem går in och kritiserar ett projekt eller ett utfört arbete och får kritik eller 

avfärdas av någon från en högre maktposition till exempel anställd, detta scenario innebär att 

medlemmens argument inte ges utrymme. Personer på maktpositioner ska inte fråntas makten 

att respondera på diskussionsinlägg men, de bör inte respondera på ett sätt som kan verka 

begränsande mot personer med mindre makt.   
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5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras och tolkas resultaten av undersökningen utifrån analysmodellen 

som introducerades i metoden. Enligt modellen kommer analysen att ske utifrån de tre teman 

representation, funktion och deliberativ diskussion. Det är enligt den ordningen som resultat 

och analys kommer fortlöpa och analysen kommer att behandlas parallellt med 

resultatredoviningen utifrån de teoretiska ansatserna. Citerade exempel från de diskussioner 

och inlägg som utgör undersökningens material finns även med i detta avsnitt för att 

exemplifiera hur vi har bedömt diskussioner och inlägg. Dessa citat är tänkta att dels 

synliggöra och konkretisera kopplingen mellan teori och empiri, dels att öka reliabiliteten 

genom att visa hur materialet tolkats. Om denna studie kommer återskapas alternativt 

genomföras i en ny tappning i framtiden anser vi att kommande exempel kan vara till stor 

nytta. Avsnittet avslutas med en övergripande analys som innefattar samtliga teman. 

 

5.1 Representation 

 

 

Figur 4. 

 

Totalt figurerade 71 olika individer på diskussionsforumet vilket avrundat utgör 2,3 procent 

av det totala medlemsantalet, vilka var 3144 stycken vid denna beräkning, 2012-12-13 

Representation 

Auktoritet 63,4%

Medlem 36,6%
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(www.intranet.rfsu.se 2). Av dessa utgjordes 45 stycken, 63,4 procent, av kategorin 

auktoriteter medan 26 stycken, 36,6 procent, utgjordes av kategorin medlemmar. 

Överrepresentationen av auktoriteter kan förklaras genom att det ingår i 

auktoriteters arbetsuppgifter att vara aktiva på intranätet. De anställda har lön och aktivitet 

ingår i deras dagliga arbetsuppgifter, de förtroendevalda kan tänkas vara hängivna det 

förtroende som givits dem och är troligen intresserade av information rörande organisationen 

vilket motiverar att hålla sig uppdaterad. Överrepresentationen skulle även kunna förklaras 

med att intranätet är relativt nytt och att det då ligger ett ansvar på “ledarna” att visa vägen 

och föregå med gott exempel. Under undersökningen har det även noterats att i och med att 

intranätet är nytt postas det frågor från medlemmarna som berör just intranätet och 

användande, detta är frågor som andra medlemmar eventuellt inte har kompetens att besvara 

och då måste auktoriteter kliva in och svara på frågor. Denna koppling går också att se genom 

resultatet av kunskapsöverförande funktion där majoriteten av inläggen innehöll 

kunskapsöverföring och i stor utsträckning bestod av information som auktoriteter postat samt 

frågor som medlemmar postat och auktoriteter besvarat. Auktoriteter bör, om man ser till 

Strids teoretiska perspektiv om internkommunikation, sträva efter att medlemmarna ska vara 

lika aktiva då detta leder till att de känner stolthet och anknytning och uppvisar ett starkt 

internt varumärke – en stark representation för organisationen. (Strid 1999) Detta verkar i 

symbios med social funktion, då den sociala funktionen lägger grunden för flerdeltagande och 

vi-känsla vilket i sin tur underlättar tillämpningen av deliberativ demokrati. (Premfors 2004)  

Auktoriteter som kommunikativ majoritet leder enligt Cornelissens perspektiv 

om medbestämmande till silence inom organisationen vilket skadar den interna 

kommunikationen och kan göra att, i denna kontext medlemmar, hämmas. (Cornelissen 2011) 

Organisationen bör arbeta mot ett aktivt deltagande från samtliga skikt inom organisationen. 

När silence uppstår innebär det att den främsta kommunikationen som praktiseras är den 

vertikala, kopplat till RFSU:s uppbyggnad som är organisk skadas organisationen i sin helhet. 

(Hatch 2002) Det finns enligt Cornelissens nämnda perspektiv belägg för att silence kan 

underbygga en norm vilken skulle innebära att man som anställd väljer att underkasta sig 

auktoriteter, detta för att det skulle kunna finnas en föreställning om att auktoriteter vet mer 

och därför är mer kompetenta att tycka i olika frågor.  

RFSU är beroende av medlemmar, rekrytering och arbete förutsätter dessa, i 

denna specifika typ av organisation kan ojämn representation eventuellt komma att skada 

organisationen. Detta kan ske till exempel genom de beslut som fattas inom organisationen 

kan förlora värdefulla perspektiv från gräsrotsnivå. Om medlemmar känner att de inte kan 

http://www.intranet.rfsu.se/
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påverka organisationen kan engagemanget minska vilket skulle kunna leda till att personer 

känner sig mindre motiverade till att behålla sitt medlemskap. (Cornelissen 2011; Strid 1999)  

Det psykologiska perspektivet som Potterfield presenterar handlar om att 

personer behöver känna att de har en tydlig roll inom organisationen. Om man som anställd 

inte känner att man har en tydlig roll blir man mindre benägen att ta del av information, detta 

leder till osäkerhet vilket minskar förmågan till att ta egna initativ och därigenom mer ansvar. 

Enligt employee empowerment finns det många fördelar med att fördela ansvaret på anställda, 

i denna kontext medlemmar. Förespråkare menar att en ansvarsfördelning och förflyttning 

från ledningen nedåt i hierarkin leder till att anställda måste svara mot förtroendet, eftersom 

någon högre uppsatt är av uppfattningen att de besitter den kompetensen som krävs för att 

klara av uppgiften, denna förflyttning leder till att ett belöningssystem automatiskt tillämpats. 

Ju mer ansvar man sprider mot fler människor, desto fler människor tar till sig och delar på 

känslan av framgång när detta uppnås. (Potterfield 1999)  

Både employee empowerment och employee participation utgår ifrån hur 

relationen mellan ledning och anställda ser ut vilket i sin tur bottnar i organisationsstrukturen. 

RFSU som frivilligorganisation är en organisk organisation eller som Potterfield menar platt 

and flexibel. Detta innebär att RFSU enligt strukturen redan har en mer spridd maktfördelning 

och en strävan efter att fördela ansvaret. Potterfield talar också om kostnader och tid för att 

tillämpa processer där man fördelar och förflyttar makt och kunskap. I den förändring som ett 

nytt intranät innebär blir det en utmaning att tillämpa maktfördelningen, oavsett 

organisationsstruktur. (Potterfield 1999)  

Förändringen i denna kontext beror också på hur organisationen fundamentalt är 

strukturerad. Även om intresset hos medlemmar och förtroendevala kanske finns, spelar 

aspekter som tid och ekonomi in. Detta eftersom medlemmar inte har betald avsatt tid för att 

bekanta sig med intranätet utan måste ta ett eget personligt ansvar för att lära sig hantera detta 

verktyg. Dessa faktorer kan till viss del förklara varför auktoriteter är överrepresenterade på 

Klicks diskussionsforum. Hade vår undersökning skett i ett senare skede när fler lärt sig 

hantera och navigera på intranätet hade utfallet förmodligen blivit ett annat, även om fakta 

kvarstår att det alltid kommer finnas sakkunniga inom sina respektive områden och att de 

delar med sig av sin kunskap, nu via Klick, är en fördel och en utveckling då det leder till 

transparens via synliggörande av information. (Potterfield 1999)  

Representation är viktig, den interna representationen är lika viktig som den 

externa, för att den externa ska fungera så måste den interna också göra det, detta handlar om 

att bygga ett starkt internt varumärke som medlemmar och anställda känner sig delaktiga i. 
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När det finns en god internkommunikation förmedlas en god och enad bild av organisationen 

utåt mot omvärlden, detta uppnås bland annat genom att organisationen möter de 

förväntningar och krav som samhället ställer. Eftersom alla inom organisationen är en del av 

det övriga samhället kan alla bidra med feedback angående organisationen som de mottagit 

från sin omgivning, detta gör att man sedan gemensamt kan möta upp dessa förväntningar och 

krav. Intranätets diskussionsforum kan således fungera som den plats där man delar med sig 

om eventuella förslag om förbättringar (Strid 1999)  

 

5.2 Funktion 
 

 

Figur 5.  

 

Inläggen har teoretiskt kunnat tilldelas fler än en funktion vilket gör att varje funktion 

redovisas var för sig. 111 av 477 inlägg bedömdes ha en social funktion, 361 av 477 en 

kunskapsöverförande funktion och 159 av 477 funktionen debatt. Denna del i undersökningen 

har utgått från varje enskilt inlägg som fanns postat fram till och med den 29 november 2012. 

Det totala antalet postade inlägg var 477. Varje inlägg har bedömts enskilt och utan hänsyn 

till om de var postade i en tråd eller fristående. 

23,3 procent av inläggen bedömdes ha en social funktion. Dessa bestod i stor 

utsträckning av medhåll och uppmuntrande inlägg som till exempel ”Bra jobbat” eller 

”Toppen!”. Detta är en viktig aspekt av den interna kommunikationen och ytterligare ett sätt 
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att skapa tillhörighet inom organisationen som i detta fall består av över 3000 medlemmar. 

Begreppet employee participation argumenterar för skapandet av en så kallad vi-känsla vilket 

anses viktigt för ett större deltagande. Detta kan i denna kontext leda till att fler medlemmar 

börjar ta plats då en trygg miljö skapas där medlemmar vågar ifrågasätta och uttrycka sin 

åsikt. Således ökar även förutsättningarna för deliberativ demokrati. (Cornelissen 2011; 

Premfors 2004)  

Social funktion är kopplad till representation då denna utgör en viktig del i 

skapandet av tillhörighet och identifiering vilket motiverar människor till att delta i större 

utsträckning och leder till att man uppvisar en enad bild av organisationen. Även om social 

funktion kan verka som onödig då den inte ifrågasätter eller delar kunskap så menar många 

forskare att den fyller en viktig funktion. (Strid 1999) Social funktion innebär att man på ett 

mer informellt plan lär sig att interagera med sina medarbetare och därigenom tillämpar voice 

vilket bidrar till att skapa en högre representation för medlemmar/anställda. (Cornelissen 

2011) Denna typ av inlägg möjliggör ett öppnare diskussionsklimat vilket i förlängningen kan 

generera, utöver laganda och sammanhållning, kunskapsöverföring och debatt. Följande 

inlägg har tolkats som bärare av social funktion då vi anser att kommunikationen har en 

informell struktur med huvudsyfte att knyta an till andra inom organisationen och skapa vi-

känsla.  

 

Inatt drömde jag att jag att jag arrangerade ngt jippo m RFSU Stockholm, åkte Vasaloppet (i 

tuffa backar fanns det rulltrappor!) samt badade i en djup sjö med extremt klart vatten. Jag 

vet inte… drömtydning ngn? (Medlem 1) 

 

Kunskapsöverföring som funktion utgjorde den vanligast förekommande funktionen av inlägg 

med 75,7 procent. Detta kan ha påverkats av att intranätet inte nyttjats under så lång tid vilket 

innebär frågor som berör just intranätet, till exempel ”hur hittar jag detta”, ”varför ser det ut 

såhär” och ”kan ni hjälpa mig med detta”. Deltagande och engagemang kan också uppstå 

genom kunskapsöverföring dels i och med att medarbetaren får en förståelse och en kontext 

till beslut eller uppgifter från ledningen, dels för att medarbetaren kan få kunskap om hur den 

själv kan påverka organisationens beslut. För att möjliggöra engagemang hos medarbetarna 

krävs kommunikation. Medarbetaren måste veta vad den ska känna engagemang för och inför 

vilka. (Strid 1999) Följande inlägg har tolkats som kunskapsöverförande då ren information 

presenteras samt att inget ställningstagande eller uppmuntran till meningsutbyte förekommit. 
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Om du söker på en person och får upp hans/hennes information så går det sedan att skicka ett 

meddelande till personen i fråga. Detta meddelande kommer till den mejladress som personen 

uppgett när han/hon blev medlem (eller rfsu-mejladressen om sådan finns). Avsändaren till 

meddelandet kommer att vara den mejladress du uppgav när du blev medlem och får du svar 

på meddelandet så kommer det alltså i din mejl. Vi ser över möjligheten att framöver utveckla 

en variant där man istället tar emot och får meddelande direkt på Klick, utan att blanda in 

mejlen. (Auktoritet 1) 

 

33,3 procent av inläggen bedömdes ha funktionen debatt. Denna funktion är inte kopplad till 

inlägg tillhörande regelrätta diskussioner utan syftar till inlägg som markerar tyckande eller 

åsikt. Till exempel ett ensamt inlägg med en tydlig ståndpunkt vilken uppmanar till 

meningsutbyte men som inte besvarats eller ett tyckande inlägg i en diskussionstråd som 

främst utgjorts av kunskapsöverförande. Även om vissa inlägg är anstiftan till debatt men inte 

besvarade får man ha i åtanke att undersökningens material insamlats under ett dygn, och att 

dessa inlägg har eller kan komma att besvaras senare. Inlägg som inte besvarats visar även de 

på att voice tillämpas inom RFSU.  

Debatt som funktion knyter an till employee participation, voice och silence 

eftersom dessa begrepp argumenterar för deltagande och utrymme för samtligas åsikter i en 

organisation, oavsett position. Genom voice hindras silence. Silence innebär att man tystar ner 

och därigenom begränsar anställda. Anställda vill ofta vara med och påverka sina arbetsliv, 

lika ofta vill organisationer att anställda ska må bra, alternativt att de ska må bra för att det 

höjer produktiviteten. Därför bör ledningen vara öppna för att anställda tillämpar voice, då 

detta inte bara på ett personligt plan gör anställda och medlemmar tillfredställda utan även 

gynnar organisationens tillväxt. De faktorer som påverkade representationen, som att 

intranätet är nytt, påverkar också resultatet av funktionen debatt. Det är positivt för RFSU att 

funktionen debatt, trots yttre faktorer, utgör en cirka en tredjedel av inläggen. (Cornelissen 

2011). Funktionen debatt är den mest centrala för deliberativ demokrati som ställer krav på 

flerdeltagande och interaktion. (Premfors 2004) Följande inlägg har kategoriserats som bärare 

av funktionen debatt då det innehåller ett tydligt ställningstagande samt frågor som manar till 

meningsutbyte. 

 

Det största problemet med Sexdagarna nyligen var att det arrangerades på dagen, då de 

flesta ju antingen är på jobbet eller pluggar. Jag var själv intresserad av att både besöka och 
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vara voluntär, men kunde inte eftresom jag jobbar måndag-fredag. Nu ser jag att RFSU 

Malmö ska ha en halvdag om sex och funktionsnedsättning – klockan 09.00-12.00 på en 

tisdag. Är det bara jag eller är det lite ogenomtänkt att ha arrangemang mitt på dagen på 

vardagar? Då kan ju i praktiken bara arbetslösa och skiftarbetare som har ledigt komma. 

Alla andra är ju i skolan eller på jobbet. Är det inte bättre att antingen arrangera saker på 

kvällen, eller om man nu ska ha ett arrangemang på dagen, ha det på helgen? (Medlem 2) 

 

Genom att undersöka i hur stor utsträckning samtliga funktioner förekommer har vi kunnat 

dra paralleller till de två andra delarna i analysmodellen. Kunskapsöverföring är en central del 

inom organisationsteori generellt, många forskare hävdar att kunskap kommit att bli det 

främsta verktyget för konkurrens gentemot andra företag, eftersom kunskap idag är så lätt att 

dela och ta del av. (Cornelissen 2011) Det gäller alltså att ligga i framkant både vad det gäller 

kvalitén på kunskapen, ny forskning nya rön etc. och även vad det gäller kvantiteten - att få ut 

kunskapen till så många som möjligt. Intranät är ett stort steg framåt för att praktisera detta på 

ett snabbt och billigt sätt. I uppstarten av ett intranät tillkommer därmed konsekvensen av att 

man rör sig inom ett nytt kommunikativt fält och mycket av den kunskap som överförs är 

därför central för själva användandet i första hand snarare än för utvecklandet av kunskap som 

ska utveckla organisationen. Social funktion har inte alltid varit men är idag ett mer accepterat 

sätt att kommunicera även när det gäller arbetet, man har genom historien sett fördelarna med 

att aktiva inom organisationen knyter ann till varandra på andra sätt än endast 

arbetsrelaterade. (Strid 1999)  
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5.3 Deliberativ diskussion 
 

 

Figur 6. 

 

Majoriteteten av alla trådar 112 av 129 definierades som neutrala, varken innehållande 

deliberativa eller icke-deliberativa diskussioner. 17 av 129 diskussionstrådar, 13,2 procent 

definierades innehålla deliberativa diskussioner. Ingen av diskussiontrådarna innehöll 

diskussioner som benämndes icke-deliberativa. Undersökningen om deliberativ diskussion 

utgick ifrån ett antal variabler som antingen främjade eller motverkade deliberativ diskussion. 

Det fanns sex kriterier som kunde verka främjande för deliberativ diskussion, vilka kartlades 

utifrån följande frågor: Representeras oliktänkande synsätt, gentemot synsättet i 

originalfrågan? Besvaras oliktänkandes eventuella frågor eller argument? Finns en vilja att 

förstå sin meningsmotståndare? Uppstår kompromisser? Ifrågsätts organisationens beslut, mål 

eller grundläggande struktur? Ifrågasätts auktoriteter? För motverkande av deliberativ 

diskussion fanns det sju kriterier att utgå ifrån, vilka kartlades med följande frågor: 

Förekommer osynliggörande? Förekommer tolkningsföreträde? Förekommer 

ämnesundvikande? Förekommer pacificering? Förekommer förlöjligande? Begränsar 

auktoriteter utrymmet för de som deltar i diskussionen? Styrs eller leds diskussionen av en 

auktoritet? 

Deliberativ diskussion 

Deliberativ 13,2%

Neutral 86,6%

Icke-deliberativ 0%
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Trådarna som definierades som innehållande deliberativ diskussion utgjorde 

13,2 procent, detta resultat bör beaktas med resultatet att 33,3 procent av alla inlägg 

kategoriserades som bärande av funktionen debatt, detta innebär att 66,7 procent av alla 477 

inlägg från undersökningen inte innehöll funktionen debatt. Att relativt få trådar kunde 

benämnas som innehållande deliberativ diskussion kan möjligen härledas till ovan nämnda 

statistik, att många trådar inte utgjordes av diskussioner eller debatter utan hade mer 

kunskapsöverförande eller social funktion. Definitionen av deliberativ diskussion eller samtal 

som vi utgått ifrån bygger bland annat på att skilda synsätt ställs mot varandra, att auktoriter 

och traditionella uppfattningar ifrågasätts.  

I flera inlägg från undersökningen höll många istället med varandra och/eller 

auktoriteter vilket medförde att diskussionerna inte kunde kategoriseras som deliberativa. Att 

personer håller med varandra och kan enas behöver dock inte stå i kontrast till deliberativ 

demokrati, motsägelsefullt är det en del av den deliberativa samtalsdiskursen att målet för de 

deltagande i samtalet är viljan att enas och sträva mot en eller flera kompromisser. Huruvida 

personer faktiskt bara är ense, eller om personer är ense i diskussionstråden på grund av till 

exempel en rädsla för eventuella påhopp, går inte att besvara med denna undersökning. 

Strävan efter att enas främjar deliberativ diskussion men samtidigt innebär likriktade åsikter 

att oliktänkande kan hämmas, vilket motverkar deliberativ diskussion. (Premfors 2004) 

Följande diskussionstråd benämndes deliberativ då den innehöll olika synsätt, ifrågasättande 

av auktoritet, ifrågasättande av organisationens beslut, kompromiss, oliktänkande, respons på 

oliktänkandes argument samt en vilja att förstå sin meningsmotståndare.  

Jag såg precis RFSU:s affisch inför bokmässsan, länk, och är lite kluven till hur den kan 

tänkas uppfattas från andra håll. Om tanken är att manskroppen ska objektifieras för 

omväxlings skull kan jag ha förståelse för det, men samtidigt vet jag inte om RFSU själva ska 

vara med och bidra till onödig objektifiering av kroppar. Kanske är det faktumet att det är en 

normativ passiv idealkropp som här endast får vara ett plakat som jag upplever 

problematiskt. Skulle en glansig idealkvinnokropp kunna användas på samma sätt utan att 

uppfattas som sexistisk?Jag är egentligen mest nyfiken på hur ni andra tänker och på hur 

RFSU resonerade inför den här affischen. (Medlem 3) 

I detta inlägg, skrivet av en medlem, ser man hur den deliberativa diskussionen startar och 

detta sker genom ett ifrågasättande av organisationens agerande i en specifik fråga. Att det 

finns ett klimat som tillåter ifrågasättande av auktoriteter är enligt Premfors ett av de 



47 
 

karakteristiska dragen för deliberativa samtal. (Premfors 2004) Detta innebär också enligt 

Cornelissen att medlemmarna tillämpar voice. (Cornelissen 2011) 

Hej! Rubriken för årets mässa är ”Prata om sex” och idén om en naken kropp dök upp då jag 

tycker att nakenhet är en del av sex, lust och sexualitet. Affischen inför bokmässan är i första 

hand en annons som pryder baksidan av Ottar #3 2012. Tanken är att den ska dra till sig 

uppmärksamhet och informera om RFSU:s & Ottar:s deltagande på årets bokmässa i 

Göteborg. Min grundtanke när det kommer till denna annons och bilder/material 

innehållande människor är inte att objektifiera utan att avdramatisera användande av 

nakenhet och kroppen. Det finns olika problematik med att använda nakenhet, men för mig 

handlar det mycket om kontext och sammanhang. Jag tycker man ska sträva mot att påvisa 

mångfalden av människor. Jag hade gärna haft tio olika modeller och gjort en serie affischer, 

men i det här fallet fick jag bara tag på en modell.Jag tror absolut att en naken norm-idel-

kvinnokropp får en annan reaktion och ger ett annat intryck. Är bildspråket rätt så skulle jag 

personligen inte avfärda tanken på att använda en sådan modell bara för att den var för 

”perfekt”, precis som jag inte skulle avfärda en modell för att hen är för rund, smal, 

fyrkantig, svart, brun eller blå. Det är intressant fråga eftersom ideal i min mening, inte bara 

är objektivt utan även väldigt subjektivt. Jag kommer själv på många frågor kring ämnet: Vad 

är okej att visa, för vilka och var? Är den normativa idealkroppen tabu? Vad får representera 

vad? Vad representerar mig och andra? Osv osv 

Det här är några av mina tankar kring de frågor du ställde. 

Ha det fint. Grafifsk formgivare, RFSU (Auktoritet 5) 

 

Jag glömde skicka med en länk. Here it is. Länk (Auktoritet 5) 

I detta inlägg går en auktoritet in och svarar på ifrågasättandet. Detta sker utan påhopp eller 

härskarteknik istället för hen in sakliga argument, som visar på ett bekräftande och 

transparens – att RFSU är villiga att ta till sig av kritiken. Detta är även viktiga delar i en 

deliberativ diskussion. (Premfors 2004) Vidare visas också ett förtroende för medlemmarnas 

kompetens, genom ställda följdfrågor, på hur man ska hantera liknande situationer och 

förhållningssätt kring dem. Detta är något employee empowerment argumenterar för som 

viktig aspekt av psychological empowerment vilken underbygger individers känsla av att ha 

en plats inom organisationen samt förmåga att påverka såväl sin egen utveckling som 

organisationens i helhet. (Potterfield 1999) 
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Jag insåg att jag kanske egentligen inte reagerade främst på objektifieringen. Det är snarare 

gällande vilka kroppar som får vara sexuella som jag reagerar på. Om nu alla kroppar har 

rätt att få vara sexuella, varför då använda samma kropp som förekommer i alla andra 

sammanhang gällande sex inom media och populärkultur? Samtidigt som denna kroppen 

givetvis har rätt att vara sexuell upprätthåller den också föreställningen om vilka kroppar 

som får vara sexuella och förekomma i sammanhang som handlar om sex. Tack för ditt svar! 

(Medlem 3) 

 

Jag tycker att detta är en jätte värd diskustion att föra vidare, jag har själv grubblat mycket 

över vilka kroppar som ”har rätt” att vara sexuella, vilka som används i media(ex, reklam) 

och budskapet det för fram. Och mer inriktat när andra (samhället/andra människor/media) 

sexualiserar våra kroppar åt oss, vare sig vi vill eller inte. Jag vill själv bestämma när min 

kropp ska vara sexuell och när det bara ska vara en kropp som är en klump människa, men 

det känns inte som att jag får det mer än i privat hem. Och inte ens där egentligen. Och hur 

kan man skilja på en bild av en kropp som är till för att avdramtisera, snarare än sexualiseras 

i kampen för ”klump människa”? (Medlem 4) 

 

Sedan handlar det väl lite om sammanhang också. Det är inte konstigt om man reagerar på 

en sexualiserad bild som vill sälja, säg, bildäck (eller vad som helst annat som finns på sidan 

sälj en grej med en tjej) men när det faktiskt är sex man pratar om, är det inte rimligt att 

reklamen anspelar på det då? (Medlem 5) 

 

Jag reagerar faktiskt också på bilden. För mig är det en idealbild/ en bild på ”normkroppen” 

och min önskan är att RFSU inte förstärker denna norm utan visar på variation. Jag hade 

hellre sett en kropp som idag inte associeras lika starkt med sexualitet. Frågorna är vad vi 

vill uppnå med denna reklam? Som nu för bokmässan, nås målgruppen? Ger bilden reklam 

för RFSU som organisation, vilket budskap förmedlas? Vad tänker de flesta på när de ser 

bilden? Säger bilden något om vem får prata om sex? På något sätt väcker inte bilden så 

mycket uppmärksamhet, jag upplever det som mainstream, reklampelare med kalsongreklam 

marnkadsför med hjälp av dessa kroppar. Hur mycket mer debatt skulle vi då inte kunnat ska 

med en bild på en annan sorts kropp? Är det ok att njuta av sex om en inte har en idealkropp? 

Varför tar vi itne chansen och väcker en sådan fråga? Vi syns inte alls så mycket som vi 

skulle kunna göra och bör göra. Dags att röra om lite i grytan som kallas Sverige. (Medlem 

6) 
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Jag håller helt och håller med dig, jag tycker också det är något att tas upp. Hade älskat en 

kampanj i kroppens tecken. Kanske har det skett förut? Borde ske igen! Tycker att det är en 

sådan viktig fråga. En kropp är en kropp – är en kropp! Alla får vara sexuella (när de väljer) 

oavsett form. Jag förstår att kroppen som valdes till affischen var till för att avdramatisera 

kroppar och sex, men jag tror också att det hade haft en större effekt om det var en 

”majoritets” kropp som visades istället för kalsongreklams kroppen  (Medlem 4) 

 

Diskussionen får här fler deltagare och man kan se hur deliberativa diskussioner inte bara 

kräver utan också öppnar upp för ett flerdeltagande genom att tillåta ifrågasättande och 

oliktänkande. Detta kan även leda till att fler åsikter och tankar som kan hjälpa till att förändra 

och utveckla organisationen föds. (Premfos 2004)  

Vi vänder på kronor och ören här och hoppas kunna skapa en kampanj där olika kroppar 

skildras på bild – fritt i ett annat projekt som givetvis också handlar om sex. Håll utkik! 

(Auktoritet 6) 

 

Denna diskussionstråd visar på hur en medlem kan påverka och få auktoriteters 

uppmärksamhet i en fråga inom RFSU. Detta exempel på att deliberativa diskussioner visar 

på att både employee participation och employee empowerment tillämpas. Kärnan i 

empowerment är att ge anställda och medlemmar makt, eller ansvar. I denna diskussionstråd 

ser vi hur det finns en jämn maktfördelning inom RFSU där auktoriteter inte bara tillåter utan 

också deltar och responderar på medlemmarnas åsikter. Detta gynnar organisationen av flera 

orsaker, dels innebär det mångfald i kunskapsutbyte vilket utvecklar organisationen och dels 

innebär det ett visat förtroende till medlemmarnas kompetens – något som sätter 

belöningssystemet som teoretikerna förespråkar i system. Belöningen medlemmarna får ut av 

detta är bekräftelse på att deras engagemang ger resultat och känslan av deltagande i 

förbättringar och förändringar som är av vikt för organisationens arbete framåt vilket gör att 

man känner sig berättigad att ta del av eventuella framgångar. (Potterfield 1999) För en 

organisation som RFSU som till stor del drivs av ideellt engagerade människor sker belöning i 

form av bekräftelse och respons, varför diskussioner som denna kan tänkas vara viktiga för 

organisationen.  

Exemplet visar också på att organisationen tillåter samt applicerar voice, 

medlemmar har en röst och de ser till att göra sig hörda samt uppmuntras till att fortsätta med 
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detta i och med att de blir bekräftade. (Cornelissen 2011) Employee empowerment definieras 

som nämnt utifrån olika perspektiv, ett av dem är psychological empowerment som belyser 

vikten av anställdas personliga inställning och föreställning kring sin roll inom 

organisationen. Detta bygger på att personen känner mening och förtroende till och för sin 

egen förmåga att prestera samt att personen upplever att hen har kontroll över sin 

arbetssituation. Genom att bekräfta anställda och medlemmar, vilket exemplet visar på, ger 

man dem också verktygen för att bygga upp en starkare roll. (Potterfield 1999)  

0 procent av diskussionstrådarna kategoriserades som icke-deliberativa. Att det 

inte går att styrka att icke-deliberativ diskussion förekommer är positivt för den potentiella 

deliberativa diskussionen och gör att man kan dra slutsatsen att organisationen erhåller 

potential för deliberativ demokrati genom kommunikationen på intranätet. Den största delen 

av diskussionstrådarna bedömdes utifrån variablerna att vara neutrala, 86, 8 procent. Under 

denna kategori föll många trådar med kunskapsöverförande- och social funktion. 

Kännetecknande för dessa neutrala diskussioner är att olika tankesätt eller ståndpunkter 

saknas och att konsensus utan föranledd argumentation råder. Detta kan både tolkas som 

tecken på ett välfungerande eller ickefungerande debattklimat. Antingen hålls en väldigt hög 

nivå på forumet och deltagare är helt enkelt ense om mycket eller så uttrycker inte 

meningsmotståndare sina åsikter, vilket i sin tur kan ha en mängd olika orsaker. (Premfors 

2004) Följande tråd får agera exempel på en neutral diskussion: 

Hej! På en kommande utbildning för personal som arbetar med ungdomar ska vi bland annat 

ge dem möjlighet att ta med sig material i form av broschyrer, flyers och affischer som de kan 

sätta upp och ha på sina arbetsplatser. Det jag undrar är om det finns någon affisch eller 

liknande som ger info om Frågelådan och RFSU-chatten? Vi kommer givetvis ha med 

frågelådan och chatten i listan dit de kan hänvisa ungdomarna, men något tryckmaterial 

skulle ge fler möjligheter för ungdomarna att själva söka information och svar på sina 

funderingar. Så, finns det något sådant (som jag missat) eller skulle det annars vara en idé att 

ta fram det? (Auktoritet 2) 

 

Hej! Vilken bra idé. Det finns inget sådant material vad jag känner till. (Auktoritet 3) 

 

Nej det finns inget sådant, men tycker också att det vore bra om vi tog fram något sådant. Jag 

tar upp det med vår kommunikationsenhet. (Auktoritet 4) 
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Kanon, tack! (Auktoritet 2) 

Reglerna som nämndes i ämnesbakgrunden om Klick och diskussionsforumets 

sammansättning kan argumenteras utgöra en form av censur. Reglerna presenteras följande på 

Klick: 

 

Vi är måna om ett positivt, bejakande och öppet debattklimat med högt i tak där alla medlemmar, 

förtroendevalda och anställda kan komma till tals. För att uppnå detta modereras Klicks 

diskussionsforum. Det betyder t ex att vilsekomna inlägg kan få hjälp att hitta rätt ämneskategori och att 

deltagare som har svårt att samsas, vid behov får hjälp att hitta tillbaka till ett bra tonläge. 

Eventuella inlägg från internetroll, rättshaverister och andra fridstörare tas bort. Hör gärna av dig med 

synpunkter om hur Klick kan bli en bättre mötesplats. Välkomna att diskutera! 

(www.intranet.rfsu.se 3) 

 

Vissa inlägg kan alltså teoretiskt raderas, detta har dock enligt Ulrika Hammar ännu inte 

behövt tillämpas. Reglerna har endast nyttjats i fall där inlägg har flyttats till en annan 

ämneskategori, då har syftet varit att öka tillgängligheten och hjälpa intresserade läsare att 

hitta det dem söker. Nämnda censur kan även argumenteras värna om den deliberativa 

demokratin eller här diskussionen då den uppmanar till respekt och en god ton och tydliggör 

att påhopp och kränkningar inte tolereras. Om kränkande inlägg skulle få vara kvar på 

diskussionsforumet skulle det kunna tolkas som ett tyst medgivande uppifrån. Detta likt den 

demokrati som tillämpas politiskt i Sverige vilken bygger på yttrandefrihet samt möjlighet till 

fria handlingar och val så begränsas dessa om de på något sätt kan göra våld på en annan 

individ. Vi kan till exempel inte hota en annan person till livet och hänvisa till 

yttrandefriheten. I och med detta finns alltså godtagna ramar eller undantag från helt fria 

uttryckssätt, dessa kan även ses som en förutsättning för demokrati. Om det till exempel 

skulle vara lagligt att hota någon till livet i och med yttrandefriheten skulle hot kunna 

användas för att tysta politiska motståndare och därmed i förlängningen hämma diskussioner 

och demokrati. I och med dessa resonemang tolkas därför inte diskussionsforumets regler 

verka hämmande för deliberativ diskussion. (Premfors 2004) 

 

5.4 Sammanfattande analys: representation, funktion och deliberativ 

diskussion 

Generella drag som kunnat skönjas utifrån undersökningen är att det var relativt få deltagare 

http://www.intranet.rfsu.se/
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sammantaget som deltog i diskussionsforumet i förhållande till antalet medlemmar. Vad det 

beror på att endast 2, 3 procent av RFSU:s medlemmar representeras på intranätet Klicks 

diskussionsforum går endast att spekulera i, dock bör det faktum att intranätet lanserades i 

februari 2012, beaktas. En viss del medlemmar kan även tänkas ha sitt medlemskap som en 

form av stödfunktion, vilket innebär att deras primära mål med medlemskapet är att stå bakom 

eller stödja föreningen, inte att påverka den eller engagera sig aktivt. 

De som deltar är i högre utsträckning auktoriteter vilket i sig kanske inte är 

förvånande. Detta är dock en aspekt som kan motverka voice och/eller är ett tecken på silence, 

det vill säga kan vara ett tecken på att medlemmar inte i praktiken gör sin röst hörd och/eller 

att de möjligen inte gör sin röst hörd på grund av ett icke-uppmuntrande eller otryggt klimat 

på diskussionsforumet, alternativt på grund av en hämmande organisationskultur. 

(Cornelissen 2011) Om dessa tolkningar ställs mot ljuset av undersökningen av deliberativ 

diskussion där inga diskussionstrådar kategoriserades som icke-deliberativa och väldigt få 

inslag av element som motverkar deliberativa diskussioner som förlöjligande, osynliggörande, 

med flera förekom, är silence eventuellt inte aktuellt. Detta på grund av att den faktiska 

kommunikationen via diskussionsforumet håller en god och uppmuntrande ton.  

Majoriteten av diskussionstrådarna ansågs vara neutrala, deliberativa 

diskussioner praktiserades men var underrepresenterade i förhållande till antalet neutrala 

trådar. Detta gör att man kan dra slutsatsen att intranätet Klick har potential för deliberativa 

diskussioner men att detta i nuläget inte nyttjas i någon stor utsträckning. En viktig aspekt av 

detta är dock även att intranätets diskussionsforum visat sig i hög grad ha inlägg som 

kategoriserats som kunskapsöverförande vilket var en funktion hos 75, 7 procent av de 

undersökta inläggen. Att 33, 3 procent av inläggen kategoriserades ha funktionen debatt 

indikerar att många diskussionstrådar inte innehöll regelrätta diskussion- eller debatter, 

siffrorna för huruvida deliberativa diskussioner praktiserades hade således sett annorlunda ut 

om alla diskussionstrådar innehöll inlägg med debatt som funktion. Enligt Strids teori om 

internkommunikation är information och kunskapsöverföring en viktig stomme i att skapa 

deltagande och engagemang inom organisationer. Diskussionsforumets övervägande funktion 

som kunskapsöverförande kan i detta ljus tolkas som möjliggörande av demokratiserande 

kommunikation.  

Normativa organisationer styrs främst genom moralisk förpliktelse och 

hängivenhet, RFSU är ett exempel på denna typ av organisation. För att nå det moraliska 

engagemanget krävs kommunikation, medarbetaren måste veta vad denna ska känna 

engagemang för och inför vilka. Detta kräver både information som är kunskapsöverförande 
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samt information som fyller en social funktion.(Strid 1999) Detta nyanserar bilden av debatt 

som en inte så framträdande representerad funktion då de andra funktionerna understödjer så 

kallad moralisk förpliktelse och hängivenhet vilket kan leda till ett öppnare diskussionsklimat. 

Genom att deliberativa diskussioner i viss utsträckning praktiseras indikerar det 

att RFSU tillämpar employee empowerment, exemplet för deliberativ diskussion visar att 

organisationen tar till sig av kritik och är villiga att ta till sig medlemmars åsikter och 

kunskaper. I detta ingår också att RFSU har transparens i sina mål och beslut. Detta kan man 

se om man tittar på ett antal kategorier till exempel visionsmålen som är organisationens 

framtida satsningar. Även om det till störst del är auktoriteter som är aktiva så visar detta på 

synliggörande av viktig information, vilket är en förutsättning för employee empowerment. I 

och med synliggörande ger man medlemmar möjligheten, och därigenom ansvar och 

förtroende, att respondera på organisationens arbete detta möjliggör ansvarsfördelning, något 

som employee empowerment förespråkar. (Potterfield 1999) 

I och med denna undersökning går det att fastställa att demokratisk 

kommunikation praktiseras via intranätet Klick. Detta sker på olika sätt vilket såväl 

undersökningen om funktion som undersökningen om deliberativ demokrati påvisar, om än i 

låg procentenhet. Utöver siffrorna visar de teoretiska tolkningarna på att aspekter som voice, 

employee empowerment, employee participation och deliberativ demokrati är tillämpliga. Det 

som står i kontrast till att demokratisk kommunikation praktiseras är det låga deltagandet i 

förhållande till antalet medlemmar som helhet inom organisationen samt överrepresentationen 

av auktoriteter. (Strömbäck 2004; Premfors 2004) För att nå den demokratiska 

kommunikationen i denna kontext bör faktorer som hindrar målgruppen att uttrycka sig 

genom detta forum kartläggas och strategier för att nå ett högre deltagande utvecklas. Ett 

diskussionsforum, eller för den delen ett intranät, kan inte tolkas som ett verktyg för 

demokratisk kommunikation utan hänsyn till implementering och organisationskultur. Att 

renodlat se till tekniken i denna kontext tolkas som teknikdeterminism, vilket syftar till när 

teknik argumenteras leda till kommunikativa eller i stort sociala förändringar utan hänsyn till 

sociokulturell påverkan. Ett intranät leder således inte automatiskt till demokratisk 

kommunikation, men innehar en potential. 
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6. Avslutning 
 

I detta avslutande avsnitt presenteras slutsatserna av undersökningen där syfte och 

frågeställning besvaras. Avsnittet tar också upp begränsningar och kritik av den genomförda 

undersökningen. Slutligen vidarediskuteras undersökningens slutsatser samt ges det förslag på 

framtida forskning. Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det fanns potential 

för demokratisk kommunikation inom frivilligorganisationer via intranät. Detta skedde genom 

en kvantitativ innehållsanalys av inlägg och hela diskussionstrådar från RFSU:s intranät Klick 

via frågeställningen: 

 I vilken utsträckning representeras auktoriteter respektive medlemmar på intranätet Klicks 

diskussionsforum? 

 Vilken/vilka kommunikationsmässiga funktioner av social funktion, kunskapsöverföring 

och debatt har inläggen publicerade i intranätet Klicks diskussionsforum? 

 Praktiseras deliberativa diskussioner i diskussionsforumets trådar på intranätet Klick? 

Uppsatsens teoretiska ramverk, vilken utgått ifrån områdena organisationsteori, 

demokrati, samt information och kommunikation, har använts för att tolka resultaten från 

undersökningen.  

 

6.1 Slutsatser 

Majoriteten av representationen på diskussionsforumet utgjordes av auktoriteter vilka mot 

medlemsantalet utgör en minoritet, 63,4 procent, av individerna aktiva på diskussionsforumet 

var auktoriteter medan 36,6 procent var medlemmar. 2,3 procent av RFSU:s medlemmar var 

representerade på Klicks diskussionsforum allt som allt. Detta innebär att kommunikationen 

på diskussionsforumet inte kan ses som representativ för RFSU:s medlemmar. Den största 

delen av inläggen bar funktionen kunskapsöverföring 75,7 procent, 23,3 procent av inläggen 

hade en social funktion och 33,3 procent av inläggen hade funktionen debatt. Majoriteten av 

diskussionstrådarna, 86,8 procent, ansågs vara neutrala, det förekom enligt denna 

undersökning inga trådar som bedömdes icke-deliberativa. Deliberativa diskussioner 

praktiserades men var underrepresenterade i förhållande till antalet neutrala trådar med sina 

13,2 procent. 

På frågan huruvida det finns potential för demokratisk kommunikation inom 

frivilligorganisationer via intranät är svaret både ja och nej. I vår undersökning har vi funnit 

många exempel på demokratisk kommunikation praktiserad på Klick, vilket visar att denna är 
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möjlig. Dock kan det låga deltagandet sett till medlemmar som helhet och 

överrepresentationen av auktoriteteter argumenteras för att inte vara demokratisk med 

hänvisning till vår definition av demokrati som presenterades i inledningen, en 

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. 

6.2 Metodiska brister, kritik och etiska begränsningar 
Eventuella brister och begränsningar av genomförd undersökning är det faktum att intranätet 

Klick är relativt nytt, det lanserades i februari år 2012. Eftersom undersökningen i viss 

utsträckning, både metodologiskt och teoretiskt, utgick ifrån att räkna och bedöma deltagande 

bör man ha en reservation inför detta faktum. Att genomföra denna undersökning i ett senare 

skede kan eventuellt ge ett annat utfall, till exempel ett högre deltagande. Identifierade brister 

som är relevanta för tolkningen av resultatet är föreställningen om att diskussionsforumet 

skulle innehålla mer debatt, varför det valdes att göra en undersökning utifrån deliberativ 

demokrati vilken förutsätter att någon form av debatt praktiseras. Detta genererade ett lägre 

procentuellt resultat än väntat och således ett mer begränsat tolkningsunderlag. Dock kunde 

detta missvisande resultat ses i ljuset av att den främsta funktionen som inläggen i 

diskussionsforumet bar, vilken var kunskapsöverförande.  

Undersökningen studerade människors åsikter vilket vi var tvungna att förhålla 

oss till genom etiska övervägningar, som presenterades i metodavsnittet. Detta är något som 

kan verka begränsande för undersökningen då det gör att material måste anonymiseras och 

kodas. När man kodar ett såpass omfattande material som det vi utgått ifrån finns det alltid 

risk för en viss felmarginal.  

Som med många andra studier av internkommunikation vilka utgår ifrån en 

specifik organisation är frågan huruvida det går att omsätta undersökningens resultat till 

allmän kunskap aktuell. Detta är ett problem för forskning inom internkommunikation i stort. 

(Strid 1999) För en uppsats på C-nivå är det än mer problematiskt att genomföra en såpass 

omfattade undersökning att den skulle kunna göra anspråk på att ge objektiv generaliserande 

kunskap, genom att till exempel studera flera organisationer. Detta bidrag inom fältet kan 

dock ses som en pusselbit då det förutom det specifika valet av organisation, utgår ifrån ett 

specifikt teoretiskt ramverk vilket kan leda till berikning av valda teoretiska grenar. Därmed 

kan denna undersökning utgöra underlag för framtida, mer omfattande forskning.  
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6.3 Diskussion och framtida forskning 

Kommunikationen på intranätet Klick är inte representativ för RFSU:s medlemmar enligt vår 

undersökning. Detta främst då få personer deltar allt som allt men även på grund av att 

kategorin auktoriteter är överrepresenterade. Det låga resultatet kan bero på barriärer av olika 

slag, vilka skulle kunna vara sociala eller kunskapsrelaterade. Sociala barriärer syftar till 

barriärer härledda från någon form av social interaktion eller tankar om eventuella sociala 

straff. Detta kan exemplifieras med att en medlem inte vill eller vågar uttrycka sin åsikt på 

diskussionsforumet eftersom denna eventuellt kan möta motstånd från till exempel en 

auktoritet vilket eventuellt generera negativa känslor. (Premfors 2004) Med 

kunskapsrelaterade barriärer menas barriärer som är sprungna ur eller beror på någon form av 

kunskapsbrist, detta skulle till exempel kunna vara att en medlem inte vet att det finns ett 

intranät eller ett diskussionsforum och därför inte deltar. (Strid 1999) Huruvida någon av 

dessa barriärer påverkat resultaten kan inte denna undersökning besvara. Dock kan det tänkas 

att vissa personer inte känner sig bekväma eller har tillräckligt med teknisk kunskap för att 

kunna bruka intranätet, och problemet i och med detta kan benämnas som teknikrelaterat.  

Alla olika val av kommunikationsverktyg för att nå en demokratisk organisation 

innebär någon typ av exkludering, i detta fall kommer medlemmar som inte känner sig 

bekväma och/eller inte har tillräckligt med kunskap av datormedierad kommunikation 

exkluderas, likaså personer som har svårighet att uttrycka sig i skrift eller synskadade. 

Språkbarriärer kan även det utgöra hinder, då diskussioner enbart bedrivs på svenska. Jämfört 

med ansikte mot ansikte-möten är datormedierad diskussion oberoende av tid och rum. Om 

fysiska möten skulle användas för att ge medlemmar möjlighet att diskutera skulle andra 

barriärer uppstå som geografiska, tidsmässiga, ekonomiska samt eventuellt obehag eller ovilja 

att prata inför andra människor. Språkbarriärer skulle även vara aktuella med detta 

kommunikationsverktyg. Datormedierad kommunikation kan även argumenteras för att 

möjliggöra inkludering, bland annat genom sin icke-formella ton. Den elektroniska 

kommunikationen, här representerad av plattformen intranät, anses ha potential att främja en 

medlemsdemokrati inom organisationer. Detta främst då den i detta fall är användarvänlig och 

ger medlemmar utrymme att uttrycka sin åsikt utan att vara insatt i hur årsmöten och kongress 

fungerar, vilket gör att det finns flera arenor att föra fram sin ståndpunkt. För framtida 

forskning skulle man även kunna försöka kartlägga vilka barriärer som hindrar aktivt 

deltagande på intranät och hur dessa eventuellt kan hanteras. Är det på grund av sociala-, 

kunskaps- eller tekniska barriärer som personer väljer bort kommunikation via intranät, eller 
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på beror detta på något annat? Dock vill vi inte problematisera bristen på en eventuell 

idédiskussion via intranätet då vi anser det värderande. Enligt teorin om internkommunikation 

behövs olika typer av kommunikation och vad som till synes kan verka ytligt, ett inlägg med 

en ren social funktion, kan bidra till något större, en trygghet som möjliggör till exempel 

ifrågasättande av organisationens beslut i framtiden. (Strid 1999) 

I ljuset av tankar om demokratimodellen deltagardemokratin med deliberativa 

kvaliteter som nämnts kan inte 2,3 procent aktiva individer ses som en demokratisk 

kommunikation då väldigt få av föreningens medlemmar aktivt tar plats och diskuterar frågor 

som påverkar organisationen i diskussionsforumet. (Strömbäck 2004) En utgång från en 

annan demokratimodell, till exempel procedurdemokrati, kan dock resultera i en alternativ 

tolkning. Då alla medlemmar har rätten till ett inlogg och därmed deltagande på intranätet 

skulle kommunikationen kunna argumenteras för att vara demokratisk, i och med denna 

analysmodell. Detta resonemang öppnar upp för tankar om vilken typ av demokratisk 

kommunikation som personer inom frivilligorganisationer efterfrågar.  

En aspekt som kan förklara det låga deltagandet är att intranätet Klick är relativt 

nytt. Enligt Bark finns det en dokumenterad tröghet i dessa satsningar då tempot på 

utvecklingen går i högvarv men viljan till förändring inte håller jämna steg. (Bark 2002) En 

receptionsstudie om hur medlemmar ser på demokratisk kommunikation och verktyg för 

denna inom frivilligorganisationer skulle kunna kartlägga i vilken grad personer generellt 

uttryckligen vill utöva sitt medbestämmande samt genom vilka verktyg. Vidare forskning kan 

eventuellt även påvisa huruvida demokratisk kommunikation via intranät är mer lämpligt för 

andra typer av organisationer än frivilligorganisationer. Hypotesen skulle då kunna vara att i 

och med att huvudansvaret för att hantera intranätet och att delta ligger på den enskilda 

individen är detta ett verktyg som inte utnyttjas i en tillräckligt hög grad för att benämnas som 

demokratisk kommunikation inom frivilligorganisationer.  

Som tidigare nämnt har forskning inom fältet intranät till störst del berört studier 

om lärande inom organisationer genom att till exempel undersöka teknik- och 

effektivitetsproblem. De sociologiska och kulturella aspekterna av kommunikationen har 

studerats till mindre del i jämförelse. (Heide 2002) Denna undersökning kan utgöra ett bidrag 

till vad som kan benämnas som intranätets normativa potential. Då frivilligorganisationer har 

en stark historisk förankring i Sverige vilken påverakt det utbredda idealet av 

deltagardemokrati bör kommunikation som kan främja denna anses användbar. (Strömbäck 

2004) Frivillighet har blivit en allt större del av vårt samhälle där fenomen som 

individualisering, globalisering och kritik mot staten spelat stor roll. I och med ifrågasättande 
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av statens möjlighet att lösa samhällsproblem som välfärd eller ekonomisk utjämning har 

frivilligorganisationer som jobbar med dessa frågor blivit mer och mer viktiga. (Boström 

2004) Att utvidga det här fältet är intressant och relevant därför att; när den demokratiska 

kommunikationen finns kommer detta leda till att fler behåller sitt engagemang eller att fler 

börjar engagera sig överhuvudtaget. (Strid 1999) Det finns vinster i detta på såväl samhälls- 

som individnivå vilket tidigare forskning understödjer. (Strömbäck 2004)  
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Tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

Inlägg Social  Kunskap Debatt 

A1   1 

A2  1 1 

A3  1 1 

A4   1 

B1  1 1 

C1   1 

C2   1 

C3   1 

C4   1 

C5   1 

C6  1  

C7  1  

C8  1  

C9 1  1 

C10 1   

C11   1 

D1  1  

D2 1   

D3 1   

D4   1 

D5 1 1  

E1  1  

E2  1  

E3  1  

E4  1  

E5 1   

E6  1  

E7 1   

E8 1   

F1  1  



 
 

F2 1   

F3  1  

F4  1  

F5  1  

F6   1 

F7   1 

F8  1  

F9  1  

F10  1  

F11   1 

F12  1  

F13  1  

F14 1   

F15  1  

F16  1  

F17  1  

F18  1  

F19   1 

F20   1 

F21  1  

F22  1 1 

F23  1  

F24  1  

F25  1  

G1  1  

G2 1 1  

G3  1  

G4  1 1 

H1 1 1  

H2 1 1  

H3 1 1  

H4 1 1  

H5 1 1  



 
 

H6 1 1  

H7 1 1  

H8 1 1  

H9  1  

H10  1  

H11  1  

H12 1 1  

H13 1 1  

H14  1  

H15  1  

H16 1   

H17  1  

H18 1   

H19  1  

H20 1 1  

H21  1  

H22 1 1  

H23  1  

H24 1 1  

H25 1   

H26  1  

H27 1 1  

I1  1 1 

I2  1 1 

I3  1 1 

I4  1 1 

I5  1  

J1  1  

K1   1 

K2   1 

K3  1 1 

K4 1   

K5  1  



 
 

K6  1 1 

K7  1  

K8  1  

K9   1 

K10 1   

K11 1  1 

K12 1  1 

K13 1  1 

K14  1  

K15 1   

K16 1   

K17 1  1 

K18 1   

K19 1   

K20  1  

K21  1  

K22  1  

K23   1 

K24  1 1 

K25  1 1 

K26  1 1 

K27  1  

K28  1  

K29  1  

L1  1  

L2  1  

L3  1  

L4 1   

M1  1  

M2  1  

M3  1  

M4  1  

M5  1  



 
 

M6  1  

M7  1  

M8  1  

M9  1  

M10 1   

M11 1   

M12 1   

M13 1   

M14 1   

M15 1 1  

N1  1  

N2  1  

N3  1 1 

N4  1 1 

N5  1  

N6  1  

N7  1  

N8  1  

N9  1 1 

N10  1 1 

N11  1 1 

N12  1 1 

N13  1 1 

N14  1 1 

N15  1 1 

N16  1 1 

N17  1 1 

N18  1 1 

N19  1 1 

N20  1 1 

N21  1 1 

N22  1  

N23 1   



 
 

N24  1  

N25  1 1 

N26  1  

N27  1  

N28  1 1 

N29  1 1 

N30  1 1 

N31  1 1 

N32  1 1 

N33  1 1 

N34  1 1 

N35  1  

N36  1 1 

N37  1 1 

N38  1 1 

N39  1 1 

N40  1 1 

N41  1 1 

N42  1  

N43   1 

N44  1  

N45  1 1 

N46 1  1 

N47 1  1 

N48 1  1 

N49  1 1 

N50  1 1 

N51  1  

N52 1 1  

N53  1 1 

N54  1  

N55  1 1 

N56  1 1 



 
 

N57 1 1  

N58 1  1 

N59  1 1 

O1  1  

O2  1  

O3 1 1  

O4  1  

O5 1 1  

O6  1  

O7  1  

O8  1  

O9  1  

O10  1  

O11 1   

O12 1   

O13 1 1  

O14  1  

O15  1  

O16  1  

O17 1 1  

O18 1 1  

O19  1  

O20 1 1  

O21 1 1  

P1  1  

P2 1 1  

P3  1  

P4  1  

P5  1  

P6  1  

P7  1  

P8  1  

P9  1  



 
 

P10  1  

P11  1  

P12  1  

P13  1  

P14  1  

P15  1  

P16  1  

P17  1  

P18  1  

P19  1  

P20  1  

P21  1  

P22 1 1  

P23 1 1  

P24  1  

P25  1  

P26  1  

P27  1  

P28  1  

P29  1  

P30  1  

P31  1  

P32  1  

P33  1  

P34  1  

P35  1  

P36  1  

P37  1  

P38  1  

P39  1  

P40  1  

P41 1   

P42 1   



 
 

P43  1  

P44 1   

P45  1  

P46  1  

P47  1  

P48  1  

P49  1  

P50  1  

P51  1  

P52  1  

P53  1  

P54  1  

P55  1  

P56 1 1  

P57  1  

P58 1 1  

P59  1  

P60  1  

P61  1  

P62  1  

P63  1  

P64  1  

P65  1  

P66  1  

P67  1  

P68  1  

P69 1 1  

P70  1  

P71  1  

P72  1  

P73  1  

P74  1  

P75  1  



 
 

P76  1  

P77  1  

P78  1  

P79  1  

P80 1   

P81  1  

P82  1  

P83   1 

P84   1 

P85   1 

P86  1  

P87  1 1 

P88 1  1 

P89  1 1 

P90  1 1 

P91   1 

P92  1  

P93  1  

P94  1  

P95  1  

P96  1  

P97  1  

P98  1  

P99  1  

P100  1  

P101 1   

P102  1  

P103  1  

P104  1 1 

P105  1  

P106  1 1 

P107  1  

P108  1  



 
 

P109  1 1 

P110  1  

P111  1  

P112  1 1 

P113   1 

P114  1  

P115  1  

P116  1  

Q1  1 1 

Q2  1 1 

Q3  1 1 

Q4 1   

Q5  1 1 

Q6  1 1 

Q7  1  

Q8 1 1  

Q9  1  

Q10  1  

Q11  1  

Q12 1   

Q13  1  

Q14 1 1  

Q15 1 1  

Q16  1  

Q17 1 1  

Q18 1   

Q19 1   

Q20 1 1  

Q21  1 1 

Q22  1 1 

Q23  1 1 

Q24 1   

Q25  1 1 



 
 

Q26  1 1 

Q27  1 1 

Q28  1 1 

Q29  1 1 

Q30 1  1 

Q31  1 1 

Q32  1 1 

Q33  1 1 

Q34  1 1 

Q35  1 1 

Q36  1 1 

Q37  1 1 

Q38  1 1 

Q39  1 1 

Q40  1 1 

Q41  1 1 

Q42  1 1 

Q43 1   

Q44 1   

Q45 1   

Q46 1   

Q47 1   

Q48  1  

Q49  1  

Q50  1 1 

Q51  1 1 

Q52  1 1 

Q53  1  

Q54   1 

Q55   1 

Q56  1  

R1  1  

R2  1  



 
 

R3  1  

R4  1  

R5  1  

R6  1  

R7 1 1  

R8  1  

R9  1  

R10  1  

R11  1  

R12  1 1 

R13  1 1 

R14  1 1 

R15  1 1 

R16 1 1  

R17 1 1  

R18 1 1  

R19 1 1  

R20 1 1  

R21 1 1  

R22   1 

R23   1 

R24   1 

R25   1 

R26   1 

R27   1 

R28   1 

R29   1 

R30   1 

R31   1 

R32  1  

R33  1  

R34   1 

R35   1 



 
 

R36   1 

R37   1 

R38   1 

R39 1 1  

R40  1  

R41  1 1 

R42  1  

R43 1   

R44 1   

R45 1   

R46  1  

R47  1  

R48  1  

R49  1  

R50  1  

R51   1 

R52   1 

R53   1 

R54   1 

R55   1 

R56  1 1 

R57   1 

R58  1 1 

R59   1 

R60  1 1 

R61   1 

R62   1 

R63  1 1 

R64   1 

R65   1 

R66   1 

R67   1 

R68 1   



 
 

R69 1   

R70 1   

R71  1  

R72 1   

R73  1  

R74  1  

R75  1  

R76  1  

R77  1  

R78  1  

R79  1  

R80 1 1  

R81 1   

R82 1   

R83 1 1  

R84 1   

R85 1 1  

R86 1 1  

Total: 111 361 159 
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 oliktänka

nde 

synsätt 

besvaras 

oliktänkade

s 

frågor/argu

ment 

vilja att förstå 

sin 

meningsmotstå

ndare 

komprom

isser 

ifrågasätts 

organisatio

nens mål 

etc. 

ifrågasä

tts 

auktorit

eter 

Tråd 1 

A1 

    1  

Tråd 2 

A2 

    1  

Tråd 3 

A3 

    1  

Tråd 4 

A4 

    1  

Tråd 5 

B1 

    1  

Tråd 6 

C1-C5 

1 1 1 1 1  

Tråd 7 

C6 

    1  

Tråd 8 

C7 

    1  

Tråd 9 

C8-C10 

    1  

Tråd 

10 C11 

      

Tråd 

11 D1 

      

Tråd 

12 D2 

      

Tråd 

13 D3 

      



 
 

Tråd 

14 D4-

D5 

    1  

Tråd 

15 E1-

E2 

    1  

Tråd 

16 E3-

E5 

      

Tråd 

17 E6 

    1  

Tråd 

18 E7 

      

Tråd 

19 E8 

      

Tråd 

20 F1-

F2 

    1  

Tråd 

21 F3-

F4 

    1  

Tråd 

22 F5 

    1  

Tråd 

23 F6-

F11 

1   1   

Tråd 

24 F12 

      

Tråd 

25 F13 

    1  

Tråd 

26 F14 

      

Tråd     1  



 
 

27 F15 

Tråd 

28 F16 

1    1  

Tråd 

29 F17 

    1  

Tråd 

30 F18 

    1  

Tråd 

31 F19-

20 

1   1 1  

Tråd 

32 F21-

22 

1   1   

Tråd 

33 F23 

    1  

Tråd 

34 F24 

    1  

Tråd 

35 F25 

    1  

Tråd 

36 G1-

G3 

      

Tråd 

37 G4 

      

Tråd 

38 H1-

H8 

1 1  1   

Tråd 

39 H9-

H14 

      

Tråd 

40 H15-

H18 

      



 
 

Tråd 

41 H19-

H20 

      

Tråd 

42 H21-

H22 

      

Tråd 

43 H23-

H25 

      

Tråd 

44 H26 

    1  

Tråd 

45 H27 

      

Tråd 

46 I1-I4 

1 1  1   

Tråd 

47 I5 

      

Tråd 

48 J1 

      

Tråd 

49 K1-

K5 

1 1 1    

Tråd 

50 K6-

K8 

      

Tråd 

51 K9-

K13 

1 1     

Tråd 

52 K14-

K22 

      

Tråd 

53 K23 

      



 
 

Tråd 

54 K24-

K26 

1   1   

Tråd 

55 K27-

K29 

      

Tråd 

56 K27-

K29 

      

Tråd 

57 L1-

L4 

      

Tråd 

58 M1-

M9 

      

Tråd 

59 

M10-

M12 

      

Tråd 

60 

M13-

M15 

      

Tråd 

61 N1-

N6 

1    1  

Tråd 

62 N7-

N26 

1 1 1    

Tråd 

63 N27-

N52 

1 1 1    

Tråd       



 
 

64 N53-

N59 

Tråd 

65 O1-

O7 

      

Tråd 

66 O8-

15 

      

Tråd 

67 O16-

O21 

      

Tråd 

68 P1-

P7 

      

Tråd 

69 P8-

P10 

      

Tråd 

70 P11-

P14 

      

Tråd 

71 P15-

P18 

      

Tråd 

72 P19-

P23 

      

Tråd 

73 P24-

P30 

      

Tråd 

74 P31-

P35 

      

Tråd       



 
 

75 P36-

P38 

Tråd 

76 P39-

P44 

      

Tråd 

77 P45-

P48 

      

Tråd 

78 P49-

P53 

      

Tråd 

79 P54-

P62 

      

Tråd 

80 P63-

P66 

      

Tråd 

81 P67-

P75 

      

Tråd 

82 P76-

P80 

      

Tråd 

83 P81-

P91 

1   1   

Tråd 

84 P92 

      

Tråd 

85 P93-

P95 

      

Tråd 

86 P96 

      



 
 

Tråd 

87 P97-

P99 

      

Tråd 

88 

P100-

P102 

      

Tråd 

89 

P103-

P105 

      

Tråd 

90 

P106-

P107 

      

Tråd 

91 

P108-

P109 

      

Tråd 

92 

P110-

P111 

      

Tråd 

93 

P112-

P113 

      

Tråd 

94 P114 

      

Tråd 

95 

P115-

P116 

      



 
 

Tråd 

96 Q1-

Q4 

1 1 1    

Tråd 

97 Q5-

Q8 

      

Tråd 

98 Q9-

Q12 

      

Tråd 

99 Q13-

Q20 

      

Tråd 

100 

Q21-

Q26 

      

Tråd 

101 

Q27-

Q34 

      

Tråd 

102 

Q35-

Q36 

      

Tråd 

103 

Q37-

Q42 

      

Tråd 

104 

Q43-

Q47 

      

Tråd       



 
 

105 

Q48-

Q49 

Tråd 

106 

Q50-

Q53 

      

Tråd 

107 

Q54-

Q55 

    1  

Tråd 

108 

Q56 

      

Tråd 

109 R1-

R5 

      

Tråd 

110 R6-

R11 

      

Tråd 

111 

R12-

R15 

      

Tråd 

112 

R16-

R21 

      

Tråd 

113 

R22-31 

1 1 1 1 1 1 

Tråd 

114 

1 1 1    



 
 

R32-

R38 

Tråd 

115 

R39-

R45 

      

Tråd 

116 

R46-

R48 

      

Tråd 

117 

R49-

R50 

      

Tråd 

118 

R51-

R67 

      

Tråd 

119 

R68-

R70 

      

Tråd 

120 

R71-

R72 

      

Tråd 

121 

R73 

      

Tråd 

122 

R74 

      

Tråd       



 
 

123 

R75 

Tråd 

124 

R76 

      

Tråd 

125 

R77-

R78 

      

Tråd 

126 

R79 

      

Tråd 

127 

R80-82 

      

Tråd 

128 

R83-

R84 

      

Tråd 

129 

R85-

R86 

      

Total: 17 10 7 9 28 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. 

 osynlig
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e 

tolkning
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de 
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de 

pacifice

ring 

förlöjlig

ande 

begränsa

r 

auktorite

ter 

styrs/le

ds 

diskussi

onen av 

auktori

tet 

Tråd 1 A1        

Tråd 2 A2        

Tråd 3 A3        

Tråd 4 A4        

Tråd 5 B1        

Tråd 6 C1-

C5 

       

Tråd 7 C6        

Tråd 8 C7        

Tråd 9 C8-

C10 

       

Tråd 10 C11        

Tråd 11 D1        

Tråd 12 D2        

Tråd 13 D3        

Tråd 14 D4-

D5 

       

Tråd 15 E1-

E2 

       

Tråd 16 E3-

E5 

       

Tråd 17 E6        

Tråd 18 E7        

Tråd 19 E8        

Tråd 20 F1-        



 
 

F2 

Tråd 21 F3-

F4 

       

Tråd 22 F5        

Tråd 23 F6-

F11 

       

Tråd 24 F12        

Tråd 25 F13        

Tråd 26 F14        

Tråd 27 F15        

Tråd 28 F16        

Tråd 29 F17        

Tråd 30 F18        

Tråd 31 

F19-20 

       

Tråd 32 

F21-22 

       

Tråd 33 F23        

Tråd 34 F24        

Tråd 35 F25        

Tråd 36 G1-

G3 

       

Tråd 37 G4        

Tråd 38 H1-

H8 

       

Tråd 39 H9-

H14 

       

Tråd 40 

H15-H18 

       

Tråd 41 

H19-H20 

       

Tråd 42 

H21-H22 

       



 
 

Tråd 43 

H23-H25 

       

Tråd 44 H26        

Tråd 45 H27        

Tråd 46 I1-

I4 

       

Tråd 47 I5        

Tråd 48 J1        

Tråd 49 K1-

K5 

       

Tråd 50 K6-

K8 

       

Tråd 51 K9-

K13 

       

Tråd 52 

K14-K22 

       

Tråd 53 K23        

Tråd 54 

K24-K26 

       

Tråd 55 

K27-K29 

       

Tråd 56 

K27-K29 

       

Tråd 57 L1-

L4 

       

Tråd 58 M1-

M9 

       

Tråd 59 

M10-M12 

       

Tråd 60 

M13-M15 

       

Tråd 61 N1-

N6 

       



 
 

Tråd 62 N7-

N26 

       

Tråd 63 

N27-N52 

       

Tråd 64 

N53-N59 

       

Tråd 65 O1-

O7 

       

Tråd 66 O8-

15 

       

Tråd 67 

O16-O21 

       

Tråd 68 P1-

P7 

       

Tråd 69 P8-

P10 

       

Tråd 70 

P11-P14 

       

Tråd 71 

P15-P18 

       

Tråd 72 

P19-P23 

       

Tråd 73 

P24-P30 

       

Tråd 74 

P31-P35 

       

Tråd 75 

P36-P38 

       

Tråd 76 

P39-P44 

       

Tråd 77 

P45-P48 

       

Tråd 78        



 
 

P49-P53 

Tråd 79 

P54-P62 

       

Tråd 80 

P63-P66 

       

Tråd 81 

P67-P75 

       

Tråd 82 

P76-P80 

       

Tråd 83 

P81-P91 

       

Tråd 84 P92        

Tråd 85 

P93-P95 

       

Tråd 86 P96        

Tråd 87 

P97-P99 

       

Tråd 88 

P100-P102 

       

Tråd 89 

P103-P105 

       

Tråd 90 

P106-P107 

       

Tråd 91 

P108-P109 

       

Tråd 92 

P110-P111 

       

Tråd 93 

P112-P113 

       

Tråd 94 

P114 

       

Tråd 95 

P115-P116 

       



 
 

Tråd 96 Q1-

Q4 

       

Tråd 97 Q5-

Q8 

       

Tråd 98 Q9-

Q12 

       

Tråd 99 

Q13-Q20 

       

Tråd 100 

Q21-Q26 

       

Tråd 101 

Q27-Q34 

       

Tråd 102 

Q35-Q36 

       

Tråd 103 

Q37-Q42 

       

Tråd 104 

Q43-Q47 

       

Tråd 105 

Q48-Q49 

       

Tråd 106 

Q50-Q53 

       

Tråd 107 

Q54-Q55 

       

Tråd 108 

Q56 

       

Tråd 109 

R1-R5 

       

Tråd 110 

R6-R11 

       

Tråd 111 

R12-R15 

     1  

Tråd 112        



 
 

R16-R21 

Tråd 113 

R22-31 

       

Tråd 114 

R32-R38 

       

Tråd 115 

R39-R45 

       

Tråd 116 

R46-R48 

       

Tråd 117 

R49-R50 

       

Tråd 118 

R51-R67 

       

Tråd 119 

R68-R70 

       

Tråd 120 

R71-R72 

       

Tråd 121 

R73 

       

Tråd 122 

R74 

       

Tråd 123 

R75 

       

Tråd 124 

R76 

       

Tråd 125 

R77-R78 

       

Tråd 126 

R79 

       

Tråd 127 

R80-82 

       

Tråd 128 

R83-R84 

       



 
 

Tråd 129 

R85-R86 

       

Total: 0 0 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5. 

 Deliberativ Icke-

deliberativ 

Neutral 

Tråd 1 A1   1 

Tråd 2 A2   1 

Tråd 3 A3   1 

Tråd 4 A4   1 

Tråd 5 B1   1 

Tråd 6 C1-C5 1   

Tråd 7 C6   1 

Tråd 8 C7   1 

Tråd 9 C8-C10   1 

Tråd 10 C11   1 

Tråd 11 D1   1 

Tråd 12 D2   1 

Tråd 13 D3   1 

Tråd 14 D4-D5   1 

Tråd 15 E1-E2   1 

Tråd 16 E3-E5   1 

Tråd 17 E6   1 

Tråd 18 E7   1 

Tråd 19 E8   1 

Tråd 20 F1-F2   1 

Tråd 21 F3-F4   1 

Tråd 22 F5   1 

Tråd 23 F6-F11 1   

Tråd 24 F12   1 

Tråd 25 F13   1 

Tråd 26 F14   1 

Tråd 27 F15   1 

Tråd 28 F16 1   

Tråd 29 F17   1 



 
 

Tråd 30 F18   1 

Tråd 31 F19-20 1   

Tråd 32 F21-22 1   

Tråd 33 F23   1 

Tråd 34 F24   1 

Tråd 35 F25   1 

Tråd 36 G1-G3   1 

Tråd 37 G4   1 

Tråd 38 H1-H8 1   

Tråd 39 H9-H14   1 

Tråd 40 H15-H18   1 

Tråd 41 H19-H20   1 

Tråd 42 H21-H22   1 

Tråd 43 H23-H25   1 

Tråd 44 H26   1 

Tråd 45 H27   1 

Tråd 46 I1-I4 1   

Tråd 47 I5   1 

Tråd 48 J1   1 

Tråd 49 K1-K5 1   

Tråd 50 K6-K8   1 

Tråd 51 K9-K13 1   

Tråd 52 K14-K22   1 

Tråd 53 K23   1 

Tråd 54 K24-K26 1   

Tråd 55 K27-K29   1 

Tråd 56 K27-K29   1 

Tråd 57 L1-L4   1 

Tråd 58 M1-M9   1 

Tråd 59 M10-M12   1 

Tråd 60 M13-M15   1 

Tråd 61 N1-N6 1   

Tråd 62 N7-N26 1   



 
 

Tråd 63 N27-N52 1   

Tråd 64 N53-N59   1 

Tråd 65 O1-O7   1 

Tråd 66 O8-15   1 

Tråd 67 O16-O21   1 

Tråd 68 P1-P7   1 

Tråd 69 P8-P10   1 

Tråd 70 P11-P14   1 

Tråd 71 P15-P18   1 

Tråd 72 P19-P23   1 

Tråd 73 P24-P30   1 

Tråd 74 P31-P35   1 

Tråd 75 P36-P38   1 

Tråd 76 P39-P44   1 

Tråd 77 P45-P48   1 

Tråd 78 P49-P53   1 

Tråd 79 P54-P62   1 

Tråd 80 P63-P66   1 

Tråd 81 P67-P75   1 

Tråd 82 P76-P80   1 

Tråd 83 P81-P91 1   

Tråd 84 P92   1 

Tråd 85 P93-P95   1 

Tråd 86 P96   1 

Tråd 87 P97-P99   1 

Tråd 88 P100-P102   1 

Tråd 89 P103-P105   1 

Tråd 90 P106-P107   1 

Tråd 91 P108-P109   1 

Tråd 92 P110-P111   1 

Tråd 93 P112-P113   1 

Tråd 94 P114   1 

Tråd 95 P115-P116   1 



 
 

Tråd 96 Q1-Q4 1   

Tråd 97 Q5-Q8   1 

Tråd 98 Q9-Q12   1 

Tråd 99 Q13-Q20   1 

Tråd 100 Q21-Q26   1 

Tråd 101 Q27-Q34   1 

Tråd 102 Q35-Q36   1 

Tråd 103 Q37-Q42   1 

Tråd 104 Q43-Q47   1 

Tråd 105 Q48-Q49   1 

Tråd 106 Q50-Q53   1 

Tråd 107 Q54-Q55   1 

Tråd 108 Q56   1 

Tråd 109 R1-R5   1 

Tråd 110 R6-R11   1 

Tråd 111 R12-R15   1 

Tråd 112 R16-R21   1 

Tråd 113 R22-31 1   

Tråd 114 R32-R38 1   

Tråd 115 R39-R45   1 

Tråd 116 R46-R48   1 

Tråd 117 R49-R50   1 

Tråd 118 R51-R67   1 

Tråd 119 R68-R70   1 

Tråd 120 R71-R72   1 

Tråd 121 R73   1 

Tråd 122 R74   1 

Tråd 123 R75   1 

Tråd 124 R76   1 

Tråd 125 R77-R78   1 

Tråd 126 R79   1 

Tråd 127 R80-82   1 

Tråd 128 R83-R84   1 



 
 

Tråd 129 R85-R86   1 

Total: 17 0 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 6. 

Uppsatsförfattande  

Båda uppsatsförfattarna har varit delaktiga i samtligt författat material vilket gör det nästan 

omöjligt att göra en urskiljning av vilken text som hör till vem. Generaliserande har Jill 

Johansson Vennlin haft ansvar för metod, deliberativ demokrati, internkommunikation - 

funktion, och Stina Gabrielsson analys/resultat, employee empowerment, employee 

participation, voice, silence. Inledande och avslutande avsnitt har helt författats gemensamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 7. 

Pressrelease  

Tyckande och möjligheten att fritt uttrycka sin åsikt och visa färg är något som med 

dagens sociala medier mer och mer uppmuntras. Dessa funktioner som möjliggjorts via 

internet har även anammats av en mängd olika typer av organisationer. Men vilket är 

egentligen det bästa sättet att kommunicera demokratiskt? Kan svaret stavas I-N-T-R-

A-N-Ä-T? 

 

Höstterminen 2012 genomförde två studenter vid Uppsala universitet en undersökning av en 

frivilligorganisations intranät. Detta gjordes i syfte att ta reda på om det fanns möjlighet för 

demokratisk kommunikation via intranät. Undersökningen förverkligades genom en 

kvantitativ innehållsanalys av intranätet Klicks diskussionsforum, vilket tillhör 

frivilligorganisationen RFSU. Delar av kommunikationen som undersöktes för att kunna ge 

ljus åt frågan om möjligheten till en demokratisk kommunikation var: i vilken utsträckning 

auktoriteter respektive medlemmar fanns representerade på intranätet Klicks 

diskussionsforum, vilken/vilka kommunikationsmässiga funktioner av social funktion, 

kunskapsöverföring och debatt de publicerade inläggen på diskussionsforumet bedömdes ha 

samt om det förekom diskussioner som levde upp till kraven för så kallad samtalsdemokrati. 

 

 Dessa frågor kunde således leda till svar på hur ett verktyg som intranät kan påverka 

medbestämmande och praktisk demokrati inom en organisation, genom kommunikation. 

Studien berör och stödjer sig mot teori om demokrati, intern kommunikation och organisation. 

De slutsatser man kunde dra utifrån genomförd undersökning var att potentialen för 

demokratisk kommunikation fanns.  Inom den valda typen av organisation utnyttjades dock 

inte potentialen i den utsträckning som den skulle kunna. Efter denna undersökning ter det sig 

intressant att för framtida forskning söka svar på vad det mest fördelaktiga sättet att 

kommunicera ”demokratiskt” är? Detta för att ytterligare öka delaktigheten och 

medbestämmande inom dagens organisationer.  

 

Stina Gabrielsson och Jill Johansson Vennelin 

 



 
 

 


