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Sammandrag 

Sociala plattformar har blivit allt viktigare för organisationer inom både extern som intern 

kommunikation. Allt fler organisationer inför sociala intranät som tillhandahåller anställda 

med verktyg för att dela kunskap och information, men även nya möjligheter att göra sin röst 

hörd (employee voice). 

 

Denna uppsats undersöker huruvida anställda vid Uppsala universitet använder lärosätets 

egenutvecklade sociala intranät (Medarbetarportalen) för att uttrycka employee voice inom 

fyra kategorier: individuellt missnöje, kollektiv organisation, beslutsfattande inom ledningen 

och ömsesidighet i intressen.  

 

Studien genomfördes i två delar, först en intervju med den enhet på universitet som ansvarar 

för införandet av deras sociala intranät och sedan en enkätundersökning riktad mot anställda 

vid universitetet. Vår studie visar att inom Uppsala universitet finns det väldigt lite empiriskt 

stöd för att anställda använder universitetets egenutvecklade sociala intranät för att uttrycka 

employee voice. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sociala medier anses ha slagit igenom som kraftigast under år 2006, då populära och äldre 

sidor som Wikipedia och MySpace upplevde stark användartillväxt och dagens stora medier 

Facebook, Twitter och YouTube var nyintroducerade (Ahlqvist, Bäck, Heinonen & Halonen, 

2010, s. 5). Många företag har insett vikten av sociala medier och de har blivit ett allt mer 

förekommande verktyg inom både stora som små företag (Harvard Business Review, 2010). 

Statistik från University of Massachusetts Dartmouth Center for Marketing Research (2013) 

anger att av Fortune 500 företagen har 77 procent ett Twitter-konto som används aktivt, 70 

procent finns på Facebook, 69 procent har ett YouTube-konto och 34 procent har en 

företagsblogg.  

 

För företag är sociala medier dock fortfarande ett nytt och komplext fenomen, och företag 

strävar mot att förstå hur dessa bäst används och utnyttjas (Vuori, 2012; Bughin, 2008). 

Samtidigt har ökad användning av sociala medier lett till att företags framgång idag delvis 

beror på hur väl de används. Medierna berör stora delar av ett företag, allt från kundtjänst till 

HR och informationsteknologi, och ger företag utmärkta verktyg för att kommunicera med 

kunder och andra intressenter (Qualman, 2013, s. 9). Ofta ligger fokus på just extern 

kommunikation mot sådana parter (Culnan, 2010; Harvard Business Review, 2010; Kaplan & 

Haenlein, 2010). Tidigare forskning rörande sociala plattformar har bland annat berört hur 

företag använder Facebook för att marknadsföra sina varumärken (Shen & Bissell, 2013), att 

sociala plattformar är ett nytt element inom marknadsföring samt hur de ska användas av 

företag (Mangold & Faulds, 2009). Dock använder företag också sociala medier internt inom 

den egna verksamheten för att bland annat effektivt kunna nå ut till och involvera anställda, 

öka samarbete, öka konkurrens- och innovationskraft (Vuori, 2012; Kane & Fichman, 2009; 

Bughin, 2008; McKinsey Quarterly, 2008). Men inte bara företag kan utnyttja sociala medier i 

dess verksamhet utan även andra organisationer (allt från små ideella föreningar till större 

hjälporganisationer och andra myndigheter) kan använda dessa för att nå allmänheten och 

intressenter. På grund av dessa mediers sociala natur kan information flöda neråt, uppåt och i 

sidled. Hur organisationer och företag väljer att förhålla sig till sociala medier kan få stor 

inverkan på deras interna kommunikation. I denna uppsats används vidare uttrycket sociala 

plattformar som samlingsnamn för sociala medier såsom Facebook, Twitter, etc. samt sociala 

intranät. 



5 

 

Inom företag och organisationer kan införandet av ett eget socialt intranät öka kommunikation 

och utbyte av erfarenheter (Ahlqvist et al., 2010). Anställda kan få tillgång till en rad olika 

verktyg, såsom bloggar, wikis, forum och chattar (Ahlqvist et al., 2010), genom vilka de fritt 

och enkelt kan kommunicera med andra anställda på olika nivåer inom organisationen, 

diskutera sitt arbete eller andra frågor, uttrycka positiva och negativa åsikter etc. Det finns 

dock inte mycket forskning rörande intern kommunikation och sociala plattformar (Lundgren, 

Strandh och Johansson, 2012). En intressant fråga är om sociala plattformar används av 

anställda inom intern kommunikation för att uttrycka åsikter, tankar, idéer m.m., det vill säga 

uttrycka employee voice. Employee voice har snabbt blivit ett av de viktigaste fenomenen på 

arbetsplatser runt om i världen i vår tid (Miles & Muuka, 2011, s. 101). Termen är bred och 

har inom forskning givits åtskilliga definitioner, de flesta innehåller dock någon referens till 

“tillfälle att ha göra sin röst hörd” (Wilkinson & Fay, 2011, s. 66). Employee voice beskriver 

de anställdas möjlighet att kunna uttrycka åsikter och på så sätt ha påverkan på exempelvis 

beslutsfattande inom den egna organisationen (Rees, Alfes & Gatenby, 2013, s. 2783; Budd, 

2012, s. 2; Kim, MacDuffle & Pil, 2010, s. 373).  

 

Tidigare forskning rörande employee voice har berört frågor såsom arbetstillfredställelse 

(Holland, Pyman, Cooper & Teicher, 2011), uttryck av employee voice genom direkt eller 

indirekta kanaler (Kim et al., 2010), vad anställda gör när de är missnöjda på arbetsplatsen 

(Furåker, 2009) samt hur man skapar en organisation som uppmuntrar employee voice (IPA 

och Tomorrow’s Company, 2012).  

 

Förekomsten av employee voice bör enligt vår mening vara större i företag eller 

organisationer som är öppna och demokratiska, det vill säga där anställda vågar göra sin röst 

hörd utan risk för godtyckliga repressalier. Detta är kännetecken för bland annat lärosäten, 

vilket stärks av Mintzberg (1999, kap. 10) som menar att universitet har högt decentraliserad 

struktur (både vertikalt och horisontellt), de professionella (lärare, professorer m.m.) har stor 

autonomi över sitt arbete och det finns stor möjlighet att ha inverkan på beslutsfattande. 

Universitet är således en demokratisk botten-upp organisation (Mintzberg, 1999, s. 198). 

Inom organisationer såsom universitet kan den interna strukturen, enligt vår mening, på ett 

naturligt sätt främja employee voice. I en sådan organisation kan det alltså redan finnas många 

traditionella kanaler, så som personlig interaktion, genom vilka empoyee voice uttrycks 

genom. Införandet av ett socialt intranät kan tänkas underlätta för anställda att uttrycka åsikter 
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som snabbt når ut till många anställda i alla möjliga delar av organisationen. Till vår vetskap 

finns det dock väldigt lite forskning som berör om och hur sociala plattformar tillämpas som 

en intern kanal för att uttrycka employee voice. 

    

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera om och hur anställda inom Uppsala 

universitet använder den egenutvecklade sociala plattformen Medarbetarportalen inom sin 

interna kommunikation som kanal för att uttrycka employee voice. 

 

2 Teori 

Nedan följer en redogörelse för vår teoretiska referensram. Avsnittet inleds med en 

genomgång av vad employee voice är, följt av en redogörelse för sociala plattformar. 

Avslutningsvis görs en redogörelse för hur sociala plattformar kan förändra och påverka 

employee voice. 

  

2.1 Vad är employee voice?  

Employee voice har varit ett omskrivet begrepp ända sedan Albert Hirschman 1970 lanserade 

termen i boken Exit, Voice and Loyalty. Employee voice är ett begrepp som har nära 

anknytning till arbetstagarinflytande och andra begrepp som berör maktbalansen mellan 

anställda och ledning, exempelvis employee participation. Employee voice är en svagare term 

än employee participation då voice inte involverar något delande av auktoritet och makt inom 

organisationen (Wilkinson & Fay, 2011, s. 66). Såsom Wilkinson och Fay (2011, s. 66) 

uttrycker det behöver employee voice inte vara mer än att ”spotta i vinden”; ibland händer 

helt enkelt ingenting när en anställd försöker göra sig hörd. Voice är självklart viktigt för 

deltagande men behöver alltså inte alltid leda till deltagande. Employee voice utgör dock en 

väsentlig del av employee participation och andra begrepp såsom företagsdemokrati, och 

begreppen överlappar ofta och kan vara svåra att skilja från varandra (Budd, Gollan & 

Wilkinson, 2010, s. 304).     

  

Employee voice är en bred term som har använts i flertalet områden (Wilkinson & Fay, 2011, 

s.66). Olika författare har därför definierat begreppet på olika sätt. Freeman och Medoff 

(1984) var bland de första som introducerade voice som koncept på arbetsmarknaden. De 
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argumenterade för vikten av direkt tvåvägskommunikation och hur viktig denna kan vara 

både för anställda och arbetsgivare. I dess enklaste form beskriver employee voice hur 

anställda väcker sin oro, uttrycker sina intressen, löser problem, samt bidrar och deltar i 

beslutfattande på arbetsplatsen (Pyman, Cooper, Teicher & Holland, 2006, s. 543). Wilkinson 

och Fay (2011) definierar employee voice som ett sätt för anställda att ha en möjlighet att 

säga till om arbetsaktiviteter och beslutsfattande inom organisationer. Budd (2012, s. 2) 

argumenterar för en definition där employee voice ska ses som ett uttryck för åsikter och att 

ha en meningsfull inverkan på arbetsrelaterat beslutsfattande. Budd baserar sin definition på 

människans behov av självbestämmande. Rees et al. (2013, s. 2783) anser att employee voice 

främst är kopplat till anställdas faktiska beteende när de uttrycker konstruktiva idéer vars syfte 

är att förbättra eller förändra det rådande läget. De många olika definitionerna i litteraturen 

som behandlar begreppet employee voice karaktäriseras av både likheter och olikheter. I 

denna uppsats definierar vi employee voice som följer: 

 

Employee voice: anställdas användande av de olika mekanismer som ger 

dem en möjlighet att uttrycka sina åsikter, idéer, problem, förslag, nöjdhet, 

missnöjdhet etc.  

 

Employee voice kan ske antingen direkt mellan anställda och ledningen, eller indirekt via 

representanter (Kim et al., 2010, s. 373). Med direkt employee voice menas i vilken grad 

individuella anställda eller grupper av anställda direkt påverkar viktiga beslut som berör  

deras dagliga arbete. Indirekta former av employee voice ses i frågor som påverkar anställda 

och deras arbete men hanteras via representanter, exempelvis fackförbund, arbetsplatsråd, 

kommittéer och styrelserepresentanter. Direkta former av employee voice skiljer sig från 

indirekta former dels i hur idéerna och åsikterna uttrycks, dels i vilka frågor som berörs (Kim 

et al., 2010, s. 373). När employee voice uttrycks genom representanter berör det generellt sett 

större frågor på ledningsnivå, till exempel investeringspolicy, teknologiska förändringar och 

frågor rörande organisationens struktur.  

 

Enligt Dundon, Wilkinson, Marchington & Ackers (2004, s. 1152) kan employee voice 

manifesteras genom fyra huvudsakliga former beroende på syfte. För det första (1) kan 

employee voice användas för att uttrycka individuellt missnöje. Målet är att lösa ett specifikt 

problem eller fråga med ledningen. För det andra (2) kan employee voice vara ett uttryck för 

kollektiv organisation, vilket fungerar som en motvikt mot makten som finns hos ledningen. 
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Det tredje (3) syftet eller funktionen som employee voice kan uttryckas genom är att bidra till 

eller påverka beslutfattande inom ledningen och är primärt fokuserat på effektivitet och 

produktivitets förbättringar. Fjärde (4) formen är när employee voice uttrycks genom 

ömsesidighet i intressen, i form av exempelvis partnerskap mellan anställda och arbetsgivare 

med mål att säkerställa långsiktig överlevnad och konkurrenskraft för organisationen och dess 

anställda.  

 

Beroende på varför och till vilket syfte employee voice uttrycks varierar mekanismerna för 

hur employee voice manifesteras (Dundon et al., 2004, s. 1152). För att uttrycka individuellt 

missnöje används mekanismer såsom ombudsmän, klagomål till överordnande, samt diverse 

besvärsprocesser. Uttryck för den kollektiva organisationens voice sker främst genom fackliga 

organisationer. Personalmöten, enskilda möten mellan anställd och överordnad, elektronisk 

media, enkäter, förslagslådor och projektgrupper är exempel på mekanismer vars syfte är att 

bidra till eller påverka beslutsfattande inom ledningen. Mekanismer där ömsesidighet och 

samarbete kan uttryckas är exempelvis arbetsgrupper och gemensamma samråd.   

 

Fördelarna med employee voice kan i stort delas in i tre kategorier (Wilkinson, Dundon, 

Marchington & Ackers, 2004, s. 309). För det första kan en organisation som uppmuntrar till 

och uppskattar employee voice bidra till att förbättra anställdas attityd, beteende, lojalitet och 

relation med organisationen. För det andra kan det leda till bättre prestationer inom 

organisationen, genom bättre generell produktivitet och individuella prestationer på grund av 

lägre personalomsättning och bättre samarbete. Den tredje fördelen är att employee voice kan 

förbättra system genom att utnyttja anställdas idéer, kunskap och erfarenhet, samt genom att 

främja spridning av information och kunskap.  

 

2.2 Sociala plattformar 

På samma sätt som Internet har skiftat maktbalansen från den som publicerar informationen 

till konsumenten, så kommer, enligt Cook (2008, s. 19), anställda kräva och förvänta sig att 

deras arbetsgivare engagerar dem i beslutsprocessen, snarare än att försöka tvinga dem 

acceptera implementerade beslut som är fattade av ett fåtal. Sociala plattformar kan utgöra ett 

verktyg för anställda att uttrycka sina åsikter om sina arbetsgivare, vare sig dessa åsikter för 

organisationen är negativa eller positiva.  
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För att förstå vad sociala plattformar är måste man först förstå relaterade koncept: Web 2.0 

och User Generated Content (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60). Web 2.0 är en term som 

började användas 2004 för att beskriva ett nytt sätt i hur mjukvaruutvecklare och 

slutanvändare utnyttjade World Wide Web. Enligt Web 2.0 används World Wide Web som en 

plattform där innehåll och applikationer inte längre skapas och publiceras av individer utan är 

fortlöpande modifierade av alla användare i en deltagande och samarbetande anda, 

exempelvis bloggar och wikis. Web 2.0 refererar inte till någon specifik teknologisk 

uppdatering av World Wide Web men det finns ett par basfunktioner som är nödvändiga 

(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Web 2.0 kan ses som plattformen för utvecklingen av 

sociala plattformar (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61).  

 

User Generated Content (UGC) kan ses som summan av alla sätt som människor utnyttjar 

sociala plattformar (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Termen som blev allmänt vedertagen 

2005 beskriver de varierade former av mediainnehåll som är publikt tillgängligt och skapade 

av slutanvändare (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Enligt Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD, 2007, s. 9) ska innehållet uppfylla tre kriterier för att 

anses var UGC; för det första ska innehållet ha gjorts publikt tillgängligt genom Internet, för 

det andra ska innehållet återspegla en viss mängd kreativ insats och det tredje kriteriet är att 

innehållet ska vara skapat utanför professionella ramar.  

 

Utöver sociala plattformar som inte behöver ha någon koppling till organisationer, kan 

anställda använda sig utav organisationers egna intranät. Intranät kan beskrivas som ett 

”Internet inom Internet”, ett intranät har samma teknologiska möjligheter som Internet men är 

vanligtvis begränsat i både teknologiska funktioner och till en viss grupp av individer (Heide, 

2002, s. 15). I flertalet organisationer har intranät varit ett verktyg för formel intern 

kommunikation som traditionellt sett varit en kanal för information nedåt i organisationen 

(Cook, 2008, s. 43). En utmaning för organisationer är enligt Cook (2008, s. 43) att 

introducera mera informella sociala plattformar och integrera dem med den redan existerande 

formella strukturen.  

 

Cook fokuserar på de praktiska aspekterna av att introducera sociala plattformar i 

organisationer (Cook, 2008, s. 36). Cook delar in användandet av sociala plattformar i fyra 

kategorier som fokuserar på aktiviteterna som involveras. Kategorierna är kommunikation, 

kooperation, kollaboration och koppling (Cook, 2008, s. 37). Kommunikationsplattformar 
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tillåter individer att konversera med varandra, antingen via text, bilder, tal eller video, eller en 

kombination av dessa. Kooperation innefattar mjukvara som möjliggör för individer att dela 

innehåll med andra på både strukturerade och ostrukturerade sätt. Kollaborationsverktyg 

uppmuntrar individer att samarbeta med varandra rörande specifika problem, både direkt och 

indirekt. Nätverksteknologier gör det möjligt för individer att göra kopplingar både mellan 

och med andra individer och innehåll. Inom dessa kategorier finns det viss överlappning, 

främst inom kooperation och kollaboration (Cook, 2008, s. 37). Kollaboration och koppling 

kräver mer formalitet då de kräver att individer gör saker på ett relativt strukturerat sätt. 

Kollaboration och kooperation kräver å andra sidan oftast en högre grad av interaktion då 

fokus ligger på en grupp snarare än individer. Dessa olika aspekter (formalitet och 

interaktion) inom organisationens kultur bör enligt Cook (2008, s. 37) beaktas vid 

introducerandet av olika former av sociala plattformar.  

 

När en organisation utvecklar och inför ett intranät genomgår det enligt Heide (2002, s. 90) tre 

olika faser: informations-, kommunikations- samt transaktions- och integrationsfasen. I 

informationsfasen består intranätet i huvudsak av gemensam information som publiceras på 

intranätet. Den andra fasen kommunikationsfasen ökar inslagen av kommunikation, 

användarna får möjlighet att respondera och ibland anpassas informationen efter användare. I 

transaktions- och integrationsfasen har intranätet blivit en integrerad del av de övriga 

processerna av organisationen. Det finns inte några bestämda steg för hur ett intranät bör eller 

ska utvecklas utan det beror på exempelvis ambitionsnivåerna med intranätet (Heide, 2002, s. 

90).  

 

2.3 Sociala plattformar och intern kommunikation 

I Sverige Mittuniversitetet bedriver sedan hösten 2011 ett forskningsprojekt som syftar till att 

få kunskap om hur sociala medier används i den intern kommunikation, vilka 

framgångsfaktorer som krävs för att lyckas samt vilken nytta de skapar. Det finns forskare 

såsom Cook (2008) och Ahlqvist et al., (2010) som argumenterar för de potentiella 

användningsområdena av sociala plattformar inom intern kommunikation men enligt 

Lundgren et al. (2012, s. 7) finns det begränsad forskning rörande sociala plattformar och 

intern kommunikation. I april 2012 publicerade de en delrapport (Lundgren et al., 2012) som 

undersökte tre forskningsfrågor: (1) ”På vilket/vilka sätt implementeras de sociala medierna 

bäst i den interna kommunikationen?”, (2) ”Vilka är framgångsfaktorerna när man ska 

implementera sociala medier i den interna kommunikationen?”, och (3) ”Vilka problem/risker 



11 

ska man tänka på då man implementerar sociala medier i den interna kommunikationen?”. 

Resultatet visade att för att bäst implementera de sociala medierna så ska man bland annat 

undersöka vilka funktioner som behövs för användare, berätta om egennyttan, avsätta tid för 

användaren att lära sig de sociala funktionerna, släppa informationen fri, identifiera de 

grupper som kan få problem med att börja använda de sociala intranäten, använda 

gästbloggare och ambassadörer (”early adopters” och personal med vana av sociala 

plattformar) för att locka in användare, ha en effektiv sökmotor med mera. Svaret på den 

andra frågan om framgångsfaktorer sammanfaller enligt Lundgren et al. (2012, 40) i flera 

områden med svaret på den första men kan sammanfattas som följer: ta fram verktyg som är 

attraktiva för användarna, visa på nytta och effektivitet, chefer ska gå före och visa nyttan, 

information och utbildning, avsätt tid för användarna, uppmuntra och motivera användande, 

använd ambaassadörer för att föra ut positivt budskap samt uthållighet. Svaret på den tredje 

frågan om tänkbara problem och risker kan sammanfattas i följande: användare ser ingen 

nytta med det sociala intranätet, det går inte kontrollera vad som skrivs, effektiviteten delas 

upp mellan de som använder det sociala intranätet och de som inte gör det, en stor mängd 

information måste hanteras, risk att det sociala intranätet blir ett vid-sidan-om-system samt 

språkbarriärer.  

 

2.4 Employee voice och sociala plattformar 

Sociala plattformar i organisationer förändrar kommunikationsmönstren inom dessa. Tidigare 

har den interna kommunikationen genom intranät varit en monolog bestående av information 

som går ner genom hierarkin, men genom sociala plattformar blir kommunikationen istället en 

konversation över vilken organisationen har minskad kontroll (Cook, 2008, s. 43). 

Kommunikation förändras till en flervägskommunikation: numera är det inte bara ledningen 

som får ta del av employee voice utan samtliga anställda inom organisationen.        

 

Förändringen i kommunikationsmönster har två stora implikationer för employee voice 

(CIPD, 2013, s. 12). För det första bidrar denna förändring till djupare employee voice. 

Genom sociala plattformar får anställda möjlighet att framföra sina åsikter i ett öppet forum, 

och insikten om att informationen de delar syns av andra är viktig då den kan påverka andras 

voice, men även kvalitén av den voice som uttrycks. Insikten om att vad som uttrycks inte 

försvinner i företagsetern bidrar därför till djupare och värdefullare employee voice. Till 

skillnad från traditionella mekanismer för att uttrycka employee voice behöver inte de 

anställda gå via en så kallad dörrvakt. En dörrvakts funktion är att sålla bland information och 
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bestämma vad som passerar förbi dem (Heide, 2002, s. 91). Vid exempelvis företagslådor, en 

traditionell mekanism, finns det en dörrvakt som samlar in och sammanställer informationen 

som inhämtas genom förslagslådan, varefter den delas med organisationen. En dörrvakt kan 

därmed påverka hur och om employee voice kommer att uttryckas. Genom sociala plattformar 

når anställda direkt ut till hela organisationen utan att den information de delar riskeras att 

sållas bort av en dörrvakt. Kunskapen och informationen inom organisationen bör genom 

sociala plattformar utvecklas till det bättre då flera bidrar med information jämfört med 

traditionella verktyg och teknologier. Detta bör leda till djupare employee voice då mer 

kunskap och information om organisationens styrkor, svagheter, brister, med mera finns 

tillgänglig. 

 

För det andra kan sociala plattformar leda till mer autentisk employee voice (CIPD, 2013, s. 

12). De sociala verktyg och teknologier som presenterats ovan ger möjligheter för anställda 

att exempelvis kunna läsa, betygsätta och kommentera andras employee voice. Möjligheterna 

gör det enklare att identifiera de åsikter och tankar som är mest representativa för kollektiva 

röster, då det är just dessa åsikter och tankar som får mest uppmärksamhet av de anställda.  

 

Anställda besitter en stor kunskap och erfarenhet, som om den utnyttjas rätt kan innebära en 

stor påverkan på beslutsfattande. Enskilda individer har begränsade insikter vad gäller 

framtiden, samt specifika kunskaper och erfarenheter. Men när enskilda individer kommer 

samman kan den kollektiva hjärnan vara smartare än gruppens mest intelligenta medlemmar. 

Surowiecki (2005) använder begreppet Wisdom of Crowds för att beskriva detta fenomen. 

Sociala plattformar innebär en ökad möjlighet för en organisations anställda att medverka i 

något som kan kallas ”gemensam brainstorming”. Genom att sammanföra individer med olika 

kunskaper och erfarenheter, vars åsikter initialt varit opåverkade av varandra, kan 

organisationer utnyttja den kollektiva visdomen.  

 

2.5 Teoretisk analysmodell 

Employee voice är ett begrepp som givits många definitioner men vi definierar termen som 

anställdas användande av de olika mekanismer som ger dem en möjlighet att uttrycka åsikter, 

idéer, problem, förslag, nöjdhet, missnöjdhet, etc. Det finns lite forskning rörande hur sociala 

plattformar används inom intern kommunikation (Lundgren et al. 2012), men enligt Cook 

(2008) kan sociala plattformar innebära en stor förändring i hur den interna kommunikationen 
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i företag ter sig. En fråga som uppkommer är huruvida sociala plattformar används inom 

intern kommunikation för att uttrycka employee voice. 

 

Denna studie beskriver och analyserar om och hur anställda inom Uppsala universitet 

använder den egenutvecklade sociala plattformen Medarbetarportalen inom sin interna 

kommunikation som kanal för att uttrycka employee voice. Utgångspunkten i vår studie är de 

fyra former som enligt Dundon et al. (2004, s. 1152) employee voice kan manifesteras genom: 

(1) individuellt missnöje, (2) kollektiv organisation, (3) beslutfattande inom ledningen, (4) 

ömsesidighet i intressen.   

 

3 Metod 

Nedan följer en genomgång av hur vi valt organisationen att studera, följt av en genomgång 

av tillvägagångssättet av den empiriska undersökningen som utförts. Avslutningsvis en 

diskussion rörande metodkritik av studien.  

 

3.1 Val av organisation 

I vår studie har vi valt att undersöka Uppsala universitet. Valet av denna organisation baseras 

på att syftet med vår studie är att beskriva och analysera om och hur organisationer använder 

sociala plattformar inom sin interna kommunikation som kanal för att uttrycka employee 

voice. Studien är således explorativ till sin natur. För att undersöka om de anställda använder 

en social plattform för att uttrycka employee voice behöver vi undersöka en organisation som 

använder en social plattform i sin interna kommunikation. Uppsala universitetet använder 

inom sin organisation ett egenutvecklat, internt socialt intranät, Medarbetarportalen. När 

anställda uttrycker employee voice är kunskap och information väsentligt för att den faktiskt 

ska ha inverkan på organisationen och för att den ska kunna leda till kunskapsspridning och 

beslutspåverkan. En anställd som ger uttryck för åsikter eller tankar som saknar 

organisationsförankring eller verklighetsförankring kommer inte leda till vidare diskussion 

eller påverka beslutsfattande. Som vi angav i inledningen är Uppsala universitet en 

decentraliserad och demokratisk organisation där de anställda bör känna en stor frihet och ha 

en vana av att uttrycka sin employee voice.  

 

Den avslutande anledningen är att Uppsala universitet som organisation är offentlig, att få 

tillgång till kontaktuppgifter är enkelt då de flesta institutioner har en lista på vilka anställda 
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som är verksamma inom den institutionen. Att erhålla en tillräcklig mängd e-postadresser att 

kunna skicka ut en enkät till är därför inte svårt, men att erhålla en sådan mängd e-

postadresser inom en privat organisation hade varit svårt. 

 

Utifrån den bakgrunden anser vi att det är intressant att studera denna organisation och se om 

de sociala verktyg och teknologier som existerar används till att berika employee voice.   

 

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt 

Den studie som vi har valt att genomföra har utförts i två steg; först en intervju med anställda 

på Avdelningen för kommunikation och externa relationer (Kommunikationsenheten). 

Kommunikationsenheten har varit ansvarig för projektet som ligger bakom 

Medarbetarportalen och har således god insikt i dess utformning, funktioner och möjliga 

användningsområden. För att få insikt i hur Medarbetarportalen fungerar har vi även använt 

oss av dokument tillgängliga via Uppsala universitets hemsida. I steg två genomförde vi en 

enkätundersökning som skickades ut till samtliga anställda vid följande institutioner: 

företagsekonomiska institutionen, institutionen för psykologi, teologiska institutionen, 

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt institutionen för informationsteknologi. 

Vi valde institutioner med minst 100 anställda inom de tre verksamhetsområdena (humaniora 

och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap) som existerar inom 

Uppsala universitets organisation, som hade lokaler vars geografiska placering inom Uppsala 

skiljde sig. Detta för att kunna få ett stort och representativt urval av användarna av 

Medarbetarportalen. När vi genomförde vår intervju med Kommunikationsenheten nämnde de 

att vissa institutioner och lokaler inom universitetets campusområde hade väl fungerande 

intranät sedan tidigare och på en del institutioner fanns det användare som hade tagit stort 

ansvar för att introducera Medarbetarportalen inom den institutionen. Hade vi valt att 

undersöka en specifik institution eller en specifik del av Uppsala universitets campusområde 

kunde detta ha givit en missvisande bild av hela populationen, det vill säga anställda som 

använder Medarbetarportalen. Hur Medarbetarportalen används inom en institution kan vara 

påverkat av hur vana de anställda på den institutionen är av att använda intranät, hur starkt 

förankrat deras tidigare intranät var och huruvida det finns någon eller några anställda som är 

drivande för användningen av Medarbetarportalen. Därför valde vi fem institutioner som hade 

få kopplingar mellan varandra med avseende på främst geografisk placering.     
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3.3 Operationalisering 

3.3.1 Intervjun med Kommunikationsenheten   

Vi inledde vår studie med att genomföra en gruppintervju med två anställda på 

Kommunikationsenheten. Intervjun genomfördes i Kommunikationsenhetens lokaler och var 

drygt en timme lång. Syftet med denna intervju var att få en insikt i hur Medarbetarportalen är 

tänkt att användas, vilka funktioner som portalen erbjuder dess användare samt vilka syften 

som ligger bakom den. Intervjun genomfördes i en ostrukturerad form, det vill säga vi hade 

endast ett par övergripande teman och frågeställningar. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012, s. 379) kommer semi- och ostrukturerade intervjuer ha störst användningsområde när 

frågorna är komplexa och öppna, samt vad som frågas och hur det frågas behöver förändras 

under intervjun. Vid ostrukturerade intervjuer har intervjuobjekten en frihet att fritt tala om 

händelser, egna föreställningar och uppfattningar inom temat (Saunders et al., 2012, s. 375). 

Då vi genomförde en gruppintervju med två anställda ville vi inte styra diskussionen för 

mycket. Vi ville hellre öppna upp för en diskussion mellan alla parter. I intervjun vi 

genomförde kände vi att vi ville ha en stor frihet i frågorna och att vad vi frågade i stor 

utsträckning skulle komma att påverkas av vad som framkom i intervjun, därför valde vi att 

genomföra en ostrukturerad intervju.  

 

3.3.2 Enkätundersökning 

Efter att vi hade genomfört vår intervju med Kommunikationsenheten utformade vi en enkät 

som vi skickade ut till anställda vid Uppsala universitet. Enkäten skickades ut till anställda vid 

företagsekonomiska institutionen, institutionen för psykologi, teologiska institutionen, 

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt institutionen för informationsteknologi. 

För att utforma enkäten använde vi oss av Google form och skickade ut enkäten via e-post. E-

postadresserna erhölls från institutionernas hemsidor där respektive institution listade 

anställda som var verksamma inom institutionen. Genom detta tillvägagångssätt samlade vi in 

totalt 1189 e-postadresser, av dessa svarade totalt sett 173 individer, vilket ger en 

svarsfrekvens på 15 %. Vårt bortfall är fördelat jämt mellan institutionerna. Högsta 

svarfrekvens hade företagsekonomiska (21 %) och lägsta hade psykologiska (10 %).  

 

Inledningsvis hade vi i vår enkät en introduktionssida där vi presenterade oss själva, enkätens 

syfte samt lite kortfattad information om Medarbetarportalen. Detta för att respondenterna 
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tydligt skulle förstå vad vi var ute efter och vad de förväntades svara på. Tanken var att 

minimera risken för eventuella missförstånd. 

 

Enkäten började med en inledande fråga om hur ofta de anställda använde 

Medarbetarportalen. Vi använde en sjugradig skala som gick från ”flera gånger om dagen” till 

”aldrig”. De respondenter som svarade att de använde Medarbetarportalen i någon omfattning 

fick gå vidare i enkäten och svara på samtliga frågor. Svarade respondenten däremot ”aldrig” 

så skickades denne direkt till den avslutande frågan och därefter tackade vi för deras 

medverkan. Dessa respondenter behandlades som bortfall i övriga frågor. Då enkäten 

behandlade hur anställda använde Medarbetarportalen för att uttrycka employee voice var 

anställda som inte använde plattformen inte relevanta för vår studie. Genom denna fråga 

deltog endast anställda som faktiskt använde Medarbetarportalen i övriga delar av 

enkätundersökningen.  

 

Enkäten hade sedan ett fåtal inledande frågor som behandlade: vem respondenten är och vad 

de gör på Medarbetarportalen (vilka funktioner de använder). Sedan följde mer ingående 

frågor uppdelade i fyra sektorer som vardera avslutades med en kommentarsyta där 

respondenten kunde utveckla sitt svar. Vardera sektion inleddes med en kort presentation om 

vad sektionen skulle behandla. Då frågeställningarna kunde bli rätt komplexa ansåg vi ett 

detta var nödvändigt för att respondenterna skulle uppfatta vad vi frågade och vad vi avsåg att 

behandla med vardera sektion.  

 

Frågorna i vår enkät formulerades för att innefatta de fyra former (en sektion per form) som 

employee voice kan manifesteras genom (Dundon et al., 2004, s. 1152). Den första formen är 

individuellt missnöje. Vi valde här att fråga om anställda inom Uppsala universitet använt 

Medarbetarportalen för att uttrycka missnöje över arbetsuppgifter på institutionen, 

arbetsmiljön på institutionen, andra anställda på institutionen, andra anställdas arbete på 

institutionen, deras överordnade, universitetsledningen, fattade beslut som berört deras 

arbetsinstitution och andra beslut fattade av universitetsledningen. Vi frågade även vilka 

verktyg inom Medarbetarportalen som de använt för att uttrycka missnöje.  

 

Den andra sektionen behandlade huruvida de använt Medarbetarportalen för att försöka 

påverka beslutsfattande inom ledningen. Vi valde att dela in frågorna i tre hierarkiska 

beslutsnivåer som finns inom Uppsala universitet: institutionsnivå, fakultetsnivå och 
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universitetsnivå. Samma frågor ställdes på de olika nivåerna. Frågorna var om respondenten 

upplever att deras förslag kan påverka beslutsfattande, om respondenten har använt 

Medarbetarportalen för att försöka påverka beslutsfattande, och om respondenten upplever att 

deras förslag har påverkat beslutsfattande.  

 

Den tredje sektionen behandlade vad som av Dundon et al. (2004, s. 1152) benämns 

ömsesidighet i intresse, det vill säga när både anställda och ledning vill nå målet A och 

försöker arbeta fram den bästa lösningen för att nå detta. Såsom i sektion två delade vi in 

frågorna i tre olika nivåer (institutions-, fakultets- och universitetsnivå). Frågan vi ställde till 

respondenterna var huruvida de varit medlem i en grupp eller ett projekt på 

Medarbetarportalen bestående av anställda och representanter för ledningen för respektive 

nivå vars syfte har varit att ta tillvara gemensamma intressen.  

 

Den sista sektionen behandlade kollektiv organisation. Vad vi ämnade undersöka med denna 

sektion var om anställda använde Medarbetarportalen för att tillsammans med andra anställda 

formulera en gemensam ståndpunkt rörande vissa frågor som sedan förmedlades uppåt i 

hierarkin. Vi frågade respondenterna om de på Medarbetarportalen deltagit i diskussioner 

och/eller omröstningar med kollegor för att utveckla en kollektiv ståndpunkt rörande 

exempelvis arbetsrelaterade frågor, samt om dessa kollektiva ståndpunkter sedermera har 

framförts till ledningen (alternativt chef, huvudansvarig m.m.). En avslutande fråga var om 

dessa typer av diskussioner och omröstningar förekommer på Medarbetarportalen.    

 

Vi avslutade enkäten med frågan: vilka andra teknologiska verktyg använder du för intern 

kommunikation? Detta för att undersöka om och vilka andra verktyg som används inom den 

interna kommunikationen. Vi angav tydligt att vi med intern kommunikation enbart avsåg 

kommunikation anställda emellan samt mellan anställda och ledning.  

  

3.3 Metodkritik 

För att kunna fastställa giltigheten av de slutsatser som kommer fram genom studien måste 

den metod som används för att insamla data kritiskt granskas. Ser vi till enkätundersökningen 

vi genomförde hade vi inledningsvis en testfas där vi besökte ett antal anställda (det vill säga 

individer inom den undersökta populationen) vid Uppsala universitet som genomförde 

enkäten och fick komma med synpunkter, kritik och förslag till att förbättra den. Vi gjorde 
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detta för att förbättra enkätens validitet. Med validitet menas om frågan frågar vad den är 

avsedd att fråga (Trost, 2007, s. 65). 

 

En svaghet inom vår enkätundersökning är att då vi själva visst att frågorna kunde uppfattas 

som komplexa och mindre lätta att förstå, valde vi att ha en introduktion både innan enkäten 

samt en förklaring om vardera sektion i början av varje sådan. Men för att dessa 

introduktioner ska ha avsett verkan för att undanröja missförstånd och hjälpa till att förstå 

frågorna krävs det att de har lästs av respondenterna, något som vi inte har möjlighet att 

verifiera. Vi använt oss av e-postadresser som finns tillgängliga på Uppsala universitets 

hemsida men vi kan inte bekräfta att alla e-postadresser fortfarande är aktiva och att 

mottagaren fortfarande är verksam inom Uppsala universitet, och vi kan inte heller verifiera 

att de har mottagit vårt utskick.   

 

4 Empiri 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår studie. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

Medarbetarportalen följt av intervjun med Kommunikationsenheten och avslutas med en 

presentation av resultaten av enkätundersökningen. 

 

4.1 Bakgrund till Medarbetarportalen 

Uppsala universitet har länge haft som vision att vara ledande inom IT-området. Redan 2002 

hade universitetet visionen att vara, och uppfattas, som ledande inom alla aspekter av IT-

området (UFV 2002/1475). Ett par år senare sätts nya visioner om att Uppsala universitet inte 

bara ska följa den teknologiska utvecklingen utan även vara med och forma den (UFV 

2009/872). I Uppsala universitets kommunikationsplan (UFV 2005/57) konstateras att “Varje 

enskild medarbetare och student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera 

med kollegor, lärare och chefer inom universitetet om förhållanden som har betydelse för 

verksamheten.” samt att “Varje person i chefsställning ansvarar för att den interna och externa 

kommunikationen fungerar i den egna verksamheten.”. 

 

Under 2006 initierade universitetet “en kartläggning av befintliga kanaler för intern 

kommunikation och en behovsinventering vad gäller framtida användning” med syftet att 

utveckla och skapa en intern kommunikation “som bidrar till att stärka delaktighet, 

arbetsglädje och självkänsla” (UFV 2005/1955). Kartläggningen var en början på en lång 
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process. Fyra år senare påvisas ett missnöje med de interna IT-tjänsterna som erbjuds då det 

bland annat framkommit “... brister i samordningen mellan systemen samt inhomogena 

användargränssnitt" (UFV 2010/598). 

 

För att lösa dessa problem skapades Medarbetarportalen.  

  

4.2 Om Medarbetarportalen 

Syftet med Medarbetarportalen är enligt Kommunikationsenheten att ”det ska vara lätt att 

göra rätt och hitta rätt”. Det har även funnits ett mål med att minska e-post användandet, 

främst för att underlätta dokumenthantering. Enligt Kommunikationsenheten var det tidigare 

”stuprörsinformation”: en avdelning la upp all information under sin avdelning, vilket gjorde 

det svårt för anställda att alltid hitta den information man sökte efter då den var utspridd över 

många olika websidor. Men med Medarbetarportalen har man gjort på ett annat sätt i enlighet 

med hur de flesta vill ha det och det är att samla all information under relevanta ”områden” 

baserat på informationens innehåll. Man har även sett att framförallt forskare och lärare 

behöver samarbetsytor där information kan samlas och delas. På Medarbetarportalen har även 

en nyhetsmodul skapats. Syftet med denna är att det finns ett intresse av att samla nyheter för 

anställda och även strategisk information från rektor och ledning. Enligt 

Kommunikationsenheten vill de kunna dela strategisk information som gör att de anställda 

känner en känsla av att ”vi är ett universitet”. Tidigare har sådan information funnits på 

många olika webbsidor och i olika form, vilket inneburit att anställda haft svårt att hitta den 

information de söker och inte alltid tagit del av samma information. 

 

Antalet möjliga användare av Medarbetarportalen uppgår enligt Kommunikationsenheten till 

cirka 12 000 individer. Det har varit ett stort projekt att skapa Medarbetarportalen, cirka en 

halv miljon webbsidor ska in i en struktur. En svårighet med projektet, som 

Kommunikationsenheten tog upp under intervjun, var att skapa något gemensamt. Många 

institutioner som haft ekonomiska möjligheter valde, efter att ha identifierat ett behov, att 

agera själva för att lösa problem, genom att exempelvis skapa ett eget intranät. Därför måste 

Medarbetarportalen enligt Kommunikationsenheten vara bättre än andra alternativ för att 

anställda ska se någon mening med att använda den. Medarbetarportalen har två stora 

fördelar. Dels fungerar den som tjänsteportal då den under en inloggning samlar alla verktyg 

och system, dels genom att den samlar lokal och central information i en och samma portal. 

Ytterligare ett problem som Kommunikationsenheten tog upp med införandet av 
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Medarbetarportalen var att många endast såg det som ett kommunikationsprojekt och inte ett 

projekt för hela universitetet. En sak är enligt Kommunikationsenheten att tillhandahålla ett 

IT-verktyg, vilket är en ganska lätt sak, men som forskning visar så kan man inte genomföra 

ett IT-projekt utan att göra en verksamhetsförändring. En verksamhetsförändring vad gäller 

organisation, roller, ansvar och införande är, enligt Kommunikationsenheten, kanske inte en 

av Uppsala universitetets styrkor. Det tar även lång tid att genomföra en sådan förändring. För 

att öka spridningen och användandet av Medarbetarportalen anser Kommunikationsenheten 

att chefer och ledning spelar en viktig roll. Börjar de använda Medarbetarportalen mer och 

förespråkar användning kommer detta spridas i organisationen. Men mer realistiskt är att 

arbeta på gräsrotsnivå, medarbetare till medarbetare.   

 

De sociala funktionerna av Medarbetarportalen består enligt Kommunikationsenheten främst 

av gruppytor och enhetsytor. Rent tekniskt är ytorna likadana, båda ytorna innehåller forum- 

och bloggfunktion men de skiljer sig i hur man blir medlem och vem som kan skapa en yta. 

Enhetsytor skapas av en administratör på IT-avdelningen efter ansökan av enheten (institution 

eller avdelning). Alla som tillhör den enheten blir automatiskt anslutna. Gruppytor kan å 

andra sidan skapas av alla anställda och de väljer själva vilka som ska få vara medlemmar. 

För dessa ytor finns det enligt Kommunikationsenheten inga riktlinjer för hur de ska användas 

utan det är upp till användarna att använda ytorna enligt deras önskemål och till de syften de 

anser är bäst. Kommunikationsenheten försöker dock förmedla vad ytorna kan användas till. 

Kommunikationsenheten har även diskuterat om de ska utveckla riktlinjer för hur användare 

ska förhålla sig på dessa ytor så att det exempelvis inte sker onödiga påhopp och sprids 

negativt laddade kommentarer, då det enligt dem har funnits sådana tendenser. 

 

4.3 Enkätundersökningen 

Vid redovisning av procentuella tal avrundar vi till närmaste heltal förutom vid väldigt små 

tal. För noggrannare siffror och tabeller se bilaga 1.   

 

4.3.1 Användande av Medarbetarportalen 

Av de 1189 anställda som enkäten skickades till svarade totalt sett 173 individer, vilket ger en 

svarsfrekvens på 15 %. Antalet respondenter från respektive institution var fördelande enligt 

följande: Folkhälso- och vårdvetenskap (Vård), 55; Informationsteknologiska (IT), 42; 

Företagsekonomiska (Fek), 39; Teologiska (Teol), 24; Psykologiska (Psyk), 13.   
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Utav samtliga svarande var det 24 % (41 st) som uppgav att de aldrig använde 

Medarbetarportalen och endast 45 % angav att de använde Medarbetarportalen en gång i 

veckan eller oftare. Den institution som använde Medarbetarportalen mest var Vård där 64 % 

angav att de använde Medarbetarportalen en gång i veckan eller oftare. Fek var den institution 

som var sämst på att använda Medarbetarportalen. Endast 26 % angav att de använde 

Medarbetarportalen en gång i veckan eller oftare. Hos övriga institutioner var svaren följande: 

IT 43 %, Teol 42 %, Psyk 31 %.     

 

Av alla respondenterna var 14 % aktiva användare det vill säga de använde 

Medarbetarportalen flera gånger om dagen. Av de som svarade att de använde 

Medarbetarportalen (132 anställda) var majoriteten lärare (lektor samt adjunkt) och 

doktorander. Totalt utgjorde denna grupp ca 56 % av respondenterna.   

 

På frågan vad respondenterna använder för funktioner på Medarbetarportalen angav 69 % att 

de läser nyheter, letar information och hanterar dokument (ladda upp och ner). Få individer 

använde sig utav den sociala delen, grupp- och enhetsytorna, dock var anställda vid IT 

flitigast med att göra detta.  

 

Få individer anser att de genom Medarbetarportalen har möjlighet att säga till om 

arbetsaktiviteter och beslutsfattande inom universitetet och en ännu mindre andel anser att 

deras åsikter kan ha meningsfull inverkan på arbetsrelaterat beslutsfattande. Utifrån de 

skriftliga svaren framkommer det tydligt att många är omedvetna om de funktioner, främst 

sociala, som finns tillgängliga på Medarbetarportalen. De flesta menar på att 

Medarbetarportalen är något de nyligen börjat använda och främst söker information på, och 

det uppfattas inte vara ett verktyg för interaktivt uttryckande och utbyte av åsikter, tankar, 

frågor och idéer. 

 

Urval av respodenters kommentarer rörande användning av Medarbetarportalen. 

”MP används så lite att folk knappt vet om att den finns. Om t.ex. avdelningscheferna 

föregick med gott exempel och använde den för att informera så skulle folk bli tvungna 

att använda den och se vilka funktioner som finns, vilket skulle kunna leda till mer 



22 

kreativt användande. Min avdelning verkar mest använda facebook istället, vilket inte är 

särskilt praktiskt.”.  

”Man har först nyss (i slutet av november) kunnat börja lägga till lokal information i 

MP, vilket betyder att vi fortfarande har våra internsidor kvar. För att kunna flytta in 

helt och hållet i MP behöver vi även använda enhetsytorna, och de är inte färdiga för 

den sortens användning ännu, det kommer att utvecklas under våren. Det är ett ganska 

stort arbete att flytta allt. Därför har vi inte kunnat börja använda MP som intranät fullt 

ut, så det återstår att se hur det blir. En viktig sak är att MP fortsätter att utvecklas 

utifrån användarnas behov och att det dessutom går ganska rappt, typ som det varit nu 

när det drivits i projektform. Avstannar utvecklandet kommer MP att få dåligt rykte på 

ingen tid alls. Det finns ju redan de som kallar den för Motarbetarportalen...”. 

 ”MP har inte förankrats i verksamheterna. UU centralt borde gå ut på institutioner och 

informera och berätta vad man kan göra. Vi har inte tid att själva sätta oss in i en ny 

plattform (som är valfri att använda), och man har ju ingen aning om hur den kan 

användas.” 

 

4.3.2 Uttryck av individuellt missnöje 

Den första sektionen i vår enkät hanterade huruvida anställda använt Medarbetarportalen för 

att uttrycka missnöje. Av de 132 respondenterna var det endast fem respondenter som använt 

Medarbetarportalen för att uttrycka missnöje. En anställd hade uttryckt missnöje över sin 

arbetsmiljö på institutionen, över sina överordnade samt fattade beslut som berört dennes 

arbetssituation. En annan anställd hade uttryckt missnöje över beslut som berört dennes 

arbetssituation samt andra beslut fattade av universitetsledningen. De övriga tre 

respondenterna hade uttryckt missnöje över fattade beslut som berört dennes arbetssituation, 

andra beslut fattade av universitetsledningen, och andra anställda på institutionen.  

 

Urval av kommentarer rörande anställdas uttryck av individuellt missnöje.  

”Sådana yttrande bör göras vid lämpliga tillfällen, t.ex. i personliga möten, där berörda 

parter är närvarande. Annars är detta lika slagkraftigt som en fis i rymden”. 

”Jag ser Medarbetarportalen som en informations- och samarbetskanal, inte som en 

opinions/missnöjeskanal.”. 
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”Även om jag svarat nej på alla frågor så betyder inte det att jag inte skulle göra det 

framöver. Jag skulle dock inte kritisera kollegor, men väl diverse beslut och arbetssätt.”.  

  

4.3.3 Påverkan på beslutfsfattande 

Den andra sektionen i vår enkät behandlade hur anställda använde Medarbetarportalen för att 

påverka beslutsfattande inom Uppsala universitet. Frågorna var uppdelade på institutions-, 

fakultets- och universitetsnivå.  

 

Den inledande frågan var huruvida respondenterna upplever att deras förslag kan påverka 

beslutsfattande inom respektive nivå. Respondenterna angav att på institutionsnivå upplevde 

20 % att deras förslag kan påverka. På fakultetsnivå var motsvarande siffra 13 % och på 

universitetsnivå 9 %. Dock var det inte många respondenter som angav att de hade använt 

Medarbetarportalen för att försöka påverka beslutsfattande. Endast 5 % angav att de använt 

Medarbetarportalen för att försöka påverka beslutsfattande på institutionsnivå, 1 % på 

fakultetsnivå och 3 % på universitetsnivå. På frågan om respondenterna upplevde att deras 

förslag har påverkat beslutsfattande svarade 8 % ”ja” på institutionsnivå, 5 % på fakultetsnivå 

och 3 % på universitetsnivå.  

 

Urval av kommentarer rörande anställdas påverkan på beslutsfattande.  

”Det finns mycket mer effektiva kanaler för att lämna och följa upp förslag”. 

”Jag sitter med i diverse styrelser och beredningsorgan. Finns ingen anledning att sitta 

på kontoret och försöka påverka digitalt när jag kan göra det direkt genom mänsklig 

interaktion.”. 

”Finns bra möjlighet att prata med t.ex. prefekten ansikte mot ansikte, och jag upplever 

det som ett tillräckligt effektivt sätt att påverka, så jag har inte försökt med något 

annat.”.  

  

4.3.4 Ömsesidighet i intressen 

Den tredje sektionen behandlade ömsesidighet i intressen. Som i sektion 2 var denna fråga 

uppdelad på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Frågan vi ställde var om 

respondenten är/har varit medlem i en grupp/projekt på Medarbetarportalen bestående av 

anställda och representanter för ledningen på respektive nivå.  
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På institutionsnivå angav 33 % av respondenterna att de är eller har varit medlem i en sådan 

grupp. 18 % angav att de är eller har varit medlem i en sådan grupp på fakultetsnivå och 17 % 

på universitetsnivå.  

 

Avslutande fråga i denna sektion var om anställda och ledningsrepresentanter på 

Medarbetarportalen strävar mot att säkerställa långsiktig överlevnad och konkurrenskraft för 

universitetet och dess anställda. 11 % av respondenterna ansåg att så var fallet. 

 

4.3.5 Kollektiv organisation  

Den avslutande sektionen behandlade kollektiv organisation. Vad vi ämnade undersöka med 

denna sektion var om anställda använde Medarbetarportalen för att tillsammans med andra 

anställda formulera en gemensam ståndpunkt rörande vissa frågor som sedan förmedlades 

uppåt i hierarkin.  

 

Vår första fråga var om respondenterna på Medarbetarportalen deltagit i diskussioner med 

kollegor för att utveckla en kollektiv ståndpunkt rörande exempelvis arbetsrelaterade frågor. 

Av respondenterna angav 14 % att de hade deltagit i en sådan diskussion. Nästa fråga var om 

de istället för diskussioner deltagit i omröstningar, endast 3 % angav att de deltagit i sådana 

omröstningar. På frågan om dessa ståndpunkter hade framförts till ledningen (alternativt chef, 

huvudansvarig etc.) angav dock endast 6 % att så var fallet. Av respondenterna angav 11 % 

att det på Medarbetarportalen förekommer diskussioner av detta slag.   

 

4.3.6 Andra teknologiska verktyg som används inom Uppsala universitet 

Enkätundersökningen avslutades med frågan: vilka andra teknologiska verktyg använder du 

för intern kommunikation? Respondenterna angav sammanlagt att de använde 28 andra 

teknologiska verktyg. Men det var bara nio verktyg som användes i större utsträckning och av 

anställda på minst två institutioner. Dessa var: e-post (nämns 124 gånger), Dropbox (59), eget 

intranät (32), Facebook (23), Google docs (22), Skype (22), Doodle (9), Adobe connect (7), 

Studentportalen (6). Många respondenter angav på denna fråga att de i stället för teknologiska 

verktyg använder mer traditionella kanaler för sin interna kommunikation. 

 

Urval av kommentarer på den avslutande frågan.  



25 

”Jag använder traditionella kanaler dvs möte (formella och informella), deltagande i 

beslutande organ på olika nivåer på inst och fakultet samt skrivelser för att påverka. Har 

ofta fått igneom synpunkter och förslag.”. 

”Jag använder väldigt få teknologiska verktyg för att diskutera eller påverka 

beslutsfattande; det handlar mest om kompetensutveckling, kurskoordination eller 

utbyte av forskning.” 

”Jag är medveten om att MP erbjuder de flesta av de här funktionerna, men det finns 

inget incitament för att börja använda den istället för det man är van vid.”. 

”Medarbetarportalen är vid min institutionen inte levande som portal för 

kommunikation.”. 

”... i samma veva som man introducerar MP, vilken ingen egentligen efterfrågar.”. 

”Pratar mun till mun i korridoren, fikarasten, möten.”. 

”Har aldrig haft någon anledning att använda MP.”. 

”Har inte hört talas om tjänsten.”. 

”Ett värdelöst intranät.”. 

 

5 Analys och diskussion 

Nedan följer en analys och diskussion av vår studie utifrån vårt teoretiska ramverk.  

 

5.1 Medarbetarportalen 

Utifrån vår intervju med Kommunikationsenhet och informationen från Uppsala universitets 

hemsida framgår det att Medarbetarportalen uppfyller de kriterier som Kaplan och Haenlein 

(2010) anger i sin artikel för att Medarbetarportalen ska ses som en social plattform. Själva 

verktygen som Medarbetarportalen erbjuder dess användare möjliggör användande inom alla 

fyra kategorier som Cook (2008) redogör för: kommunikation, kooperation, kollaboration och 

koppling. Medarbetarportalen gör det bland annat möjligt för användare att skapa inlägg i 

forum och använda bloggar. De kan således skapa eget material (User Generated Content), 

vara med och modifiera existerande material, interagera med innehållet och andra användare. 

Medarbetarportalen erbjuder alla de teknologiska förutsättningarna för att kunna användas 

som en social plattform. Men då flera kommentarer uppger att Medarbetarportalen inte 
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används aktivt inom institutionerna och att dess primära funktion är att hjälpa anställda att 

hitta information är det tydligt att Medarbetarportalen i dagsläget inte används som en social 

plattform i större utsträckning.   

 

Enligt Heide (2002, s. 90) genomgår intranät olika faser när det införs. Medarbetarportalen 

har enligt oss genomgått informationsfasen då all information samlats inom en och samma 

portal och på så sätt gjorts tillgänglig för samtliga anställda, vilket även var det övergripande 

syftet. Möjligheterna till kommunikation har ökat och användarna kan respondera och skapa 

material. Men ännu är inte Medarbetarportalen en integrerad del av Uppsala universitet, 

således är Medarbetarportalen i dagsläget i kommunikationsfasen.  

 

5.2 Enkätundersökningen  

Vår enkätundersökning visar att Medarbetarportalen inte används i en större utsträckning av 

anställda inom Uppsala universitet. En förklaring till detta kan vi se i både i kommentarer och 

från vår intervju med Kommunikationsenheten, och det är att chefer och ledning inte leder 

införandet av Medarbetarportalen utan implementerandet överlåts till institutionerna. 

Lundgren et al. (2012) anger i deras rapport att för framgångsrik implementering ska chefer 

leda implementeringen, det vill säga tväremot hur det skett med Medarbetarportalen. Det har 

således inte funnits en tydlig styrning i hur och till vad Medarbetarportalen ska användas. Det 

kan bero på det som Kommunikationsenheten uppgav sig vara missnöjda över, att andra delar 

av universitetet såg Medarbetarportalen som ett kommunikationsprojekt och inte något som 

kan gynna hela universitetet. Det vill säga att många uppfattade det hela som en form av 

oönskat experiment. Detta kan även förklara skillnaden i användning mellan de olika 

institutionerna, hur Medarbetarportalen implementerats på olika institutioner kan ha skiljt sig 

beroende på hur öppna de var till införandet. Hade projektet tidigare haft starkare förankring i 

övriga delar av universitetet hade det troligtvis mötts med öppnare armar och användningen 

varit större.   

 

De sociala delarna (gruppytor och enhetsytor) av Medarbetarportalen kan enligt 

Kommunikationsenheten användas till vad de anställda anser passar dem bäst. Men vi ser i 

vår enkätundersökning att de inte används i större utsträckning och dessutom finns det lite 

kunskap om vad de kan användas till och vad de ska fylla för funktion, en del användare hade 

inte ens någon aning om att sådana sociala delar existerade.  
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Antalet anställda som använt Medarbetarportalen för att uttrycka individuellt missnöje var 

väldigt få och som kommentarerna angav ansåg anställda inte att Medarbetarportalen är en 

kanal som ska användas för att uttrycka missnöje. En del menade att missnöje gentemot 

kollegor bör uttryckas direkt vid tillfällen där samtliga berörda parter närvarar. Ser vi till 

beslutsfattande inom ledningen angav visserligen ett fåtal att de ansåg deras förslag kan 

påverka men extremt få hade använt Medarbetarportalen för att försöka påverka 

beslutsfattande. Dock ser vi att anställda anser att de med hjälp av Medarbetarportalen har 

större möjlighet att påverka på lägre nivå (institution – 20 %) än högre nivå (universitet – 9 

%). Kommentarer på denna sektion ger ett tydligt svar på varför Medarbetarportalen inte 

användes till detta ändamål och det är att anställda ansåg att de verktyg och mekanismer som 

redan existerade, till exempel att prata med prefekt och annan mänsklig interaktion, var bättre. 

Enligt Heide (2002, s. 91) möjliggör sociala intranät att anställda kan nå ut till hela 

organisationen utan att gå via så kallade ”dörrvakter” men enligt kommentarer upplevs 

Uppsala universitet vara en så pass öppen organisation att anställda inte behöver eller känner 

sig tvungna att gå via dessa. Därigenom fyller inte Medarbetarportalen en ny funktion som 

möjliggör för anställda att slippa gå via ”dörrvakter”, men utgör ett nytt verktyg som det inte 

verkar finnas ett behov av i dagsläget. 

 

Individuellt missnöje och beslutsfattande inom ledningen organisation är former av uttryck 

som inte kräver mer än en anställd. Detta är dock inte fallet för de två andra formerna 

ömsesidighet i intresse och kollektiv organisation, vilka i stället kräver involvering av fler än 

en anställd. Ömsesidighet i intresse innebär att både anställda och ledning arbetar i en grupp 

för att hitta den bästa lösningen för att nå ett gemensamt mål. För att finna den bästa 

lösningen utgör sociala intranät en möjlighet till att utnyttja vad Surowiecki (2005) kallar 

Wisdom of Crowds, kollektivets intelligens. Våra svar visar dock att Medarbetarportalen 

endast i begränsad utsträckning används som en kanal för ömsesidighet i intresse. Av 

respondenterna angav 33 % att de är eller varit medlemmar i en grupp bestående av anställda 

och representanter för ledningen på institutionsnivå. På fakultetsnivå var motsvarande siffra 

18 % och på universitetsnivå 17 %. Att fler anställda är engagerade på institutionsnivå kan 

troligtvis förklaras av universitets decentraliserade struktur och att man generellt sett tenderar 

att vara mer engagerad i sådant som påverkar ens dagliga arbete och arbetsroll. Den 

avslutande sektionen i vår enkätundersökning rörde kollektiv organisation, om anställda 

använde Medarbetarportalen för att utveckla en gemensam kollektiv ståndpunkt. Våra svar 

visade att visserligen förekommer kollektiv organisation på Medarbetarportalen men endast i 
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en väldigt begränsad utsträckning. Enligt Dundon et al. (2004, s. 1152) fungerar kollektiv 

organisation främst som motvikt till ledningens makt och uttrycks främst genom fackliga 

organisationer. Då universitet är decentraliserade finns inte en stor maktkoncentration hos 

ledningen. Sedan är det orealistiskt att en social plattform såsom Medarbetarportalen skulle 

ersätta den funktion som i dagsläget främst fylls av fackliga organisationer. 

 

Vår avslutande fråga visar att flertalet andra teknologiska verktyg används för intern 

kommunikation inom Uppsala universitet. Då anställda redan använder existerande, 

teknologiska verktyg, både internt (lokala intranät och Studentportalen) och externt (Facebook 

och Dropbox) tillhandahållna, är det fullt möjligt att de använder dessa för att uttrycka 

employee voice.   

 

6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera om och hur anställda inom 

Uppsala universitet använder den egenutvecklade sociala plattformen Medarbetarportalen 

inom sin interna kommunikation som kanal för att uttrycka employee voice. Vår undersökning 

visar att så endast är fallet i ytterst liten omfattning. Då Medarbetarportalen är ett relativt nytt 

teknologiskt verktyg inom Uppsala universitet är det svårt att dra en generell slutsats om 

huruvida detta beror på att det redan existerar kanaler genom vilka employee voice uttrycks, 

att sociala plattformar, såsom Medarbetarportalen, inte är bra verktyg för att göra sådana 

uttryck eller att portalen inte fått en tillräckligt stark förankring inom organisationen. 

Anställda verkar föredra personlig interaktion framför teknologiska verktyg vid uttryck av 

employee voice. Det faktum att Medarbetarportalen inte fått någon vidare förankring kan 

förklaras av universitets decentraliserade struktur där de enskilda institutionerna har stor 

autonomi, vilket gör det svårt att implementera ett verktyg som omfattar och används av hela 

universitet. Den svaga förankringen kan även bero på att chefer och ledning inte varit 

drivande i att motivera anställda till att använda Medarbetarportalen. Undersökningen vi 

genomförde kan utifrån den låga användningen av Medarbetarportalen och den bristande 

integreringen i verksamheten inte ge ett tydligt och generaliserbart svar på huruvida anställda 

använder sociala plattformar inom den interna kommunikationen för att uttrycka employee 

voice. Vår studie ämnade inte undersöka hur Medarbetarportalen har implementeras inom 

Uppsala universitet eller hur den har mottagits av institutionerna men de problem med 

implementeringen vi noterat ger stöd till den studie Lundgren et al. genomfört.  
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7 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie har varit begränsad i omfång då den bara berört en organisation, nämligen ett 

universitet. Vidare studier som omfattar flera organisationer skulle vara intressant för att 

utreda huruvida sociala plattformar såsom intranät används som kanal för employee voice. 

Resultaten av vår studie beror möjligen på att Medarbetarportalen inte har implementerats på 

ett effektivt sätt. Hur en social plattform bör implementeras på ett effektivt sätt i en öppen och 

demokratisk organisation kan därför vara av intresse att undersöka. Vår undersökning har 

genomförts i en sådan organisation som kännetecknas av en hög grad av decentralisering. Att 

genomföra en motsvarande studie på ett centraliserat företag kan vara intressant för att se 

skillnader i hur sociala plattformar används för att uttrycka employee voice. Slutligen skulle 

denna typ av studie av Medarbetarportalen som kanal för uttryck av employee voice vara 

intressant att upprepa i framtiden om portalen lyckas få en stark förankring. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 

Inledning 

Hur ofta använder du MP       

    FEK IT PSYK TEOL VÅRD 

Flera gånger om dagen   7,69% 11,90% 7,69% 8,33% 23,64% 

En gång om dagen   5,13% 7,14% 7,69% 25,00% 9,09% 

Ett par gånger om dagen   5,13% 16,67% 7,69% 8,33% 20,00% 

En gång i veckan   7,69% 7,14% 7,69% 0,00% 10,91% 

Färre än en gång i veckan   12,82% 11,90% 15,38% 29,17% 20,00% 

Väldigt sällan   17,95% 16,67% 38,46% 12,50% 5,45% 

Aldrig   43,59% 28,57% 15,38% 16,67% 10,91% 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Din roll på institutionen              

    FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Prefekt   0 1 0 1 1 3 

Professor   1 3 1 1 2 8 

Forskare   5 3 0 3 14 25 

Lärare   14 6 2 8 19 49 

Doktorand   4 11 5 5 12 37 

Adm. Personal   4 5 3 2 5 19 

IT personal   0 2 0 1 2 5 

Annat   0 6 0 0 2 8 

  28 37 11 21 57   
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Funktioner som används på MP             

    FEK IT PSYK TEOL VÅRD 

Läser nyheter   6 12 3 6 20 

Letar tillgänglig, jobb-relaterad information   8 12 6 13 26 

Laddar upp/ned dokument   7 19 4 10 32 

Skickar privata meddelanden   0 1 0 1 5 

För diskussioner med enskilda anställda   0 1 0 1 2 

För diskussioner med flera anställda samtidigt   0 6 0 1 7 

Gruppytor: Skapar blogginlägg   2 4 0 2 3 

Gruppytor: Kommenterar andras blogginlägg   1 6 2 1 4 

Gruppytor: Skapar forumtrådar   1 5 0 1 2 

Gruppytor: Kommenterar andras foruminlägg   0 8 1 1 2 

Enhetsytor: Skapar blogginlägg   1 0 0 0 0 

Enhetsytor: Kommenterar andras blogginlägg   0 0 0 0 1 

Enhetsytor: Skapar forumtrådar   1 0 0 0 0 

Enhetsytor: Kommenterar andras foruminlägg   1 2 0 0 0 

Är med i grupper där man diskuterar icke jobb-relaterade saker 0 4 0 0 1 

Summa   28 80 16 37 105 

          totalt: 266 

 

Jag anser att jag på MP har en möjlighet att säga till om 

arbetsaktiviteter och beslutsfattande inom Universitetet.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 6 1 1 7 17 

Nej   6 6 2 3 5 22 

Vet Ej   14 18 8 16 37 93 

  22 30 11 20 49  

 

Genom MP kan mina åsikter få en meningsfull 

inverkan på arbetsrelaterat beslutsfattande.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 4 0 0 7 12 

Nej   6 8 3 3 5 25 

Vet Ej   15 18 8 17 37 95 

  22 30 11 20 49  

        

Generellt sett gör MP det möjligt för anställda 

att uttrycka konstruktiva idéer vars syfte är 

att förbättra eller förändra det rådande läget 

inom Universitetet.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 7 1 4 12 25 

Nej   4 9 2 2 2 19 

Vet Ej   17 14 8 14 35 88 

  22 30 11 20 49  
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Sektion 1 

        

Uttryckt missnöje över mina arbetsuppgifter på 

institutionen   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 0 0 0 0 0 

Nej   21 30 11 20 49 131 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över arbetsmiljön på 

institutionen.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 0 0 1 

Nej   21 29 11 20 49 130 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över andra anställda på 

institutionen.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 0 0 1 

Nej   21 29 11 20 49 130 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över andra anställdas arbete på 

institutionen.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 0 0 0 0 0 

Nej   21 30 11 20 49 131 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över mina överordnande.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 0 0 1 

Nej   21 29 11 20 49 130 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över Universitetsledningen.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 0 0 0 0 0 

Nej   21 29 11 20 49 130 

Vet Ej   1 1 0 0 0 2 

  22 30 11 20 49  
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Uttryckt missnöje över fattade beslut som berört 

min arbetssituation.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 2 0 0 1 3 

Nej   21 28 11 20 48 128 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  

        

Uttryckt missnöje över andra beslut fattade av 

Universitetsledningen.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 1 0 0 2 

Nej   21 29 10 20 49 129 

Vet Ej   1 0 0 0 0 1 

  22 30 11 20 49  
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Sektion 2 

INSTITUTIONSNIVÅ        

Jag upplever att mina förslag ◄ kan påverka ► beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 10 2 8 5 27 

Nej   3 6 2 1 6 18 

Vet Ej   17 14 7 11 38 87 

  22 30 11 20 49  

        

Jag ◄ har använt ► MP för att försöka påverka beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 2 0 1 2 6 

Nej   12 25 10 17 38 102 

Vet Ej   9 3 1 2 9 24 

  22 30 11 20 49  

        

Jag upplever att mina förslag ◄ har påverkat ► beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 3 0 4 3 11 

Nej   1 3 0 1 3 8 

Vet Ej   1 1 0 0 3 5 

Jag har ej lämnat förslag   19 23 11 15 40 108 

  22 30 11 20 49  

         

        

FAKULTETSNIVÅ        

Jag upplever att mina förslag ◄ kan påverka ► beslutsfattande 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 8 0 5 4 17 

Nej   4 9 3 5 8 29 

Vet Ej   18 13 8 10 37 86 

  22 30 11 20 49  

        

Jag ◄ har använt ► MP för att försöka påverka beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 0 0 1 

Nej   14 29 9 18 38 108 

Vet Ej   8 0 2 2 11 23 

  22 30 11 20 49  

 

        

Jag upplever att mina förslag ◄ har påverkat ► beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 3 2 6 

Nej   1 3 0 4 2 10 

Vet Ej   1 1 0 0 0 2 

Jag har ej lämnat förslag   20 25 11 13 45 114 

  22 30 11 20 49  

        

UNIVERSITETSNIVÅ        
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Jag upplever att mina förslag ◄ kan påverka ► beslutsfattande 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 5 0 4 3 12 

Nej   4 10 3 5 10 32 

Vet Ej   18 15 8 11 36 88 

  22 30 11 20 49  

        

Jag ◄ har använt ► MP för att försöka påverka beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 3 0 1 0 4 

Nej   15 26 9 16 39 105 

Vet Ej   7 1 2 3 10 23 

  22 30 11 20 49  

        

Jag upplever att mina förslag ◄ har påverkat ► beslutsfattande   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 0 1 2 4 

Nej   2 3 0 2 5 12 

Vet Ej   0 3 1 3 0 7 

Jag har ej lämnat förslag   20 23 10 14 42 109 

  22 30 11 20 49  
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Sektion 3 

Jag är/har varit medlem i en grupp/projekt på MP 

bestående av anställda och representanter för 

ledningen på INSTITUTIONSnivå 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   5 14 0 9 15 43 

Nej   16 14 11 10 29 80 

Vet Ej   1 2 0 1 5 9 

  22 30 11 20 49  

        

Jag är/har varit medlem i en grupp/projekt på MP 

bestående av anställda och representanter för 

ledningen på FAKULTETSnivå   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 9 0 7 6 24 

Nej   19 19 11 12 40 101 

Vet Ej   1 2 0 1 3 7 

  22 30 11 20 49  

        

Jag är/har varit medlem i en grupp/projekt på MP 

bestående av anställda och representanter för 

ledningen på UNIVERSITETSSnivå 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 8 0 7 5 22 

Nej   19 18 11 11 38 97 

Vet Ej   1 4 0 2 6 13 

  22 30 11 20 49  

        

På MP strävar anställda och ledningsrepresentanter 

mot att säkerställa långsiktig överlevnad och 

konkurrenskraft för Universitetet och dess 

anställda.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 4 0 2 6 14 

Nej   3 4 1 2 4 14 

Vet Ej   17 22 10 16 39 104 

  22 30 11 20 49  
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Sektion 4 

På MP har jag deltagit i diskussioner med kollegor för att 

utveckla en kollektiv ståndpunkt rörande exempelvis 

arbetsrelaterade frågor. 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   2 8 1 3 4 18 

Nej   19 22 9 17 42 109 

Vet Ej   1 0 1 0 3 5 

  22 30 11 20 49  

        

På MP har jag deltagit i omröstningar med kollegor för att 

utveckla en kollektiv ståndpunkt rörande exempelvis 

arbetsrelaterade frågor. 
  FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   0 1 1 1 1 4 

Nej   21 29 10 19 47 126 

Vet Ej   1 0 0 0 1 2 

  22 30 11 20 49  

        

Dessa kollektiva ståndpunkter har sedan framförts till ledningen 

(alternativt chef, huvudansvarig etc).   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 4 0 2 1 8 

Nej   4 2 1 5 9 21 

Vet ej   2 4 1 0 5 12 

Jag har ej utvecklat någon kollektiv ståndpunkt med andra på MP   15 20 9 13 34 91 

  22 30 11 20 49  

        

På MP förekommer dessa typer av diskussioner som nämns ovan.   FEK IT PSYK TEOL VÅRD  

Ja   1 6 1 2 4 14 

Nej   4 4 1 1 6 16 

Vet Ej   17 20 9 17 39 102 

  22 30 11 20 49  
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Avslutande fråga 

Andra teknologiska verktyg   FEK IT PSYK TEOL VÅRD 

 E-post   29 35 10 18 32 124 

Dropbox   21 14 3 6 15 59 

Intranät   14 10 2 2 4 32 

Facebook   3 8 

 

7 5 23 

Google Docs   6 12 

 

2 2 22 

Skype   1 12 2 1 6 22 

Doodle   

 

2 

 

3 4 9 

Adobe Connect   1 2 

  

4 7 

Studentportalen   1 2     3 6 

 

 


