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Sammanfattning 

Studien har genomförts som en fallstudie på Electrolux huvudkontor i Stockholm och syftar 

till att studera de kontorsanställdas uppfattningar gällande det egna användandet av 

interaktiva funktioner på företagets intranät eGate. Genom att undersöka deltagande och 

engagemang i förhållande till systemet ämnar studien försöka identifiera faktorer som kan 

påverka användandet. Följande frågeställningar har formulerats; Hur uppfattar anställda på 

Electrolux huvudkontor det egna användandet av de interaktiva funktionerna på intranätet 

eGate? Vilka faktorer har betydelse för de anställdas delaktighet och engagemang på 

Electrolux intranät eGates interaktiva funktioner? 

 

En inledande enkätundersökning genomfördes bland samtliga anställda på huvudkontoret. 

Resultatet från enkätundersökningen låg sedan till grund för studiens huvudsakliga 

undersökning som bestod av tre fokusgruppsintervjuer med anställda på olika positioner inom 

organisationen. 

 

Det empiriska materialet har tolkats utifrån teorier om organisations- och 

kommunikationskultur, medieanvändning, deltagande och engagemang. Resultatet visade att 

användandet skiljer sig på individnivå men att det även finns likheter och skillnader på 

gruppnivå. Trots intranätets potential att decentralisera den interna kommunikationen och 

skapa interaktion mellan samtliga anställda inom organisationen, visade studiens resultat att 

respondenterna primärt använde intranätet för informationsinhämtning och att 

kommunikationen där följde traditionella, vertikala linjer. Resultatet visade indikationer på att 

den rådande organisations- och kommunikationskultur som respondenterna upplevde sig 

befinna sig i påverkade deltagandet och engagemanget. Utöver detta identifierades ett antal 

andra faktorer, vilka indikerar ha påverkan för deltagande och engagemang på eGate. 

Resultatet visade att dessa faktorer verkade på olika sätt beroende på individid eller grupp och 

att de både kunde främja och begränsa deltagandet och engagemanget. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: interaktiva intranät, internkommunikation, deltagande, engagemang 
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Abstract 

                                                                                                         

Title: Interactive intranets – possibilities or obstacles, a quantitative case study of the intranet 

eGate 

Author: Elin Dulke & Ebba Nanberg 

Tutor: Therese Monstad                                                                                        

Purpose: The purpose of this thesis is to study the employees' - at Electrolux head office in 

Stockholm - perceptions regarding their own use of the interactive functions on the intranet 

eGate. By investigating interactively use and commitment to the intranet, the study intends to 

explain underlying factors that may have an impact on the use of eGate. 

Method/Material: The method used was an initial survey for all employees at the head office 

that was conducted to generate ideas. These where used as support for the main method of the 

study; three focus groups with employees in different positions in the 

organization.                        

Main results: The result of the study shows that despite eGate’s potential to decentralize the 

organizational communication the respondents mainly used the intranet in a static way and let 

the communication flow through traditional, vertical lines. An overarching factor for the 

actual participation and commitment was in this study shown to be the communicational and 

organizational culture that respondents perceived themselves to be in. A number of complex 

factors that can have influence on participation and commitment on eGate have been 

recognized. Some factors were seen to both encourage and restrict the participation and 

commitment and trends were found which indicated that the use of eGate differs on both a 

group and an individual level.                                      
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1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel redogörs för studiens forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar. Uppsatsens avgränsningar och disposition beskrivs och presenteras. 

Slutligen definieras centrala begrepp för studien. 

1.1 Introduktion 

Spridning av kunskap har blivit en viktig konkurrensfaktor för dagens organisationer. 

Vinstdrivande organisationer ställs därför inför utmaningar som ställer krav på dess struktur 

och anställda. Genom att individuell kunskap och expertis tillgängliggörs och tas till 

vara inom organisationen kan konkurrenskraften öka. (Yuan m fl 2005) Anställdas deltagande 

har på så vis hamnat allt mer i fokus och det finns ofta en förväntan på att organisationer ska 

arbeta aktivt för att underlätta deltagandeprocesser. Genom att decentralisera organisationen 

och frångå hierarkiska strukturer görs försök till att skapa förutsättningar för en struktur som 

uppmuntrar och värderar deltagande på samtliga nivåer inom organisationen. (Stohl & 

Cheney 2001) Utvecklingen av interaktiva system, med integrerade web 2.0-lösningar, stöttar 

dessa processer och decentraliserar kommunikationen. På så vis möjliggör systemen för 

flervägskommunikation och interaktiv dialog mellan anställda samt till att kreativ potential 

och kunskap kan tas tillvara på. Ett exempel på sådana digitala system där deltagare tillåts 

engagera sig och på olika sätt interagera är interaktiva intranät. (Cornelissen 2014)  

 

Genom en tidigare kollega fick vi upp ögonen för ett interaktivt intranät som implementerats 

för några år sedan. Det talades det mycket om systemets potential, vilket även en stor del av 

den tidigare forskning som gjorts inom ämnet fokuserat på (Bohyun 2010; Gardner 2012). 

Mindre talades det om problematiken som kan uppstå kring systemet så som exempelvis en av 

de viktigaste funktionerna för intranätets genialitet - de anställdas användande och bidragande 

till det kollektiva systemet. Denna insyn var något som gjorde oss nyfikna och ett intresse för 

att studera en eventuell problematik i anknytning till användandet väcktes. 

 

Vidare fick vi kontakt med den svenska organisationen Electrolux som 2010 implementerade 

och integrerade interaktiva funktioner på sitt intranät eGate. Efter ett första möte med en 

ansvarig för intranätet lyftes en problematik kring användandet av dessa funktioner i 

förhållande till deltagande och engagemang. De interaktiva delarna av systemet bygger till 

stor del på frivillighet då anställda själva väljer om de vill engagera sig och delta i systemet 

genom att interagera med det och andra anställda. Trots ett starkt stöd från ledningen uteblev 
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ofta spontan social aktivitet på eGate. Vad tänker anställda kring det egna användandet? Vad 

är det egentligen som motiverar dem? Och hur ser användarna själva på systemens potential? 

Genom att undersöka ett interaktivt intranät som bygger på anställdas deltagande och 

engagemang kan en större förståelse skapas för de mekanismer och funktioner som ligger till 

grund för de anställdas användande. 

1.2 Problemformulering 

Interaktiva intranät är ett relativt nytt fenomen och få tidigare studier har gjorts inom området 

ur ett användarperspektiv. Deltagande är en nyckelfunktion som driver det interaktiva 

intranätet framåt. Då deltagande är något som traditionella intranät inte krävt är det även det 

som gör interaktiva intranät unika i sitt slag. (Bohyun 2010) För kollektiva system som 

bygger på anställdas deltagande är även engagemang en förutsättning för systemets framgång 

(Stohl & Cheney 2001). Interaktiva intranät har potential att skapa gemensamma ytor för 

organisatorisk kunskap vilket möjliggör för användare att bygga relationer och nätverka 

digitalt. (Gardner 2012) En fallgrop för dessa kollektiva system är då individer av olika 

anledningar väljer att inte bidra. Interaktiva intranät bygger på frivilligt deltagande och 

bidragande vilket gör att anställda måste motiveras till detta. (Yuan m fl 2005) Ett 

framträdande problem kopplat till det nylanserade eGate är att anställda sällan spontant deltar 

och engagerar sig på intranätet1. I den här undersökningen ämnar vi försöka skapa förståelse 

för detta genom att identifiera hur systemet används och vilka eventuella faktorer som kan 

spela in för deltagandet och engagemanget. Att undersöka användande är intressant då det 

öppnar upp för en diskussion kring uppfattningar och beteenden hos organisationsmedlemmar 

utifrån den kontext de befinner sig i. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera de anställda på Electrolux huvudkontors uppfattningar om 

det egna användande av de interaktiva funktionerna på intranätet eGate. Genom att undersöka 

deltagandet i form av interaktivt användande och engagemang i förhållande till attityder, 

åsikter och beteenden till specifikt informationssystem ämnar studien att söka förklara 

bakomliggande faktorer som kan ha en påverkan på användandet av eGate.  

 

 

																																																								
1	Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development Electrolux, telefonsamtal den 9 
november 2015. 
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För att uppnå syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur uppfattar anställda på Electrolux huvudkontor det egna användandet av de 

interaktiva funktionerna på intranätet eGate? 

• Vilka faktorer har betydelse för de anställdas delaktighet och engagemang på 

Electrolux intranät eGates interaktiva funktioner? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är en fallstudie och avser undersöka uppfattningar om användandet av ett interaktivt 

intranät på Electrolux huvudkontor i Sverige. Fokus riktas mot intranätets interaktiva 

funktioner och de beteenden och attityder som finns knutna till dessa. Vi är dock medvetna 

om att funktionerna är svåra att separera från eGate som fullständigt system vilket gjort att 

systemet delvis behandlas i stort i resultat och analys. Då vi ämnar studera interaktion på 

intranätet har Electrolux internkommunikation i övriga kanaler inte berörts mer än ytterst 

kortfattat, och endast för att på ett begränsat sätt kunna undersöka organisations- och 

kommunikationskulturen samt eGate i förhållande till övriga kanaler för 

internkommunikation. Studien tar ett användarperspektiv och av tidsmässiga skäl har den 

kvalitativa undersökningen genomförts med en begränsad grupp anställda på Electrolux 

huvudkontor. 

 

Utifrån teorier som berör medieanvändning, deltagande och engagemang har vi analyserat och 

förklarat det resultat som framkommit genom undersökningen. Vi är medvetna om de faktorer 

som lokaliserats kan förklaras utifrån flera perspektiv men i den här studien förklaras de 

utifrån teorier rörande organisationskultur, medieanvändning, deltagande och engagemang.  

 

1.5 Disposition      

I inledningsavsnittet redogörs studiens forskningsproblem och syfte, avgränsningar 

presenteras och centrala begrepp beskrivs. Påföljande bakgrundsavsnitt behandlar tidigare 

forskning inom studiens ämnesområde och ger en beskrivning av fallstudien eGate. Därefter 

följer uppsatsens teoriavsnitt där de teoretiska ansatserna för studien presenteras. Efter detta 

presenteras ett metodavsnitt i vilket det redogörs för studiens valda metoder, urval, 

genomförande och etik. I metodavsnittet presenteras även studiens analysmodell. I påföljande 

resultatavsnitt redogörs för den empiriska undersökningens resultat. I det analysavsnitt som 
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följer analyseras och utreds resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket. Slutligen 

avrundas uppsatsen med en slutdiskussion där det analyserade resultatet diskuteras ur en 

bredare kontext. Förslag på områden för framtida forskning ges även. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

För att underlätta förståelsen för studiens undersökningsområde har ett antal nyckelbegrepp 

definierats och beskrivs utifrån hur de används och tillämpas övergripande i denna studie. 

1.6.1 Deltagande 

Deltagande ur ett kommunikationsperspektiv utgörs av en interaktion mellan individer eller 

grupper som överskrider den traditionella gränsen mellan anställda och ledning. Detta ställer 

krav på anställda utöver det som normalt förknippas med deras arbetsuppgifter. Deltagande 

kommunikationsprocesser bygger på att anställdas unika kunskap och erfarenheter är 

avgörande för att förbättra organisationen. System som utvecklas för att underlätta sådana 

processer är till för att uppmuntra utbyte och integration snarare än tvång och separation. De 

skapar ett alternativ till traditionella hierarkiska mönster. (Stohl & Cheney 2001) Utifrån 

denna definition skiljer vi således på interaktivt användande som bygger på deltagande och 

statiskt användande som karaktäriseras av passivitet så som ensidig informationsinhämtning. 

1.6.2 Interaktiva intranät 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet interaktiva intranät. Sammanfattat utifrån 

tidigare litteratur inom området beskrivs det som ett öppet dynamiskt system där användare 

kan interagera med varandra och delta genom att själva skapa och dela information 

(Tredinnick 2006; Bohyun 2010; Heppke 2010). Systemet beskrivs vidare som 

decentraliserat, vilket innebär att det ger makt åt enskilda individer att på flera sätt styra 

innehållet. (Tredinnick 2006; Bohyun 2010; Heppke 2010; Gardner 2012) Det intranät vi 

undersöker har interaktiva funktioner integrerade i systemets övriga struktur. De interaktiva 

funktionerna skapar möjligheter för anställda att interagera online med övriga kollegor inom 

organisationen, exempelvis genom att sprida expertis och nätverka. Gemensamt för eGates 

interaktiva funktioner är att de även tillåter användarna att till viss del styra 

informationsflödet genom att själva publicera, redigera och kommentera material.2  Dessa 

egenskaper gör det möjligt att tala om de interaktiva funktionerna som grupp.  

																																																								
2	Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development Electrolux, telefonsamtal den 16 
november 2015. 
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1.6.3 Engagemang 

I studien används Kahns (1990) definition av engagemang. Definitionen är översatt från 

engelska till svenska av uppsatsens författare och lyder:  

 

“Hur anställda ger uttryck för sitt personliga jag i sina roller på arbetsplatsen. Genom 

engagemang uttrycker sig människor fysiskt, kognitivt och emotionellt då de agerar i de roller 

de har på sin arbetsplats.” (Kahn 1990, s 694). 

 

  



	 11	

2. Bakgrund  
Följande avsnitt redogör för uppsatsens ämnesbakgrund. Först presenteras tidigare forskning 

inom det område som studien behandlar. För att generera en djupare insikt i fallstudien följer 

därefter följer en kort presentation av Electrolux och eGate. 

2.1 Tidigare forskning 

Musser m fl (2007) definierar web 2.0 som en sammansättning av sociala, ekonomiska och 

teknologiska faktorer som skapat ett medium som karaktäriseras av deltagande, öppenhet och 

nätverkande. Utvecklingen av web 2.0 karaktäriseras av framväxten av interaktiva 

webbfunktioner som tillåter deltagande, flervägskommunikation samt användaranpassning. 

Flera undersökningar visar att web 2.0 har förändrat det förhållande som råder mellan 

användare och information. Användaren har tilldelats mer makt och getts möjlighet att 

påverka systemet och dess innehåll (Heppke 2010; Tredinnick 2006). Genom web 2.0 har 

digitala plattformar av social karaktär utvecklats och implementerats av organisationer för att 

exempelvis synliggöra intern kompetens och kunskap. Interaktiva intranät, även kallat socialt 

intranät eller Intranät 2.0, är exempel på system med karaktärsdrag och interaktiva 

webbfunktioner som utvecklats då framväxten av web 2.0 haft påverkan på organisationers 

interna kommunikation. (McAfee 2006) 

 

I tidigare forskning porträtteras intranät ofta som ett effektivt och självklart verktyg för 

internkommunikation (Meroño-Cerdan m fl 2007; Heppke 2010; Yoose 2010). 

Internkommunikation, eller organisatorisk kommunikation, är anställdas formella och 

informella kommunikation inom organisationen. (Heide m fl 2012) Huvuddelen av den 

litteratur som behandlar interaktiva intranät utgår från fallstudier genomförda på enskilda 

organisationer. Flera studier visar på positiva och negativa aspekter med interaktiva intranät. 

(Bohyun 2010; Stocker & Müller 2011) Enligt Heppke (2010) kan användandet av interaktiva 

system effektivisera arbetstiden, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet. Yoose (2010) 

menar att interaktiva intranät tillgodoser organisationers behov av att skapa tillgång till och 

sprida organisatorisk kunskap till alla medlemmar och enligt Huang m fl (2013) har systemen 

även potential att öka användares möjlighet att internt inom organisationen ge och få 

feedback. Bohyun’s studie (2010) visar på att interaktiva funktioner ger intranät potential att 

fungera som en dynamisk plattform för internt organisatoriskt samarbete. 
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En problematik som lyfts i litteraturen är att anställda inte använder intranätet på det vis som 

är tänkt. Detta leder i sin tur till att kunskap och information ej delas trots att de anställda 

innehar expertis inom flertalet områden och kan vara till hjälp för varandra. (Tredinnick 2006) 

McAfee (2006) talar om problematik kring det faktiska användandet av interaktiva intranät. 

Hans forskning visar att trots att anställda blir väl introducerade till ett nytt interaktivt system 

har de ibland varken tid eller intresse att använda det. Resonemanget kopplas till att många 

människor som använder sig av internet inte per automatik deltar och bidrar till systemet utan 

istället är passiva betraktare.  

 

Mycket av den forskning som utförts kring interaktiva intranät berör faktorer som har 

betydelse för systemets framgång i en organisation. Något som undersökts frekvent är 

användarvänligheten, hur enkelt det är att dela och redigera information (Yoose 2010). En 

viktig social faktor för ett framgångsrikt interaktivt intranät är deltagande och det faktiska 

användandet. Tidigare forskning har visat att anställda måste motiveras och se fördelar med 

intranätet för att frångå tidigare väletablerade kommunikationskanaler som exempelvis mail. 

Organisationer står inför utmaningen att hitta sätt att uppmuntra och engagera de anställda att 

dela sina kunskaper med varandra. (Stocker & Müller 2011; Bohyun 2010) En studie 

undersöker några av de psykologiska, organisatoriska och systemrelaterade variabler som kan 

påverka enskilt engagemang gällande intern organisatorisk kunskapsdelning. Resultatet visar 

att personlig kompetens, självförtroende och socialt stöd är viktiga faktorer för att en 

organisationsmedlem ska engagera sig i kunskapsdelning online (Cabrera m fl 

2006).  Interaktiva webbfunktioner skapar möjligheter för medlemmar att delta, men en del 

forskning visar på att rådande normer och organisationskultur kan påverka vilka av 

organisationens medlemmar som faktiskt väljer att dela information och aktivt använda 

intranätet och vilka som väljer att vara passiva (Huang m fl 2013).  

 

Med vår studie ämnar vi undersöka den problematik som lyfts i tidigare forskning gällande 

det faktiska användandet av interaktiva system. Genom att studera användandet och 

identifiera vilka faktorer som kan ha betydelse för deltagande och engagemang avser vår 

studie att bidra till forskningen genom att belysa tendenser som är värda att studera närmare.   
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2.2 Electrolux och intranätet eGate 

Electrolux är ett globalt företag som tillverkar hushållsapparater och utrustning för 

professionell användning. Företaget är en decentraliserad matrisorganisation vilket innebär att 

anställda på Electrolux är verksamma under, och rapporterar till flera chefer (electrolux.se 

2015; NE Matrisorganisation). En anställd har exempelvis en operationell och en funktionell 

chef, en som sätter mål för verksamheten och en som utvärderar kvaliteten på arbetet och 

fattar beslut. Electrolux har en ledningsgrupp vilken är ansvarig för hela koncernen på global 

nivå, vidare finns ansvariga på regional nivå samt på landsnivå. Det finns ansvariga inom 

respektive affärsområde, men även koncernövergripande stabsfunktioner där respektive 

anställd har globalt ansvar för specifika funktioner. I november 2010 lanserade Electrolux ett 

antal interaktiva funktioner på det befintliga traditionella intranätet eGate. (Se Tabell 1, 

eGates interaktiva funktioner.) 3 

 

Status updates: Funktionen möjliggör för anställda att dela personliga statusuppdateringar 

till det egna nätverket. Nätverket består av individer som valt att följa personen i fråga. 

Statusuppdateringen är begränsat antal tecken. 

Bloggar: Anställda kan starta en blogg där de kan skriva längre eller kortare texter. 

Wikis: Funktionen möjliggör för anställda att skapa interna informationssidor som kan 

redigeras av andra anställda. 

Diskussionsforum: I diskussionsforum kan frågor ställas eller ämnen lyftas och diskuteras. 

Communities: En community på eGate är en samlingsplats för en specifik grupp av 

användare. Communities kan göras publika, så alla inom Electrolux kan ta del av 

informationen och gå med. 

Team-sites: En stängd plats för en specifik grupp, exempelvis en arbetsgrupp. Inom gruppen 

kan filer och information delas. 

 

Tabell 1, eGates interaktiva funktioner 4 

 

																																																								
3	Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development Electrolux, telefonsamtal den 7 
december 2015.	
4	Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development Electrolux, telefonsamtal den 7 
december 2015.	
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I övrigt skapades även möjligheten att kommentera innehåll, “gilla” visst innehåll samt att 

dela olika typer av filer inom och utanför verktygen. Uppdragsbeskrivningen för det sociala 

eGate blev att engagera Electrolux anställda i strategi, kultur och förändring.5  

 

Idag har intranätet cirka 17 000 – 20 000 inloggningar i veckan och de anställdas aktivitet på 

intranätet är kopplad till deras personliga inloggningar, ingen aktivitet är således anonym. 

Idag besöker ca 90 procent av alla medarbetare intranätet veckovis. Det finns inget nedskrivet 

formellt beslut om införandet av de interaktiva funktionerna på eGate utan dessa har 

utvecklats i dialog med affärsprocesserna (Internt material, Electrolux 2014). I olika 

tillgängliga interna artiklar och dokument som tillhandahållits om eGate har ett antal olika 

syften med systemet nämnts. Systemet ska bland annat effektivisera arbetstiden, skapa 

interaktion mellan anställda för att sprida information och göra företaget mer 

konkurrenskraftigt globalt. Systemet ska vara ett hjälpmedel för att driva Electrolux 

affärsstrategi genom hela organisationen. (Internt material, Electrolux 2010; Internt material, 

Electrolux 2011; Internt material, Electrolux 2014) Ett antal mål har formulerats vilka 

beskriver att eGate ska koppla samman människor, presentera affärskritiskt och engagerande 

innehåll, erbjuda effektiva arbetsredskap samt uppmuntra till en öppen och transparent kultur 

som bygger på samarbete. Intranätet ska även främja personlig, synlig och direkt 

ledarskapskommunikation som når ut till alla. (Internt material, Electrolux 2014). 

 

Vid lanseringen av de interaktiva funktionerna användes sloganen "Facebook but for 

business". I en intern artikel som gick ut till anställda vid introduktionen av eGate beskrivs de 

nya interaktiva funktionerna som strategiska verktyg vilka ska användas för att öppna gränser 

och för att bygga upp Electrolux globala styrka. Nätverket och dess interaktiva funktioner 

beskrevs ha potential att nå ut över gränser, sektorer och positioner samt föra samman 

anställda oavsett position, plats, funktion och nivå. De interaktiva funktionerna beskrevs 

främja internt samarbete, även mellan anställda som aldrig träffats förut. Ett exempel som 

angavs i artikeln var att anställda nu skulle kunna använda eGate för att få feedback från 

andra användare om de exempelvis skulle behöva hjälp med ett projekt eller en presentation. 

(Internt material, Electrolux 2014) 

 

																																																								
5 Ibid 
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Vid lanseringen av de interaktiva funktionerna arrangerades ett antal träningstillfällen för de 

anställda som önskade lära sig mer om nätverket och dess funktioner. I övrigt tillhandahålls 

support kring eGate från Electrolux IT samt Corporate Communications. Idag får nyanställda 

på Electrolux ett välkomstmail med information kring intranätet där systemet beskrivs som ett 

grupporienterat intranät och en beröringspunkt för arbetsverktyg, ledarskapskommunikation 

och företagsinformation. I mailet uppmanas de nyanställda att i sitt dagliga arbete använda 

eGate för att samarbeta med kollegor, dela filer och kommunicera. (Internt material, 

Electrolux 2014) 

 

Utbildningsinsatser och marknadsföring av intranätets olika funktioner tillhandahålls av 

Corporate Communications. Ett exempel på marknadsföringsaktivitet som genomförts är 

initiativet Working Smarter Weeks. Det är globala och lokala marknadsföringsaktiviteter av 

intranätet som körts vid tre tillfällen mellan 2013 och 2014. Deltagande är frivilligt. 6 

 

  

																																																								
6	Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development Electrolux, telefonsamtal den 7 
december 2015	
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3. Teori 
Det teoretiska ramverk som används för undersökningen presenteras i följande avsnitt. 

Teorier om organisations- och kommunikationskultur samt organisationsstruktur presenteras 

inledande och förklaras i relation till interna organisatoriska system för kommunikation och 

deltagande. Därefter följer en presentation av A Social Influence Model of Technologie Use, 

en modell som kan ge förklaring till medieanvändning inom organisationer. Slutligen 

presenteras Kahns teorier om engagemang på arbetsplatsen samt Stohl och Cheneys 

paradoxer rörande deltagandeprocesser. Det teoretiska ramverket ligger sedan till grund för 

analys av undersökningens resultat.  

3.1 Organisations- och kommunikationskultur  

Organisationer innehar kulturer vilka forskare försökt förklara i förhållande till 

kommunikation. Organisationskulturen är det som gör organisationen unik och kan beskrivas 

som de gemensamma förhållningssätt, normer och informella regler som styr olika processer 

inom en organisation. När organisationsmedlemmar samverkar och interagerar utvecklas 

kulturuttryck i form av värderingar, sätt att prata, beteenden och inbördes rangordning i och 

mellan grupper inom organisationen. (Forssell & Westerberg 2007) Dessa kulturuttryck är 

produkter av kulturen och bör tolkas och tillskrivas betydelse utifrån den organisatoriska 

kontext som de anställda befinner sig i. Det är av intresse för studien att ta hänsyn till den 

organisations- och kommunikationskultur som finns på Electrolux huvudkontor då 

interaktionen på eGate i sig kan ses som ett kulturuttryck. (Heide m fl 2012)  

 

Kommunikationsprocessen är i sig ett kulturuttryck. Det går att tala om olika 

kommunikationskulturer inom organisationer. Utvecklingen mot att organisationer ser värdet i 

de anställdas bidragande och deltagande har på senare tid blivit tydlig och resulterat i att 

envägskommunikation ersatts av tvåvägskommunikation. Det finns en idé om att 

interaktionen mellan anställda kan förbättra och förändra organisationen genom att låta 

kommunikationen flöda i alla riktningar genom samtliga kanaler. Såväl formell som informell 

kommunikationsstil är viktig, men den informella stilen tilldelas dock mer status då anställda 

anses vara mer innovativa och bekväma att delta vid informella tillfällen. (Miller 2011) 

 

Enligt Stohl och Cheney (2001) har organisationskulturer drag av delaktighet då 

organisationens medlemmar gör ansträngningar för att demokratisera arbetsprocesser. 

Individer som uppfattar att chefer och anställda i organisationen värderar kunskapsdelning 
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högt kommer troligtvis att känna sig mer benägna att engagera sig i interna system som 

bygger på deltagande (Cabrera m fl 2006). Då ny kommunikationsteknologi introduceras i en 

organisation bör den matchas med den organisatoriska kulturen för att bli accepterad av de 

anställda. Interaktiva intranät kan inte i sig ändra en organisationskultur. De värderingar som 

finns inom organisationen påverkar hur de anställda mottar den nya 

kommunikationsteknologin. Kommunikationsteknologi som uppmuntrar och ställer krav på 

individens bidragande och deltagande innebär ofta att kommunikationen måste förändras. För 

att individer ska delta krävs en organisationskultur där anställda känner att de kan bidra med 

information utan att det får negativa konsekvenser. (Tredinnick 2006) Olika former av uttryck 

hos de anställda avslöjar hur de faktiskt använder den nya teknologin vilken sällan stämmer 

med det som ansvariga planerat (Bouwman 2002). Heide m fl (2014) tar ett 

differentieringsperspektiv på organisationskultur och menar att kulturen inte är enhetlig utan 

består av en mängd mindre subkulturer. Subkulturerna kan vara av olika art, exempelvis 

funktionella, geografiska och hierarkiska. Funktionella subkulturer uppstår i olika 

arbetsgrupper, geografiska subkulturer uppstår inom enheter som är fysiskt åtskilda och 

hierarkiska subkulturer uppstår på olika nivåer i organisationen. Personer med makt och 

autonomi i organisationer påverkar vilken betydelse olika organisatoriska beståndsdelar 

tillskrivs vilket kan hindra lärande och integration. Svårigheter att implementera teknologi 

kan ses som ett bevis på att olika hierarkiska nivåer består av skilda subkulturer. (Heide m fl 

2014)  

3.2 Organisationsstruktur  

Intranätet eGate är ett system med potential att decentralisera den interna kommunikationen 

och systemet är på så vis kopplat till organisationens struktur. För att skapa förståelse för hur 

systemet används och för undersökningens resultat har nedanstående teoretiska antaganden 

gällande organisationsstruktur använts. En centraliserad organisationsstruktur karaktäriseras 

av processer där befogenheter och ansvar koncentreras uppåt i organisationen (Forssell & 

Westerberg 2007). Uppgifter och information fördelas från ansvariga högt upp i 

organisationen till anställda lägre ned i hierarkin vilket gör att kommunikationen följer en 

vertikal linje (Cornelissen 2014). En decentraliserad organisationsstruktur karaktäriseras av 

att inflytandet fördelas från ett centrum till fler områden och personer i syfte att ta tillvara på 

initiativ som grundas längre ner i organisationen (NE Decentralisering; Forssell & Westerberg 

2007). Enligt Cornelissen (2014) främjar digitala plattformar nätverkande mellan anställda 

och bryter den formella linjen av kommunikation i en hierarkisk organisation. Organisationers 
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strukturer är i mångt och mycket komplexa. Den senaste tiden har det gått att urskilja 

internationella tendenser som pekar mot att det blir allt vanligare att anställda inom 

organisationer utvecklar nära relationer med externa parter via täta och långa samarbeten. 

Nära relationer med externa parter kan bidra till en försvagning av inomorganisatoriska 

samarbeten och informationsutbyten. (Westenholz 2006).  

3.3 A Social Influence Model of Technology Use  

Då studien undersöker användande av ett specifikt system används A Social Influence Model 

of Technologie Use (SIMTU) som utvecklades av Fulk och Steinfield (1990). Electrolux som 

arbetsplats kan sägas vara en social miljö som är intressant att undersöka och bör inte 

utelämnas. Grundarna av modellen problematiserade det faktum att klassiska teorier gällande 

medieanvändning inom organisationer utesluter den sociala faktorn. Klassiska teorier talar 

ofta om att val av media baseras på objektivt rationalitet och att medier består av 

förutbestämda egenskaper oberoende av användare. Enligt de teorierna gör olika individer 

oberoende val då de väljer mediekanal efter syfte och uppgift. Valet, eller beteendet, 

motiveras främst av effektivitet och därför kommer individer som utför liknande 

arbetsuppgifter att välja liknande mediekanaler för kommunikation. (Fulk & Steinfeld 1990) 

 

Till skillnad från detta hävdar SIMTU att individers utvärdering av medier och uppgifter 

varierar och att variationen inte är slumpmässig utan kan förklaras utifrån social kontext samt 

kunskap kring medier. Olika beteenden kan därför finnas inom grupper och beteenden kan 

även skilja sig mellan grupper. SIMTU tar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

medieanvändande genom att inkludera den sociala miljön där det egna och andras beteenden 

studeras. Modellen ger en alternativ förklaring till hur individer i organisationer väljer olika 

typ av medier för kommunikation. Den sociala interaktionen har betydelse för hur individer 

rationaliserar och tillskriver beteenden mening. Enligt modellen är således rationalitet något 

subjektivt där beteenden och attityder kan styras och influeras av andra individer, så som 

kollegor på en arbetsplats. Där av är attityder, ställningstagande och beteenden från 

medarbetare på en arbetsplats en viktig social faktor att undersöka. Medieuppfattningar är 

därför ej objektiva och fixerade utan kan variera från grupp, individer och situationer. (Fulk & 

Steinfield 1990).  

 

Två processer av social influens som lyfts fram i SIMTU är kollegors ställningstaganden och 

lärande utifrån kollegors handlingar. Genom medarbetares ställningstagande till olika medier 
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och arbetsuppgifter kan karaktärsdrag lyftas fram vilka kan påverka individers användande. I 

vissa fall kan dessa ställningstaganden fungera som rena rekommendationer där medarbetare 

skapar ett optimalt val utifrån egna preferenser. Ibland kan ställningstaganden krocka och 

konflikt skapas mellan uppfattningar. Den andra processen av social influens är då individer 

lär av varandras handlingar. Genom att observera kollegors användande och se vilka effekter 

dessa val ger kan individer upprepa eller ta avstånd från beteenden som utförts av andra. 

Dessa processer av social influens kan användas för att förklara hur anställda använder medier 

på arbetsplatsen. (Fulk & Steinfeld 1990) 

 

Enligt SIMTU är medieanvändning en funktion av uppgifts- och medieutvärdering samt 

social influens och situationsfaktorer. Situationsfaktorer är de objektiva faktorer som kan 

påverka medieanvändning exempelvis användarbarhet, support, tillgänglighet och tidsmässiga 

begränsningar. Medie- och uppgiftsutvärdering beror på vilka uppfattningar och attityder en 

individ har. Uppfattningar och attityder styrs av objektiva mediefunktioner, erfarenhet och 

kunskap kring medier samt social influens. Ju större osäkerhet som råder i en situation, ju 

starkare blir den sociala influensen. I situationer där den individuella expertisen gällande 

uppgift eller media är stor går det att se att den sociala påverkan är som minst. I SIMTU 

poängteras att det endast går att förklara och förstå olika beteenden i situationer genom att 

undersöka både objektiva och sociala faktorer. (Fulk & Steinfeld 1990). 

3.4 Engagemang på arbetsplatsen  

Studien syftar till att undersöka faktorer som har betydelse för anställdas engagemang på 

eGate. William Kahns (1990) teorier om engagemang på arbetsplatsen har valts att används 

som teoretisk utgångspunkt för fenomenet då denna undersöker personligt engagemang på 

arbetsplatser. Kahn var den första som formellt undersökte vilka psykologiska faktorer som 

påverkar personligt engagemang på arbetsplatser. Enligt Kahn finns det tre psykologiska 

tillstånd som påverkar människors engagemang vilka är meningsfullhet, säkerhet och 

tillgänglighet. Dessa formar hur människor ser på och lever ut sin roll på arbetsplatsen. (Kahn 

1990) Teorin tar sin utgångspunkt i Kahns definition av engagemang (se definition på s 10). 

3.4.1 Meningsfullhet  

Människor upplever meningsfullhet då de känner sig värdefulla och användbara. Det finns ett 

behov hos anställda att uppleva att deras insatser på arbetsplatsen är betydelsefulla och inte 

tas för givet. Hur en individ upplever förhållande mellan självbild, inflytande och formell 

arbetsroll är en faktor som har betydelse för upplevd meningsfullhet. En person som tydligt 
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identifierar sig med sin roll på arbetsplatsen upplever en starkare känsla av meningsfullhet. 

Brist på meningsfullhet är kopplat till människors känsla av att lite förväntas av dem samt att 

det finns ett begränsat utrymme att ge och ta i sin position på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna 

har även en påverkan på graden av meningsfullhet. En stark känsla av meningsfullhet upplevs 

då en person känner att hen utför betydelsefulla och lagom utmanande arbetsuppgifter. (Kahn 

1990). 

3.4.2 Säkerhet  

Säkerhet upplevs i sociala sammanhang där människor känner att de kan uttrycka sig själva 

utan att det får oförutsägbara konsekvenser. Upplevd säkerhet påverkas av gruppdynamik, hur 

individer upplever sin roll i sociala system samt hur hotfull, förutsägbar eller konsekvent en 

situation är. De sociala relationer som finns mellan medlemmar i grupper, exempelvis i ett 

arbetslag, påverkar säkerheten. En person som känner sig trygg i sin informella roll i gruppen 

upplever högre säkerhet. Ledarskap är också en faktor som påverkar den upplevda säkerheten. 

Stöd, support och tillit från gruppens ledare ökar känslan av säkerhet. Organisatoriska normer 

och känslan av att leva upp till dessa bidrar även de till ökad säkerhet. (Kahn 1990).  

3.4.3 Tillgänglighet  

Tillgänglighet beskrivs som en känsla av att ha tillräckligt med resurser för att personligen 

engagera sig vid ett specifikt tillfälle. Resurser berör exempelvis fysisk och emotionell energi 

- för att engagera sig krävs villighet och ork. Brist på emotionell energi kan visa sig då en 

individ på flera olika sätt söker efter något men misslyckas, vilket kan leda till mental 

utmattning, frustration och känslor av uppgivenhet. Självsäkerhet är en annan faktor som 

påverkar upplevd tillgänglighet. Det är vanligt att personer som är nya i en organisation 

känner en oro för att inte räcka till och en ångest för hur deras arbetsprestation bedöms 

jämfört med en mer erfaren kollega med liknande arbetsuppgifter. Ytterligare en emotionell 

resurs som Kahn benämner är graden av självmedvetenhet. Om individer har stort fokus på 

sitt sätt att vara och hur de kan uppfattas av andra skapar det en ökad självmedvetenhet vilket 

leder till minskad emotionell tillgänglighet. Detta gör att personer blir mindre benägna att 

utmärka sig på arbetsplatsen. (Kahn 1990). 

3.5 Deltagande paradoxer  

I enlighet med studiens syfte är det av vikt att undersöka deltagande i förhållande till 

systemet. Stohl och Cheney (2001) har undersökt hur deltagande system på arbetsplatsen kan 

skapa paradoxala situationer där anställda väljer att bete sig på ett annat sätt än väntat. Det 
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kan handla om att deltagandet begränsas eller uteblir även fast systemet i sig är tänkt att 

uppmuntra och underlätta för delaktighet. Författarna har utifrån de fyra kategorierna struktur, 

effektivitet, individens roll och makt identifierat ett antal paradoxer som kan kopplas till 

deltagande på arbetsplatsen. Många av paradoxerna är sammankopplade och överlappar 

varandra. Utifrån studiens resultat har ett antal valts ut och använts för analys av den här 

studiens resultat. Nedan presenteras urvalet. (Stohl & Cheney 2001)  

3.5.1 Strukturella paradoxer  

Effektivitetsparadox: Systemet är utformat för att göra anställda mer effektiva på 

arbetsplatsen, men uppfattar anställda att det specifika systemet i själva verket ineffektiviserar 

arbetet blir de mindre benägna att delta (Stohl & Cheney 2001).  

 

Formaliseringsparadox: Inom organisationer finns det ofta värderingar kring 

kommunikationens formalitet vilket kan följa med in i system som bygger på deltagande. När 

osäkerhet råder väljer ofta deltagare att återgå till strukturer de är vana vid och således uteblir 

eller formaliseras den spontana kommunikationen. Det kan hända att användare väljer att 

frångå systemet och söka sig till andra kanaler för mer informell och spontan kommunikation. 

(Stohl & Cheney 2001). 

3.5.2 Agentparadoxer  

Ansvarsparadox: Bygger på den frustration som kan uppkomma i system där kollektiv 

handling är beroende av att individer tar ansvar och frivilligt deltar utan att ansvaret förekoms 

av en instruktion eller uppgiftsfördelning från en ansvarig chef. Gruppen tvingas förlita sig på 

att individer tar ansvar. (Stohl & Cheney 2001) 

 

Autonomitetsparadox: Innebär att anställda i demokratiska system ofta absorberas och blir en 

del av den större organisationen. Detta begränsar den individuella autonomiteten och kan leda 

till att individer åsidosätter sin personliga roll och allt som de utifrån denna kan bidra med och 

istället endast arbetar utifrån den formella roll de har i organisationen. (Stohl & Cheney 

2001). 

3.5.3 Identitetsparadoxer  

Kompatibilitetsparadox: Att implementera deltagande system i organisationer vars kulturer 

har hierarkiska drag kan vara problematiskt. Organisationskulturen är en svårföränderlig 

process då kulturen är djupt rotad och ständigt reproduceras. Att ställa krav på deltagande 
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samtidigt som kulturens förmedlar hierarkiska normer skapar en osäker situation där individer 

kan välja att vara passiva då det bättre stämmer överens med kulturen och de normer som de 

verkar utifrån. (Stohl & Cheney 2001).  

3.5.4 Maktparadoxer  

Kontrollparadox: Genom deltagandeprocesser skapas en decentralisering som gör att tidigare 

traditionella modeller av ledarskap och kontroll frångås. I system för deltagande får individer 

större frihet att utföra sitt arbete, men samtidigt skapas gemensamt accepterade beteenden och 

värderingar bland deltagarna. En paradoxal situation kan uppstå då gruppens individer ökar 

graden av kontroll mellan varandra. Då graden av kontroll från kollegor upplevs hög i det 

decentraliserade systemet kan det begränsa deltagandet. (Stohl & Cheney 2001). 
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4. Metod  
I följande avsnitt beskrivs forskningsmetoden. Inledande beskrivs metodval, urval, 

genomförande och hur empirisk data har bearbetats. Vidare redogörs för studiens material 

och sedan presenteras den analysmodell som använts för att analysera studiens resultat. 

Avslutningsvis mynnar avsnittet ut i metodologiska reflektioner där även forskningsetiska 

aspekter ses över. 

4.1 Metodval  

Studien har genomförts i form av en fallstudie på det svenska företaget Electrolux 

huvudkontor i Stockholm där användandet av organisationens interaktiva intranät eGate 

undersökts utifrån deltagande och engagemang. Studien använde sig av ett mixat metodval 

där kvantitativ och kvalitativ metod kombinerades för att undersöka angivna forskningsfrågor. 

En kombination av metoder användes för att nå en djupare förståelse för valt problemområde. 

Undersökningen tog en förklarande ansats där kvantitativ data samlades in initialt för att ge 

ledtrådar som sedan undersöktes ytterligare med hjälp av en kvalitativ metod. (Putnam & 

Mumbay 2014) Studien syftade till att undersöka anställdas uppfattningar gällande sitt eget 

användande samt att identifiera eventuella bakomliggande faktorer som kan påverka detta. Då 

studien ämnade undersöka en specifik grupps uppfattningar lämpade sig den kvalitativa 

metoden fokusgruppsundersökning (Wibeck 2010). För att få en antydan till hur anställda 

använder de interaktiva funktionerna genomfördes initialt en kvantitativ enkätundersökning. 

Enkätundersökningen användes för att finna ledtrådar och identifiera ämnen som senare 

behandlades och undersöktes djupare i fokusgrupperna. Svaren från enkätundersökningen 

användes även som stöd i fokusgrupperna och kunde således förkastas eller bekräftas. De 

kvantitativa data som samlats in fick en ytterligare dimension då resonemang fördjupades och 

en bredare förståelse kunde genereras utifrån det kvalitativa materialet. En styrka med denna 

typ av metodmix är att information från olika källor kunde konvergera och riktas åt samma 

resultat, vilket stärkte validiteten. (Putnam & Mumbay 2014). 
 

Enkätundersökningsmetoden är en effektiv metod med förmågan att generera en överskådlig 

blick över en stor mängd material under kort tid. Enkäten utformades som en webbenkät och 

gick ut till samtliga 1200 anställda på Electrolux huvudkontor med tillgång till eGate. 

Undersökningen syftade till att samla information från de anställda gällande deras 

användande av systemet. Informationen användes sedan för att urskilja ledtrådar som 
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inspirerade de teman som utformats i intervjuguiden till fokusgrupperna. (Hansen & Machin 

2013). 

 

För att skapa förståelse för anställdas åsikter, attityder och idéer knutna till den egna och 

andras användning av de interaktiva funktionerna på intranätet har fokusgrupper genomförts. 

Intressant var att undersöka hur studieobjekten - de anställda - resonerade och förhöll sig till 

användande och de interaktiva funktionerna på intranätet. (Wibeck 2010) En fördel med 

fokusgrupper är att rollen som intervjuare blir begränsad och att samtalet till största del 

fokuseras på och styrs av deltagarnas reflektioner och konversationer (Esaiasson m fl 2012). 

Genom deltagarnas berättelser gjordes användandet eller icke-användandet begripligt. 

Metoden gjorde det möjligt att studera social interaktion och enskilda eller gemensamma 

uppfattningar. Interaktionen som möjliggörs mellan deltagarna innebär ofta att de tar hjälp av 

varandra och jämför handlingar, motivation och erfarenheter för att skapa förståelse för 

komplexa frågor tillsammans. (Wibeck 2010) Det här märktes tydligt under intervjuernas 

gång då deltagarna ofta hjälpte varandra genom att ställa frågor och utveckla varandras 

resonemang (Esaiasson m fl 2012). En aspekt som har kunnat påverka resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna är om grupptryck som eventuellt fått deltagare att inte säga vad de 

tänker på uppstått. Det kan även hända att vissa aspekter utelämnas eller att deltagare 

överdriver sina utsagor för att göra intryck. (Ekström & Larsson 2010).   

4.2 Urval  

En totalundersökning genomfördes då samtliga anställda med tillgång till eGate på Electrolux 

huvudkontor i Stockholm gavs möjlighet att ta del av och svara på enkäten. För att minimera 

bortfallet skickades ett förberedande introduktionsbrev ut. I brevet presenterades 

undersökningens syfte och en kort beskrivning gällande utförande (Esaiasson m fl 2012). 

Under den tid enkäten var tillgänglig att svara på skickades även tre påminnelser ut. 

Vanligtvis får Electrolux svar från cirka 20 procent av de tillfrågade vid egna undersökningar. 

Vår undersökning fick en svarsfrekvens på 16 procent, vilket innebär ett högt externt bortfall 

(84 procent). Det interna bortfallet, att en del respondenter valde att inte svara på alla frågor, 

var dock väldigt lågt. Vi är medvetna om att enkätundersökningens bortfall var betydlig och 

ej ger möjlighet till statistiskt generaliserande svar. Därför går det inte heller att dra några 

generella slutsatser utifrån data som undersökningen genererat. Syftet med 

enkätundersökningen var dock inte att dra generella slutsatser gällande specifik population, 

vilket gör att det går att komma runt kravet på ett representativt urval. (Ekström & Larsson 
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2010) Istället syftade metoden till att finna ledtrådar gällande hur användandet av eGate såg ut 

på Electrolux huvudkontor samt att identifiera intressanta aspekter att lyfta in i 

fokusgrupperna. Detta legitimerar totalundersökningen som gjordes möjlig då enkäten 

distribuerades via webben.  

 

Ett urval av tre fokusgrupper om fyra till sex personer genomfördes inom ramen för studiens 

tidsbegränsning. Relativt små grupper är fördelaktigt då deltagarna då ges stort utrymme för 

diskussion och det öppnar för en personlig dialog. Deltagarna valdes strategiskt utifrån 

undersökningens syfte. Varje fokusgrupp var utformad så den innehöll deltagare med 

liknande positioner eller från samma arbetsgrupp inom organisationen. Deltagarna i de olika 

grupperna hade arbetat olika länge i organisationen och var av blandad ålder. (Wibeck 2010) 

 

Grupp A bestod av en grupp om fyra, inom olika områden, ansvariga chefer högt upp i 

strukturen på Electrolux. Gruppen var homogen på det sätt att samtliga deltagare verkade på 

samma nivå i organisationen men heterogen på det sätt att de tillhörde olika områden. I 

genomsnitt hade dessa fyra deltagare varit anställda på Electrolux i 14 år. 

 

Grupp B bestod av sex anställda från två olika avdelningar. Arbetsuppgifterna skilde sig 

mellan de två avdelningarna och en av de anställda hade även personalansvar. Således var 

gruppens sammansättning heterogen och gruppen bestod av medlemmar från olika delar av 

organisationsstrukturen men lägre än föregående grupp. Genomsnittstiden för anställning låg i 

gruppen på 12,8 år.  

 

Grupp C bestod av fyra anställda från samma avdelning med liknande arbetsuppgifter. 

Avdelningen befanns sig i relation till övriga grupper lägre ned i organisationsstrukturen. Inga 

ansvariga närvarade i denna grupp. Deltagarna hade i genomsnitt varit anställda i 1,1 år och 

bestod i jämförelse med övriga två grupper av nyanställda medarbetare.  

 

Målet med fokusgrupperna var att undersöka hur olika grupper resonerar kring det egna 

användande av eGate för att sedan kunna hitta skilda eller gemensamma mönster och 

tendenser gällande attityder, beteenden och uppfattningar. Grupperna skiljer sig från varandra 

på det sätt att de kommer från olika håll i organisationen men gemensamt delar de 

användningen av eGate. Grupperna formades strategiskt med viss hjälp från en kontaktperson 

från organisationen. Grupp A skapades först, följt av Grupp B och C som formades utifrån 
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snöbollseffekten där en person initialt valdes ut som sedan fick samla ihop resterande 

deltagare (Wibeck 2010).  

4.3 Genomförande  

Webbenkäten bestod av 16 frågor som var indelade i tre övergripande teman; allmänt om 

eGate, det egna användandet och kollegors användande. Samtliga frågor var standardiserade 

frågor med fasta svarsalternativ. Att utforma frågorna med fasta svarsalternativ minimerar 

respondenternas egna tolkningar (Esaiasson m fl 2012). Frågornas formulering är av stor vikt 

och utvecklades i enlighet med Esaiassons m fl (2012) sex kriterier för frågeformulering. 

Dessa berör konsultering av läroböcker, prövning och diskussioner av frågorna med 

handledare eller andra utomstående personer, inspirationsinhämtning från tidigare forskning 

kring ämnet i fråga, samt tidigare interna undersökningar genomförda av Electrolux. För att 

försäkra att frågorna var välformulerade genomfördes en pilotundersökning där enkäten 

prövades på individer utanför forskningsramen. Då det arbetar personer med olika modersmål 

på huvudkontoret utformades enkäterna på engelska för att frångå språksvårigheter. Ansvarig 

för eGate på Electrolux granskade även frågorna innan enkäten distribuerades. Enkäten var 

tillgänglig för respondenter att frivilligt svara på under nio arbetsdagar och tog i genomsnitt 6 

minuter och 36 sekunder att besvara. Webbenkäten distribuerades via Electrolux egna 

enkätverktyg Netigate som de anställda var vana vid att använda. Svaren sammanställdes i 

samma program. En positiv egenskap hos webbenkäter är att data snabbt kan samlas in vilket 

ger mer tid till analys. De flesta av respondenterna arbetade dagligen vid datorer vilket gjorde 

webbenkäter till ett föredelaktigt val. (Esaiasson m fl 2012). 

 

Fokusgruppsintervjuerna var semi-strukturerade där ett antal teman förbereddes i förväg. 

Samtalen styrdes till största del av deltagarna men en moderator närvarade för att få 

diskussionen att flyta. Denne fungerade i huvudsak som en aktiv lyssnare men var även 

uppmärksam på hur samtalet fördelades mellan deltagarna för att se till att alla fick komma 

till tals och för att reducera att informella ledare styrde eller tog över diskussionen. En av 

uppsatsens författare fungerade som en observatör under sessionerna och förde systematiska 

anteckningar. Denne studerade även den sociala interaktionen genom att exempelvis vara 

uppmärksam på kroppsspråk, tonlägen och andra uttryck som kan vara av intresse för 

resultatet. (Wibeck 2010) 
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För att fokus inte skulle förflyttas utanför ämnesramen fanns en intervjuguide till hands (se 

Bilaga 3, intervjuguide). (Esaiasson m fl 2012) Intervjuguiden utformades utifrån fyra 

övergripande teman som utformats i enlighet med studiens syfte och de svar som inkommit 

från enkätundersökningen. Inom varje tema fanns en huvudfråga som ställdes till gruppen och 

under respektive tema fanns sedan ett antal underfrågor som fungerade som ett stöd och 

påminnelse för moderatorerna om vad som behövde täckas in under intervjuerna. 

Underfrågorna ställdes sällan, utan besvarades ändå löpande under intervjun. Varje 

fokusgrupp inleddes med en presentation av studien varefter deltagarna kort fick presentera 

sig själva för att sedan svara på en enkel introducerande fråga. Samtalen avslutades med en 

mer generell fråga av enklare art. Fokusgruppsintervjuerna spelades in efter godkännande av 

samtliga deltagare. (Wibeck 2010) 

 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på Electrolux huvudkontor. Den första intervjun, Grupp 

A, hölls på förmiddagen den 30 november och pågick i 46 minuter. Den andra intervjun, 

Grupp B, hölls på eftermiddagen samma dag och pågick under 43 minuter. Den sista 

intervjun, Grupp C, ägde rum på eftermiddagen den 2 december och pågick i 45 minuter. Alla 

grupper avslutades då mättnad nåtts och samtliga teman i intervjuguiden täckts in.  

4.4 Bearbetning av insamlad data  

De svar som inkommit i enkäten sammanställdes i diagram direkt i Netigate. Svaren från den 

öppna frågan sammanställdes även den, men i löpande text. Svaren användes som grund och 

inspiration för vidare diskussioner i fokusgruppsintervjuerna och resultatet av 

enkätundersökningen kommer således inte presenteras eller analyseras vidare. 

 

Utifrån det insamlade materialet kunde meningsskapande konstruktioner, uppfattningar och 

attityder identifieras och analyseras (Wibeck 2010). Analys av fokusgruppsundersökningarna 

grundades i det material som framkommit under intervjutillfällena. Samtalen spelades in 

audiellt, transkriberades och kompletterades med de anteckningar som observatören fört. 

Transkriberingen av samtalen skedde ordagrant då aspekter rörande gruppens sociala 

interaktion var värdefull för studien. Materialet delades upp och transkriberades av både 

moderatorn och observatören då de bägge medverkade under tillfällena vilket ökar 

tillförlitligheten. (Ibid, ss 93, 96) Direkta citat från fokusgruppstillfället användes i resultatet 

för att ge exempel och stärka framträdande resultat (Hjerm m fl 2014). 
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4.5 Material  

För resultat och analys har data från fokusgruppsundersökningen använts. Kortare 

informantintervjuer har genomförts löpande under studien med en kontaktperson på 

Electrolux som arbetar med att utveckla eGate. Detta för att diskutera specifika frågor eller 

motsägelsefulla uppgifter som framkommit under såväl den kvantitativa som den kvalitativa 

undersökningen, vilket stärkt validiteten.  

 

För att få förståelse för bakgrund, planering, mål och syfte med eGates interaktiva funktioner 

har ett antal interna dokument studerats. Materialet består i en tidigare enkätundersökning 

gällande eGate genomförd i december 2014, en Power Point-presentation riktad till 

ledningsgruppen samt två nyhetsbrev med information gällande lansering av de interaktiva 

eGate. Forskningsartiklar och litteratur som berör teorier och relevant fakta knutet till ämnet, 

som den här studien behandlar, har använts för att få en bakgrund och ingång till ämnet. 

4.6 Analysmodell 

Analysen av data som genererats från fokusgrupperna har utförts i form av en innehållsanalys. 

För att nå ett verifierbart resultat specificerades analysens olika steg i ett analysprotokoll 

utifrån studiens syfte och intervjuguidens teman. (Wibeck 2010) Transkriberad rådata från 

varje enskild fokusgrupp kategoriserades utifrån de olika ämnesaspekter som kunde 

identifieras. Viktigt i detta skede var att ifrågasätta och problematisera de identifierade 

kategorierna för att inte fastna i rutiner och förblindas av det egna materialet. (Hjerm m fl 

2014) Efter detta sammanställdes varje kategori kortfattat och summerades för att sedan ligga 

till grund vid kodning av materialet. Detta resulterade initialt i fjorton separata koder som 

sedan reviderades till tio. Vissa koder döptes om under processens gång och andra koder 

sammanfördes då de stod i nära relation till varandra och således var problematiska att 

separera. Då materialet genererade koder som var nära sammanlänkade till varandra var det 

här steget något det lades mycket tid och noggrannhet på. Slutligen kunde koderna 

sammanställas till ett antal faktorer som i materialet visade sig ha inverkan på deltagande och 

engagemang på eGate. Ett övergripande tema, som identifierades ha inverkan på samtliga 

identifierade faktorer, var organisationskultur. Övriga faktorer som slutligen identifierades 

var: användande av eGate, introduktion och upplevt syfte, tid, personlig exponering och 

värdering av interaktivt material, teknologi och kunskap, kollegors användande, personliga 

erfarenheter, alternativa kommunikationskanaler, personliga attityder, strukturella faktorer 

samt ansvarsfördelning (se fig. 1, Analysmodell). Koderna användes som rubriker i både 
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resultat- och analysavsnitt. Inter-kodarreliabilitet kan sägas ha uppnåtts då allt material 

kodades två gånger av bägge moderatorer som närvarade vid intervjutillfällena. (Wibeck 

2010)  

 

Analysen gjordes slutligen i form av en tolkande analys där det meningsskapande som 

återfanns i innehållet betonades. Materialet tolkades utifrån studiens teorier och centralt i 

analysprocessen var att finna mönster, göra jämförelser och kontrastera dessa. I analyseringen 

av materialet har den sociala kontexen beaktats, likaså gemensamma nämnare och skillnader i 

deltagarnas uppfattningar och yttranden. Tystnad och då deltagare avstod från att uttala sig 

har även belysts och varit av vikt för undersökningen då dessa kan tolkas som markörer. 

Övergripande i analysen har även implicita antagande gällande delad kultur och värderingar 

tagits hänsyn till och analyserats då det är avgörande för de uppfattningar och bakomliggande 

faktorer som studien undersöker. (Wibeck 2010).  

 

Fig. 1, Analysmodell 
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4.7 Metodologiska och etiska reflektioner  

Hög validitet i såväl den kvalitativa som den kvantitativa undersökningen är centralt för att 

kunna dra trovärdiga slutsatser. I undersökningen var det av stor vikt att begreppsvaliditeten 

var god. Hög begreppsvaliditet uppnås då teoretiska definitioner och operationella indikatorer 

överensstämmer med varandra och då studien på så vis undersöker det som avsetts att 

undersöka. (Essiasson m fl 2012) Då begreppet interaktiva funktioner anses centralt för 

studiens syfte var det av vikt att definiera begreppet för studieobjekten. Detta för att 

säkerställa en förståelse kring ämnet som skulle behandlas. I enkätundersökningen förklarades 

begreppet genom att räkna upp de interaktiva funktionerna en efter en i direkt anslutning till 

de frågor som berörde dem. Under fokusgruppsintervjuerna säkerställdes inledningsvis att 

deltagarna förstod vilka funktioner som ämnades undersökas. Ett problem som upptäcktes i 

fokusgrupperna var dock att deltagarna ofta frångick ämnet under intervjuerna genom att tala 

om de mer statiska funktionerna på intranätet eller om eGate i stort. Trots att de fått förklarat 

för sig att undersökningens fokus låg på de interaktiva funktionerna på intranätet och att 

frågorna som ställdes under intervjun uttryckligen berörde dessa fick moderatorn flera gånger 

ingripa för att rikta deltagarna rätt. Det visade sig även råda en viss osäkerhet kring vilka de 

olika funktionerna var och hur de användes trots att deltagarna sagt sig förstå vilka det 

handlade om under presentationen i början av intervjun.  

 

Gällande reliabilitet avses undersökningens grad av tillförlitlighet och förmåga att upprepas 

med samma metod för att nå samma svar. (Hansen & Machin 2013) Enkätundersökningar har 

generellt en hög reliabilitet då alla respondenter svarar på samma frågor i samma ordning 

vilket gör den lätt att upprepa (Hjerm m fl 2014). Enkäten testades även på ett mindre antal 

personer utanför undersökningsramen innan den distribuerades vilket gjorde det möjligt att 

säkerställa dess funktion. (Hansen & Machin 2013) För att öka reliabiliteten i den kvalitativa 

undersökningen utformades ett noggrant mätinstrument för analys i form av en analysmodell 

(se analysmodell s 29).  

 

All data och fakta, vare sig kvantitativ eller kvalitativ, är ett tolkningsresultat eller en given 

konstruktion. För att nå förståelse och finna mening är tolkning en grundförutsättning. 

Dimensionerna reflexivitet och tolkning är centrala vid samhällsvetenskaplig forskning. Vid 

tolkning av fokusgruppsundersökningarna fanns en del faktorer att ta hänsyn till. 

Tolkningsarbetet börjar redan innan undersökningen genomförs och pågår sedan parallellt 
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under hela studien. Som forskare genomförde vi ständigt både primära- och sekundära 

tolkningar. Exempel på primärtolkningar är de frågor som vi konstruerade i förväg, vad som 

sades under fokusgruppsintervjuerna samt vad som ansågs meningsfullt och intressant under 

intervjuns gång. Det vi gjorde genom primärtolkningar är en första sortering av det insamlade 

materialet. Vidare berör de sekundära tolkningarna hur de anställdas föreställningar och idéer 

konstruerats utifrån kontext samt den förförståelse forskarna innehar av olika konstruktioner. 

Genom andra gradens tolkning kunde en djupare förståelse för olika aspekter som haft 

betydelse för våra forskningsfrågor skapats. Viktigt var att vara medvetna om det ständigt 

pågående tolkningsarbetet och reflektera kritiskt kring det egna materialet under hela 

forskningsprocessen. Språket, som kulturellt och interaktivt fenomen, är något subjektivt som 

öppnar för tolkning. I den här studien gavs tolkningen av studieobjektens språkliga uttalanden 

om eGate en bild av deras uppfattningar och användande. Att vara reflexiv innebär att tolka 

den egna tolkningen, vilket exempelvis gjordes då vi reflekterade kring vår forskarroll i 

relation till konstruktionen av vårt material. Genom att reflektera kring våra egna tankar, 

observationer samt språkets konstruktion, öppnade vi för en mer genomtänkt och till viss del 

mer objektiv syn på materialet (Alvesson & Sköldberg 2010).  

 

Genom att tala öppet med Electrolux och dess anställda utan att störa studiens resultat 

kommer vi att öka transparensen och tilliten. Ett exempel på detta är att både 

fokusgruppsdeltagarna och respondenterna i enkätundersökningen tilldelades information 

kring studien och dess syfte. Under fokusgruppsintervjuer finns alltid en risk för 

intervjuareffekter, vilka kan påverka resultatet. Vid undersökningen undveks delvis 

intervjuareffekter genom att fokus låg på att lyssna och låta deltagarna tala och styra 

diskussionen själva. Viss styrning var dock nödvändig men denna reducerades så mycket som 

möjligt. Anpassning från den intervjuades sida är en intervjuareffekt som är svårare att styra, 

exempelvis kan vi inte kontrollera hur vi uppfattas utifrån våra personliga egenskaper vilket 

kan haft konsekvenser vid fokusgruppsintervjuerna. Undersökningarna hölls värderingsfria 

och ingen värdering lades i huruvida de använde de interaktiva funktionerna eller inte, utan 

det förklarades inledningsvis under fokusgrupperna att alla svar var viktiga oberoende av 

graden av användande. (Esaiasson m fl 2012) 

 

Viktigt vid både enkätundersökningen och fokusgrupperna var att etiska aspekter togs hänsyn 

till, då det är människor som utgör studieobjekten. De fyra forskningsetiska reglerna har 

fortlöpande under studien tagits hänsyn till för att nå upp till individskyddskravet. 
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Informationskravet och samtyckeskravet kan sägas ha uppnåtts då studiens syfte 

presenterades både i introduktionsbrevet till enkäten (se Bilaga 1, introduktionsbrev) och vid 

alla fokusgruppsintervjuer. Vid introduktionen i fokusgrupperna förklarades även att 

deltagandet var frivilligt och att alla respondenter kunde välja att avbryta sin medverkan när 

helst de ville. (Vetenskapsrådet 2002) På ett liknande sätt var respondenterna i 

enkätundersökningen fria att hoppa över frågor eller avbryta när helst de ville. För enkäterna 

kan det ha gjort att det interna bortfallet ökat, men det kan även ha genererat mer tillförlitliga 

svar då frågorna inte var tvingande. Viktigt var även att alla som deltog i både 

enkätundersökningen och vid fokusgruppsintervjuerna var informerade om att visst resultat 

som framkom även skulle komma att delas med Electrolux. Electrolux var tydliga med att de 

stöttade studien och uppmanade till deltagande, vilket kan ses vara både positivt och negativt. 

Positivt på det sätt att organisationen motiverar deltagande genom att påvisa att detta är 

viktigt för dem. Negativt då deltagare eventuellt kan känna sig osäkra på hur ärliga de kan 

vara då deras arbetsgivare kommer att ta del av visst resultat. (Hansen & Machin 2013) 

Nyttjandekravet kan sägas ha nåtts då deltagarna för både enkätundersökningen och 

fokusgruppsintervjuerna fick noggranna instruktioner om att personliga uppgifter och 

insamlad data endast skulle användas för att uppnå studies syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Både vid genomförandet av enkätundersökningen och vid fokusgrupperna togs hänsyn till 

konfidentialitetskravet då frågor gällande anonymitet aktualiserades. Respondenterna 

anonymiserades i enkätundersökningen och de deltagande gavs information gällande 

anonymitet innan undersökningen utfördes. Samma upplägg gällde fokusgruppsdeltagarna 

vilka anonymiserades genom att tilldelas könsneutrala koder som sedan använts i studiens 

resultat. Innan studien påbörjades fick fokusgruppsdeltagarna också information gällande 

anonymiteten. De fick även förfrågan om gällande inspelning av intervjun och gav samtycke 

till detta. (Vetenskapsrådet 2002; Wibeck 2010) 

 

Studien tar en abduktiv ansats då den innehåller element från både induktiv och deduktiv 

ansats. Viktigt är att poängtera att det inte är en blandning av dessa utan kan ses mer som en 

kombination av vissa egenskaper från de bägge. I denna studie tolkades och undersöktes 

således insamlad empiri i relation till valda teorier. (Alvesson & Sköldberg 2010) 

 

Avslutningsvis bör frågan om generalisering lyftas. Forskning bör ha generaliserade 

ambitioner och sträva efter att söka efter mönster, återkommande samband och 

regelbundenheter. En sådan enstaka fallstudie som vi gör är inte representativ i statistik 
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mening men teoretisk, eller analytisk, generalisering kan åberopas. Studien strävar efter att 

generalisera resultat till befintliga teorier och på så vis lyfta fram allmängiltiga aspekter som 

kan förväntas säga något om andra närliggande fall i populationen. De resultat som 

framkommer kan förhoppningsvis säga något om användandet av interaktiva intranät på andra 

organisationer liknande Electrolux. (Esaiasson m fl 2012) 
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5. Resultat  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån det empiriska material som genererats 

från fokusgruppsintervjuerna. Resultatet presenteras utefter den framtagna analysmodellen 

och redovisas efter studiens två frågeställningar.   

5.1 Internkommunikation på Electrolux och användande av eGate  

På Electrolux huvudkontor i Stockholm används ett antal olika kanaler för att kommunicera 

internt. I samtliga respondentgrupper nämndes främst två huvudkanaler; mail och ansikte mot 

ansikte. Mail är enligt respondenterna det mest välanvända arbetsverktyget för att nå kollegor 

inom landet så väl som globalt. Kanalen är respondenternas vanligaste källa till information 

och anges vara enkelt att använda då det frångår tidsskillnader. Att vända sig till en nära 

kollega vid problem eller frågor är något som alla respondenter gör dagligen. Det råder en 

öppen landskapsstruktur på huvudkontoret vilken underlättar kommunikation ansikte mot 

ansikte. Om kollegan sitter längre bort används ofta chatten Sametime som är integrerad i 

mailsystemet Lotus Notes. I Sametime kan korta frågor ställas, tid för möten bokas och snabb 

feedback ges. Respondenterna upplever att de snabbare får svar på chatten än via mail, 

missuppfattningar kan korrigeras och det är enkelt att gå tillbaka och se historiken för att 

minnas vad som sagts. Telefonsamtal är även en kanal för internkommunikation, men som 

används mer sällan på huvudkontoret enligt respondenterna. En del av respondenterna uppger 

att val av kommunikationskanal görs utifrån situation och uppgift. De som arbetat länge inom 

organisationen nämner att de skapat sig egna informella vägar att nå information och lösa 

problem. Andra externa kommunikationslösningar används även av alla respondenter, 

exempel på sådana är Whatsapp, Jabber samt WeTransfer.  

 

De interaktiva funktionerna på eGate är sällan ett förstahandsval för internkommunikation. 

Det är respondenter i grupp A och B som använder de interaktiva funktionerna på eGate. I 

Grupp A finns en respondent som använder dem dagligen och två som använder dem mer 

sällan och en som aldrig gör det. I grupp B varierar det bland respondenterna hur ofta de 

aktiverar sig socialt på eGate men däremot så säger de flesta sig använda intranätet för att 

söka information och ta del av nyheter. ”Det är mycket som händer som man vill ha koll på” 

(B5). En av respondenterna i gruppen använder de interaktiva funktionerna aktivt, främst 

team-sites och file-share, men respondenten skriver också ofta spontana kommentarer. I 

övrigt säger flertalet av respondenterna i gruppen att de inte själva lägger upp eget material på 

eGate, utan att de mestadels tar del av statisk information eller i vissa fall material som andra 
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delat eller skapat. I grupp C används eGate väldigt begränsat och tre av respondenterna i 

grupp C anger att de aldrig använder de interaktiva funktionerna. Endast en av respondenterna 

i gruppen har en enstaka gång svarat på en kommentar. Generellt i diskussionerna tog de 

respondenter som sällan eller aldrig använder de interaktiva funktionerna störst plats och 

dominerade. De två respondenter som frekvent använde funktionerna och aktiverade sig på 

intranätet tog ett steg tillbaka och höll ofta med om övriga respondenters resonemang om 

brister och problem med systemet.   

5.2 Introduktion och upplevt syfte  

Det råder delade uppfattningar om hur intranätets interaktiva funktioner introducerats. Flera 

av respondenterna kan inte dra sig till minne hur det gick till. Två respondenter har anställts 

via vikariat eller konsulttjänster och upplever att de inte ens fått någon introduktion till 

systemets existens. Istället har de fått upptäcka eGate på egen hand, genom annan intern 

information. Respondent B3 har aldrig fått lära sig att använda eGate och säger sig därför inte 

delta där. Respondenterna i grupp C anger att deras kollegor med en skämtsam ton, visat dem 

eGate och var lunchmenyn kan hittas. ”Jag har inte fått en bra introduktion och presentation 

av det, utan min chef sa att jag skulle kolla igenom det, visade mig lunchmenyn typ” 

(C4).  Respondent A1 beskriver att systemet ständigt är under utveckling och att det är svårt 

som användare att förstå när nya funktioner tillkommer eller ändringar genomförs. I grupp B 

nämns ett introducerande informationsmöte vilket respondenterna kände sig tvingade att gå 

på. Gruppen säger att då det nya eGate lanserades lades mycket energi på introduktion där 

ansvariga för eGate gick runt och informerade samt kom till lunchmatsalen för att tala om 

eGates nylansering. Ett initiativ som enligt respondent A3 varit värdefullt är Working Smarter 

Week där anställda lärt sig använda eGate och dess funktioner. Deltagandet var frivilligt.  

 

Kommunikationen kring användandet av eGates interaktiva funktioner och dess syfte nämns 

som begränsad och knapphändig av samtliga respondenter. Flertalet respondenter beskriver 

eGate som en informationsbank. Enligt respondenterna i grupp A är syftet med de interaktiva 

funktionerna att minska avstånden mellan anställda i den globala organisationen, att tillåtas 

vara spontana i sin kommunikation samt att öka engagemanget och interaktivitet mellan 

anställda. Respondenterna i grupp A är eniga om att syftet uppnås till viss del och menar att 

det är upp till individer att själva förstå syftet med eGate. De hävdar också att fler anställda 

måste börja använda de interaktiva funktionerna och se ett värde i att lägga tid på dem.  
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I grupp C har en av respondenterna ett liknande resonemang om syftet med eGates interaktiva 

funktioner:  

 

”Någonstans vet man ju. Vi är ju ett företag och det är ju klart att vi lätt ska kunna komma i 

kontakt med varandra. Vi står ju för samma saker och säljer samma produkter, även om man 

jobbar i Tyskland eller här. Att man ska kunna lägga upp saker oavsett vilket land och att 

andra länder har möjlighet att ta efter bra idéer” (C4).  

 

En del av respondenterna har aldrig fått något syfte med eGates interaktiva funktioner 

presenterat för sig och menar att ”Man använder ju inte något om ingen förklarat fördelarna 

med att använda det, om ingen säger till en att använda funktionerna och att de är bra” (C3). 

Respondenterna i Grupp C är eniga om att de inte går in på eGate spontant utan att de någon 

gång besökt eGate men då via avdelningens veckobrev som länkar till eGate eller för att se 

lunchmenyn. ”Det är bara ett informationsflöde på en portal” (C3).  

 

En av respondenterna i grupp B hävdar att användare nog har svårt att se syftet med att 

engagera sig och delta och gruppen är överrens om att syftet med eGates och de interaktiva 

funktionerna är att verka informationsgivande. ”Syftet är en snabbare väg in till den 

information vi vill ha från företaget” (B5). Vidare följer en diskussion i grupp B gällande 

syfte med statusuppdateringar. ”Vad skulle man vilja dela i sitt dagliga arbete egentligen, idag 

fick jag den här fläkten att fungera?” (B4). Trots en generell motvilja till att aktivera sig 

socialt menar respondenterna i grupp B ändå att det skulle kunna finnas ett syfte med att göra 

det och respondent B4 menar att: ”Det är bra att kunna dela om det händer något i byggnaden, 

det är kul att veta om det.”  

5.3 Tid  

I två av grupperna, Grupp A och C, nämns tidsbrist som ett återkommande problem i relation 

till användandet av de interaktiva funktionerna på eGate. “Jag tycker det någonstans är en 

konkurrens om tiden, när ska man hitta tiden till att blogga för en intern Electrolux-publik?” 

(A1). ”Om dygnet hade fler timmar skulle jag tycka det var jättekul att gå in och läsa vad som 

händer på Electrolux runt om i världen, men den tiden finns inte” (C2). I grupp B lyfter ingen 

av respondenterna tidsfaktorn.   
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5.4 Personlig exponering och värdering av interaktivt material  

Att exponera sig som individ på intranätet genom de interaktiva funktionerna är något som 

diskuteras under samtliga intervjuer. Exponering i form av det egna bidragandet till systemet 

skapar olika känslor hos respondenterna. I grupp A och B är åsikterna blandade och ett fåtal 

konkreta exempel lyftas gällande vad de som individer kan bidra med. I grupp C möts frågan 

om vad de själva kan bidra med till systemet av tystnad och nervösa skratt. Efter ytterligare 

tystnad framkommer tveksamt att feedback är viktigt och något som de själva skulle kunna ge 

andra.   

 

Genomgående i grupp A och även till viss del i grupp B märks en pågående värdering av 

användares interaktiva material genom korta inlägg i övergripande diskussioner så som: 

”Folks små kommentarer har man sällan har användning för” (B1) och “Flödet i högerkanten 

är bara irriterande, ganska mycket nonsens!” (A4). Gruppen värderar andras material och 

resonerar även kring hur material de själva publicerar kan värderas av andra. Mycket kritik 

riktas mot materialet, men det ges även fåtal exempel på sådant som ansetts användbart. I 

grupp C fokuseras värderingen av material endast gentemot hur det egna individuella 

interaktiva materialet skulle kunna uppfattas och värderas av andra. Resonemanget rörde 

främst en rädsla för att störa eller trycka på kollegor onödig information. Det framkommer 

även i grupp B och C att det finns vissa känslor som väcks när individer pratar om att dela 

med sig av eget material och exponera sig på intranätet. I grupp B fokuseras diskussionen 

kring osäkerhet om vem som får tillgång till det material som delas interaktivt; 

 

”På wiki har vi en fikalista som jag brukar uppdatera ibland. När jag delar den kommer den 

upp i feeden som en stor bubbla som är synlig för hela mitt nätverk. Men jag vet inte exakt 

vilka som kan se, det är ju bara intressant för de jag ska fika med. Jag vill inte dela den till 

alla… Jag är inte riktigt bekväm att dela och är man inte bekväm kan man lika gärna låta bli.” 

(B5) 

 

En respondent i samma grupp håller med; ”Jag vill inte dela allt med hela världen och har 

aldrig upplevt att jag vill dela en status med hela Electrolux, det jag delar är bara något som 

vissa personer eller min avdelning skulle vara intresserade av.” (B1) Respondenterna i grupp 

A diskuterar att det krävs energi att producera meningsfullt material, vilket enligt dem är en 

viktig förutsättning för användande. De är eniga om att det inte är tillräckligt många kollegor 

som använder de interaktiva funktionerna vilket kan bero på att de inte ser värdet eller nyttan 
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med dem. Respondenterna i grupp A är noga med att poängtera att de interaktiva funktionerna 

inte får användas för att sprida nonsens som stör, sådant är inte meningsfullt för arbete. 

 

“Jag spökbloggar lite då och då för min chef, men då skriver jag inte om att åka på semester 

utan det är ett sätt att prata till hela den relevanta målgruppen. Det är ett sätt att hålla dialogen 

igång och skapa nykänsla i teamet” (A3). 

 

Respondenterna i grupp A är eniga om att en affärsnytta måste identifieras för att de ska börja 

delta och engagera sig. De menar att det måste kännas meningsfullt att både ta del av 

interaktivt material och att bidra till systemet. Innehållet måste ha substans och ge något i det 

dagliga arbetet. En respondent i grupp B utmärkte sig genom att hävda det motsatta. 

Respondenten följde olika användare och tog dagligen del av interaktivt material från 

anställda som han fysiskt inte träffat förut. Respondenten hävdade att det inte gav någonting 

konkret för det dagliga arbetet utan snarare att det var intressant att få ta del av andra globala 

Electroluxares vardagsuppdateringar.   

5.5 Teknologi och kunskap 

Det råder enighet i alla grupper om att systemet i stort har teknologiska brister som försvårar 

användandet. “Min eGate funkar inte ens på Firefox som är min vanliga webbläsare, det gör 

ju inte saker och ting lättare” (A1). Systemet upplevs av samtliga respondenter som rörigt och 

ibland svårjobbat på grund av att informationsflödet känns övermäktigt och svårt att ta in. 

“Informationsöverflödet gör att man inte orkar kolla på den där wiki-sidan heller” (B3). 

Strukturen i systemet leder även till en frustration hos vissa respondenter som försökt 

anstränga sig vid specifika tillfällen genom att producera och bidra med eget material: ”För ett 

par år sen la min arbetsgrupp ner mycket energi på en informationsfilm som var till för alla 

och som vi delade men den har ju försvunnit in i en hörna på eGate” (B1). Systemet premierar 

inte dessa ansträngningar utan material sorteras bort i flödet. De interaktiva flödena på eGates 

startsida upplever respondenterna i grupp A som ett brus och innehållet beskrivs ofta vara 

ointressant för just dem. Supporten som är kopplad till systemet är enligt respondenterna i 

grupp B bristfällig och sällan till någon hjälp. I samtliga grupper lyfts flera önskemål om 

tekniska förbättringar som skulle motivera respondenterna att aktivera sig mer socialt.  

 

Förutom tekniska brister så märks generellt en bristande kunskap kring de interaktiva 

funktionerna men även intranätet som helhet. Tydligast märks osäkerheten i grupp B och C. 
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Det framkommer att vissa respondenter inte har kännedom om de olika funktionerna: “File 

share, vad är det? Vi skickar jättestora 100MB-mail” (B4). ”Jag är så dålig, jag vet inte ens 

hur jag delar en artikel, taggar jag den som på Facebook?” (C2). En känsla av att inte hitta i 

systemet finns också bland flera av respondenterna vilket resulterar i att de hellre tar ett steg 

ifrån systemet. 

 

I grupp A och B identifierades tidigt två experter i respektive grupp. De förklarar för övriga 

respondenter hur olika funktioner fungerar och försöker att rätta till de missförstånd som 

uppkom under intervjuernas gång. Experterna visar sig ha en högre kunskap om eGate än 

övriga och de visade även på ett större engagemang än övriga då de sade sig dagligen delta på 

intranätet. De övriga respondenterna i grupp A och B riktade ofta frågor till dessa 

självutnämnda experter och bad öppet om hjälp för att förstå problematik där den personliga 

kunskapen var bristfällig.  

5.6 Kollegors användande  

Individuell okunskap diskuterats i alla grupper och det framkommer att det finns en 

uppfattning om att okunskapen även råder bland kollegor. “Jag tycker en vanlig 

statusuppdatering man ser är sådana där anställda uppenbarligen trott att de fyllt i något i 

sökfunktionen men sen tryckt på enter” (A2). Samtliga respondenter menar att kollegor 

använder sökfunktionen relativt frekvent men att de hört sina kollegor säga att det är svårt att 

hitta information vilket bidrar till att deras kollegor väljer andra mer informella vägar. “Jag 

tror inte någon av mina kollegor är aktiva och delar eller postar uppdateringar, jag tror mig 

veta att ingen gör det” (A1). Det är sällan respondenterna talar med sina kollegor om eGate 

och dess interaktiva funktioner, utan de bara finns där. 

 

“Jag tror vi är i limboläget där man en gång hade en tro på att det kan vara kul att lägga ut lite 

grann men sen får man responsen att det är väldigt få som går in och aktivt tar del och bidrar 

och då avtar ju flödet. Sen har vi ju dom, tack och lov, som jobbar för att hålla detta vid liv” 

(A2). 

 

Det finns en uppfattning i grupp A om att få anställda aktivt tar del och bidrar med material. 

Samtidigt resonerar respondent A1 om det egna begränsade användandet; “Jag är sällan inne 

och läser, varför ska jag då dela eller kommentera?” (A1). En respondent i grupp A utmärker 

sig och säger “I mitt fall är alla mina kollegor extremt bias då de arbetar med att driva på 
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interaktivitet på eGate” (A4). Under fokusgrupperna framkommer det att respondenterna 

själva upplever att deras användande av eGate förmodligen hade ökat om deras kollegor 

använde det mer frekvent. ”Jag hade använt det mer om man märkte att fler gick in och delade 

saker och om man såg en aktivitet” berättar respondent C4 och får medhåll från de övriga 

respondenterna i grupp C. I grupperna upplever respondenterna att kollegor använder eGates 

interaktiva funktioner sparsamt eller inte alls.  I grupp B finns en uppfattning om att eGates 

interaktiva funktioner sällan används av kollegor och att aktiviteten är låg. ”Problemet är att 

man inte kommit upp i någon slags kritisk massa för det läggs bara upp någonting varannan 

månad” (B3). Gruppen säger att det ofta är samma personer som aktiverar sig och syns på 

intranätet och att resten inte bryr sig vilket gör att de slutat bry sig. En av respondenterna i 

gruppen beskriver ett undantag, en kollega från Tyskland som flitigt gör status-updates för att 

dela information och länkar: ”Det han lägger upp är inte värdefullt egentligen för mitt dagliga 

arbete, för han jobbar med helt andra grejer än mig men det är intressant att läsa och se vad 

han sysslar med...” (B6). En annan respondent i gruppen följer en kollega och brukar notera 

dennes kommentarer och bloggartiklar. ”Det skulle kunna vara intressant för mig, men för det 

mesta är det bara överflödig information” (B1).  

5.7 Personliga erfarenheter  

Det privata användandet av interaktiva funktioner utanför arbetsplatsen skiljer sig från 

respondent till respondent. Flera interagerar aldrig med andra på sociala medier och liknande. 

“Jag har ingenting, googlar du på mig kommer bara den officiella Electrolux-bilden upp, jag 

har svårt att förstå hela sociala medier-grejen” (A4). “För min egen del går sociala medier i 

vågor, nu är jag nere på en bottennivå” (A2). Två av respondenterna i grupp C har inte heller 

något intresse för interaktion på internet och en av dem har aldrig haft någon smarttelefon. 

Dessa respondenter reflekterar över att deras privata avståndstagande till sociala medier vara 

något som påverkar deras deltagande på eGate. Andra respondenter interagera mer frekvent 

på internet. En respondent i grupp C säger sig dela filmklipp och skriva kommentarer och i 

grupp B är det flera som dagligen använder sig av sociala medier. ”Jag läser, men skriver inte 

själv” (B1). De sammanlagt tre respondenterna i grupp A och C som tydligt tog avstånd från 

sociala medier använde inte heller eGate överhuvudtaget.  

5.8 Alternativa kommunikationskanaler  

Samtliga respondenter nämner flera externa interaktiva verktyg som används för 

internkommunikation och fungerar bättre än de lösningar som finns på eGate. Exempel på 

sådana är Jabber, Whatsapp och WeTransfer. Plattformarna anses ofta ha en tydligare 
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helhetskänsla än eGate och att det är anledningen till att externa verktyg föredras. 

Respondenterna i grupp A uttrycker även att de är vana vid att använda dessa och kan utan 

större problem således göra det. Grupp C är eniga om att eGate skulle användas mer om det 

var arbetsgruppens huvudsakliga källa till information. ”Hade vi sparat ner alla våra 

plattformar på eGate så hade vi använt endast intranätet” (C3). 

 

I det vardagliga arbetet upplever respondenterna i samtliga grupper att det sällan finns en 

allmän publik eller målgrupp att tala till genom de interaktiva funktionerna. Ofta vet 

respondenterna vem de vill nå med sin information eller vem som ska kontaktas vilket gör att 

de väljer andra kanaler för den interna kommunikationen. Mail anges generellt användas mest 

frekvent. “Det vi gör dagligdags har inte en så stor publik utan det finns kanske en handfull 

intressenter internt och då delar vi på ett annat sätt än att stå med en stålmegafon på 

bergstoppen och ropa ut någonting” (A2). Alla respondenter i grupp B är överrens om att det 

ibland kan bli onödigt mycket mail men eGate är inte lösningen på denna problematik då mail 

ändå skickas ut när anställda får en notifikation på intranätet. ”Jag använder inte eGate för att 

ställa frågor till andra eftersom de samtidigt får en notifikation på det via mail, det blir en 

omväg och därför kan jag lika väl skicka mail direkt” (B4). Det finns en känsla av att viktiga 

saker försvinner i det stora nyhetsflöde som eGate genererar innan anställda hunnit ta del av 

informationen vilket gör att respondenterna föredrar mail. Då vet de att informationen nått 

fram. 

 

En svårighet med eGate diskuteras av två respondenter i grupp A och gäller samarbete med 

externa konsulter i andra länder, vilket uppges vara ett vanligt förekommande arbetssätt. Det 

går att ge externa parter tillgång till vissa funktioner men administrationen och brandväggar 

försvårar samarbetet och gör att metoden väljs bort. “En stor del av min community är externa 

konsulter och bara där försvinner motivationen för mig att använda eGate, det räcker inte till 

för jag har inte tid att se till att 300 konsulter ute i våra topp 60 länder har tillgång till eGate” 

(A2). Grupp B måste delvis använda andra plattformar än eGate för sitt dagliga arbete då viss 

information är sekretessbelagd.  

 

Informationens aktualitet visar sig även ha betydelse för hur det interaktiva materialet 

värderas av flertalet respondenter i samtliga grupper. ”Jag brukar ju kolla hur lång latenstid vi 

har mellan det som skrivs i media och nyheter som kommer upp på eGate och det brukar vara 

en vecka senare som det kommer upp på eGate” (B6). Om materialet är inaktuellt, vilket är en 
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återkommande problematik, bortprioriteras intranätet som informationskanal och andra 

alternativ prioriteras istället. Mail anges ofta vara den primära källan för aktuell och relevant 

information.  

5.9 Personliga attityder  

Det märks bland en del av respondenterna att det finns en mer eller mindre uttalad motvilja att 

delta på eGate. Motviljan är personlig och ofta negativ då den förekommer. 

“Det är inte min värld... jag är inte på humör... det är inte min grej” (A4).  I grupp B finns 

också personliga attityder till eGate som påverkar deltagande och engagemang; ”Jag har 

ointresse, vårt intranät saknar den här drivkraften som gör att jag vill vara där” (B3), ”eGate 

ger ingenting utan det stjäl bara massa plats i min hjärna och på skärmen” (B1). Som en 

motpol till detta berättar en respondent i grupp B om sitt deltagande som något positivt och 

menar att hen i högsta grad engagerar sig utifrån ett egenintresse.   

5.10 Strukturella faktorer och ansvarsfördelning  

I gruppen som endast består av högre chefer framkommer det att det finns föreställningar om 

hur chefer bör använda eGates interaktiva funktioner. Vid speciella kampanjer kan en av 

respondenterna i grupp A exempelvis använda sig av kommentarsfunktionen i syfte att lyfta 

intresset och engagera sina medarbetare. Respondenten agerar utifrån sin roll som chef och av 

ansvarsskäl och enligt respondenten är det ett sätt att visa lojalitet till systemet och 

organisationen i stort, samt för att visa kollegor hur de ska bete sig. Kommentarerna har inget 

vidare personligt värde för respondenten. En annan av respondenterna i samma grupp håller 

med om resonemanget och menar att det är viktigt att uppmuntra andra att aktivera sig socialt 

på intranätet i rollen som chef. Själva räknar ingen i grupp A med att få feedback på sin 

interaktivitet på eGate. “Det är ju vi som ger feedback” (A3).  

 

I grupp C, där inga chefer medverkar, bekräftar respondenterna föregående resonemang 

genom att distansera sitt och andra kollegors användande från chefens användande. Gruppen 

berättar att chefen använder eGate dagligen och har en positiv inställning till systemet och 

dess interaktiva funktioner. Respondent C4 får ibland mail från chefen angående aktualiteter 

som publicerats på eGate, främst nyhetsartiklar. ”Jag tror han kan känna att det är hans 

ansvar, hans roll” (C3). Respondenterna distanserar sig från chefens arbetsroll och funktion i 

systemet genom att reflektera över skillnader i ansvar och användande mellan de i teamet och 

chefen: ”Vi letar efter helt annan typ av information och vår chef använder eGate på ett annat 

sätt som gör det enklare att använda det i ett interaktivt syfte” (C3). Respondent C1 menar att 
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det kan vara bra för gruppen att prata om hur de i teamet ska uppnå ett högre deltagande på 

eGate eftersom det verkar viktigt för deras chef men tillägger också att det är chefens ansvar 

att se till att de anställda deltar på eGate. ”Jag tror det är viktigt att de högsta hönsen faktiskt 

bestämmer sig för att ta vårt användande på allvar eftersom eGate uppenbarligen är viktigt för 

dem” (C1). Respondent C2 instämmer delvis: ”Det blir nästan att man går in på eGate på 

uppmaning från cheferna, om de vill att jag ska ta del av något på eGate”. Diskussionen 

förstärks ytterligare genom att respondenterna i grupp C beskriver att deras arbetslag har 

möjlighet att använda intranätet mycket mer än vad de gör men att de i teamet väljer bort det 

eftersom de anser att systemet och dess innehåll är globalt och därför inte riktar sig mot dem. 

Den globala informationen upplevs inte vara viktig för gruppens dagliga arbete utan den 

informationen tror de mer är riktad till chefer. Gruppen anser att deras team skulle använda 

eGate mer om det var anpassat efter land eller avdelning.  

 

Huvudparten av respondenterna från samtliga fokusgrupper upplever inte att det finns några 

krav eller förväntningar på att använda de interaktiva funktionerna. Endast två respondenter, 

en från grupp A och en från grupp C, uttrycker explicit att de uppfattar krav eller 

förväntningar på att använda de interaktiva funktionerna. ”Jag tycker väldigt ofta att det 

kommer upp kommentarer som: ‘det där finns på eGate’” (C1). Respondent A3 är redaktör på 

eGate och säger sig därför uppleva krav på delaktighet. Respondenten använder intranätet 

dagligen och bloggar, kommenterar samt driver communities. Just bloggandet kräver en hel 

del, dels för författaren men även för mottagaren. 

 

“... bloggande är en bra grej men det är inte en helt naturlig process som mail är utan både jag 

och mottagaren måste anstränga sig lite. Det är inte the way of working ännu” (A3).  

 

I samtliga grupper har diskussioner förts gällande respondenternas personliga profiler på 

eGate. Respondenterna är eniga om att de flesta av profilerna på eGate består av bristfällig 

information och resonemanget kopplas till ansvarsfördelning. För att personliga kompetenser 

och kontaktuppgifter ska synas på anställdas profiler måste anställda själva fylla i sina profiler 

med uppgifter, det är inget som sker automatiskt. Den allmänna uppfattningen bland 

respondenterna är att kollegor inte har fullständig information på sina profiler vilket gör att de 

inte heller dyker upp i sökfunktionen. De flesta respondenter i grupp A och B menar att 

fullständiga profiler är viktigt för nätverkandet och att individer eller sektorn därför bör ta 

ansvar för profilen. 
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Respondenterna i grupp B upplever att de haft svårt att uppdatera den egna profilen då en 

godkännanderutin är kopplad till funktionen vilken går ut på att respektive chef måste ge sitt 

godkännande på alla uppdateringar den anställda gör. Den här rutinen diskuteras mycket av 

deltagarna i grupp B och beskrivs som ytterst problematisk. ”Man kan inte tagga sig själv för 

då måste chefen godkänna och det är så många nya chefer överallt och de har inte någon 

aning om att de ska göra det vilket gör det svårt att uppdatera profilen” (B3). Vidare beskriver 

en respondent i grupp B en känsla av att väldigt få användare förstår att de kan uppdatera sina 

kompetenser i sin profil. ”Jag försöker uppdatera min profil men fastnar det första jag gör och 

då orkar jag inte lägga ner tid på det, det blir ointressant” (B3). 
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6. Analys  
I avsnittet analyseras uppsatsens resultat utifrån den framtagna analysmodellen. Utifrån 

studiens empiri är målet med analysen att besvara studiens frågeställningar utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk. 

6.1 Användande av eGate  

I undersökningens resultat framkommer att det interaktiva användandet skiljer sig på 

individnivå men att det även finns likheter och skillnader på gruppnivå. I grupp A och B var 

respondenternas interaktion ofta begränsad men ändå förekommande. Ett fåtal respondenter 

sade sig delta och engagera sig frekvent på eGate. Grupp C utmärkte sig då ingen av 

respondenterna sade sig använda någon av de interaktiva funktionerna och knappt heller 

systemet i sin helhet.  
 

Ett specifikt karaktärsdrag som tydligt lyfts fram av samtliga respondenter är eGate som 

statisk informationsgivare. När respondenterna talar om sitt eget användande av systemet 

råder det en allmän samstämmighet att det främst används för att hitta information. Den bild 

respondenterna framställer av eGate beskriver en statisk informationsdatabas och inte en 

interaktiv och levande kanal. En förklaring till det begränsade interaktiva användandet kan 

därför ses som en form utav social influens där respondenternas öppna ställningstaganden 

gällande eGate som statiskt verktyg för informationsinhämtning påverkar.  

 

Deltagandet på eGate, det interaktiva användandet, förutsätter ett engagemang hos de 

anställda. Ett antal faktorer har identifierats ha betydelse för delaktigheten och engagemanget 

på eGate. Samtliga faktorer som identifierats går på olika sätt in i varandra och har därför 

varit svåra att skilja åt. Resultatet visar att de olika faktorerna varierar på både individ- och 

gruppnivå. De faktorer som identifierats är: organisationskulturen på Electrolux, introduktion 

och upplevt syfte, tid, uppfattat värde av det interaktiva materialet, teknologi och kunskap, 

kollegors användande och attityder, tidigare erfarenheter, alternativa kanaler, personliga 

attityder samt strukturella faktorer och ansvarsfördelning.  

6.2 Organisations- och kommunikationskultur  

Organisations- och kommunikationskultur kan ses som övergripande faktorer och något som 

har inverkan och samverkar med samtliga i övrigt identifierade faktorer för deltagande och 
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engagemang på eGate. Det går inom ramen för den här studien ej att undersöka eller 

bestämma vilken kultur som råder på Electrolux svenska huvudkontor men resultatet har visat 

på olika indikationer som kan härledas till den rådande kulturen. Normer, uttryckta 

värderingar i förhållande till system samt innehåll och beteenden som beskrivs i och kring 

systemet kan sägas vara uttryck för den kultur som respondenterna befinner sig i. Attityder 

och värdering av systemet grundas i organisationskulturen. Det faktum att de respondenter 

som inte alls - eller på ett begränsat sätt - deltog och engagerade sig tog störst plats och 

tillskrevs status under intervjuerna kan ses som ett uttryck för den rådande kultur och 

inställning till systemet. Det gick i fokusgrupperna att se att den generella attityd som lyste 

igenom var negativt inställd och således kan det ses ha inverkan på användandet. 

Kulturuttrycken som yttrat sig under intervjuerna genomsyrar allt det material som 

fokusgruppsundersökningen genererat och samtliga kan sägas ha en inverkan på användandet, 

deltagandet och engagemanget på eGate.  

 

Utifrån ett differentieringsperspektiv går det att se tendenser som pekar mot att subkulturer 

existerar. De mångbottnade uppfattningar som finns om intranätet bland respondenterna 

skiljer sig över de undersökta nivåerna i strukturen på huvudkontoret, vilket kan vara en 

indikation på att olika hierarkiska subkulturer existerar. Anställda på olika nivåer tillskriver 

eGate olika värden och betydelser. De flesta chefer som deltagit beskriver systemets värde för 

hela organisationen, medan de anställda lägre ner i strukturen beskriver hur eGate anses vara 

viktigt för cheferna. Det här tyder på att de personer med makt i organisationen kan ha 

inflytande för den betydelse som eGate tillskrivs utifrån organisationens olika hierarkiska 

subkulturer. Kommunikationskulturen på Electrolux huvudkontor är en del av organisationens 

kultur. Undersökningens resultat visar att Electrolux har influenser av både centraliserande 

och decentraliserande drag. eGate och dess interaktiva funktioner är ett exempel på ett 

decentraliserat initiativ men rådande kommunikationskultur kan vara en bidragande orsak till 

att andra alternativa kanaler ibland premieras och att kommunikationen ändå centraliseras.  

6.3 Introduktion och upplevt syfte  

Hur anställda introducerats till eGate och vilket syfte de anställda tillskriver systemets 

interaktiva funktioner är faktorer som spelar roll för deltagandet och engagemanget. Det råder 

delade meningar om vad syftet med eGate är och de interaktiva funktionerna har på olika sätt 

presenterats för de anställda. Ett resultat som utmärker sig rör deltagarna i gruppen med 

anställda längre ner i strukturen. De har introducerats till systemet via en chef eller via 
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kollegor på ett skämtsamt sätt vilket kan ses bidra till deras uppfattning och användande av 

systemet. SIMTU förklarar hur social influens spelar roll och inverkar på individer utifrån 

öppna ställningstaganden. Om systemet presenteras på ett oseriöst eller flyktigt sätt kan det 

således ha betydelse för vilken värdering anställda ålägger intranätet, vilket kan begränsa 

delaktigheten.   

 

Anställdas uppfattning av syftet med eGate kan vara en faktor som påverkar engagemanget. 

Flera av de respondenter som har svårt att förstå syftet med att interagera på intranätet visar 

på ett bristande engagemang, vilket utifrån Kahns teorier om engagemang kan förklaras som 

en avsaknad upplevelse av meningsfullhet. Om en anställda inte anser det meningsfullt att 

interagera finns en sannolikhet att engagemanget begränsas. Resultatet visar dock att det finns 

en respondent som inte fullt uppfattat syftet med att interagera på eGate, men som trots det 

visar ett engagemang och deltagande i systemet. Det här går inte i linje med Kahns teorier, då 

indikationer finns på att respondenten ser interaktionen som meningsfull trots en avsaknad av 

förståelse för interaktionens syfte.  

6.4 Tid  

Tiden är en faktor som framstår som begränsande för deltagande och engagemang på eGate 

hos två av tre undersökta respondentgrupper. Utifrån SIMTU kan tid beskrivas som en 

objektiv mediefunktion och upplevd avsaknad av tid kan härledas till minskad delaktighet. I 

resultatet framkommer att tidsfaktorn ofta är sammanlänkad med andra begränsande faktorer 

och används ofta av respondenter för att förstärka ett icke-användande beteende. I en av de 

undersökta grupperna är det ingen som nämner tidsfaktorn i förhållande till det egna 

användandet av eGate. Utifrån resultaten kan det således sägas att tidsfaktorns påverkan för 

respondenternas deltagande och engagemang skiljer sig på en individnivå.  

6.5 Personlig exponering och värdering av interaktivt material  

Att exponera sig själv genom att producera och publicera eget material på eGate var något 

som flera respondenter sade sig avstå från. Det begränsade deltagandet kan kopplas till 

autonomitetsparadoxen som berör det faktum att anställda i demokratiska och 

decentraliserade system absorberas in i organisationen och slutar agera individuellt. Vad 

individer upplever att de personligen kan bidra med reduceras till den givna arbetsroll 

personen har i organisationen. En anställd med tydliga arbetsuppgifter som ställer krav på 

deltagande på eGate anser sig exempelvis ha något värdefullt att bidra med då denne arbetar 
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utifrån tydliga mål som är kopplade till specifika arbetsuppgifter. Det blir meningsfullt för 

respondenten att bidra till systemet vilket ökar engagemanget.  

 

En del respondenter uttrycker att de avstår från att interagera på eGate utifrån en rädsla för att 

det material de publicerat ska bli offentligt och tillgängligt för samtliga anställda att ta del av. 

Detta märks framförallt i grupp B och osäkerheten skulle kunna härledas till en ökad 

självmedvetenhet hos de anställda. Utifrån Kahns teorier kan även ökad självmedvetenhet 

leda till en minskad emotionell tillgänglighet, vilket här kan vara en förklaring till att de som 

känner denna rädsla visar på lågt engagemang. En annan förklaring till den typen av osäkerhet 

och passivitet kan härledas till Stohl och Cheneys kontrollparadox. Då anställda känner en 

osäkerhet kring vem som kan ta del av och då även bedöma det material som publiceras 

genererar det en känsla av osäkerhet. Känslan av att kontroll kan komma från alla håll i 

organisationen och inte endast från chefer kan bidra till att deltagandet begränsas. 

 

Den pågående värdering av interaktivt materialet som skedde under intervjuerna är även en 

faktor som påverkar deltagande och engagemang på eGate. Detta kan bero på att det finns 

normer kring vad som är relevant material att publicera på intranätet. Antagandet att det finns 

normer kring det publicerade materialets kvalité stärks även då en del av respondenterna 

uttrycker att det som publiceras på eGate bör vara relevant för deras arbete och ha en 

affärsnytta. En respondent i grupp B stod ut från detta och menade att interaktivt material kan 

ge något utan att vara direkt affärsnyttigt. Respondenten agerar utifrån ett egenintresse vilket 

engagerar och gör att hen deltar. Detta diskuteras närmare under rubrik 6.10 Personliga 

attityder.   

 

I grupp C resonerade respondenterna kring oviljan att publicera eget material på eGate och 

uttryckte en ovilja att trycka på andra anställda onödig information. Den uttryckta oviljan att 

publicera eget material kan härledas till en rädsla att publicera material som överskrider det 

som respondenterna upplever vara accepterat att publicera på eGate. Känslan av säkerhet blir 

lägre då respondenterna känner en oro att de, genom att publicera material på intranätet, kan 

överträda oskrivna regler som förekommer inom den organisatoriska kontexten. Då 

respondenter som upplever osäkerhet bidrar det till ett lägre engagemang. Det här beteendet 

kan även förklaras utifrån kompabilitetsparadoxen. En paradoxal situation uppstår då 

respondenterna känner osäkerhet kring huruvida de genom publicerande av interaktivt 

material motarbetar vad som är allmänt accepterat. Om systemet ställer krav på att delta 
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samtidigt som respondenterna upplever att kulturen förmedlar andra normer skapas en 

osäkerhet vilket resulterar i passivitet. Paradoxen kan således förklara varför respondenterna 

ofta intar en mer passiv än aktiv position och inte deltar på eGate.  

6.6 Teknologi och kunskap  

I studiens resultat framkommer att teknologi och kunskap är nära sammanlänkat och har 

betydelse för respondenternas deltagande och engagemang. Resultatet visar att teknik och 

kunskap är faktorer som både kan begränsa och motivera anställda att använda systemet. I 

SIMTU kan systemets användarvänlighet förklaras som en objektiv mediefunktion. Systemets 

användarvänlighet upplevs av samtliga respondenter som låg, vilket begränsar deltagandet. 

Användarvänlighetens inverkan för engagemanget på eGate kan förklaras då flera 

respondenter uttryckte uppgivenhet och frustration över att systemet var svårt att använda. 

Känslor av misslyckande kan i enighet med Kahns teorier vara ett uttryck för minskad 

emotionell energi och minskad tillgänglighet vilket kan förklara ett lägre engagemang. Den 

låga användarvänligheten skulle även kunna leda till att systemet kan uppfattas som 

ineffektivt att använda, vilket i enlighet med effektivitetsparadox skulle kunna förklara ett lågt 

deltagande.  

 

Även då alla respondenter menar att systemet har låg användarvänlighet, är det ändå två 

respondenter som deltar, vilket kan förklaras utifrån att de har högre kunskap om eGate. 

Kunskap kan utifrån resultatet inverka på engagemanget. Att de informella experterna har stor 

kunskap kring intranätet kan utifrån Kahns teorier ses som en förklaring till att de visar större 

engagemang än övriga respondenter. Hög kunskap kring systemet kan bidra till att experterna 

ser interaktion på eGate som en lagom utmanande arbetsuppgift, vilket gör att de upplever det 

meningsfullt att engagera sig. De respondenter som inte har hög kunskap kring systemet kan 

uppleva att interaktion är en alltför svår arbetsuppgift vilket kan leda till att det känns mindre 

meningsfullt att engagera sig.  

 

Bristande kunskap om systemet diskuterades öppet i samtliga grupper vilket kan förklara ett 

bristande deltagande. Utifrån SIMTU kan även support kring systemet ses som en objektiv 

mediefunktion knuten till kunskap och teknik som har inverkan på användandet. Trots att det 

existerar support kopplat till systemet visade sig kompetensen bland respondenterna generellt 

ligga på en låg nivå, vilket kan förstärka den bristande kunskapen som en påverkande faktor 

för deltagande.  
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6.7 Kollegors användande  

Uppfattningar gällande kollegors bristande kunskap visade sig i fokusgrupperna även ha 

betydelse för hur respondenterna upplevde det generella deltagandet i systemet. Antagandet 

om att kollegor inte förstår hur funktionerna används ansågs enligt respondenterna begränsa 

användandet vilket i sin tur begränsade det egna deltagandet. Hur kollegors använder, pratar 

om och framställer eGate kan ses som uttryck för den kultur respondenterna upplever sig 

befinner sig i och är faktorer som visat sig ha betydelse för deltagande på eGate. Genom att 

respondenterna spontant talar om kollegors begränsade användande av intranätet visar det på 

att kollegors beteenden och attityder har inflytande och finns med i tankeverksamheten när 

intranätet diskuteras. Det framkom i resultatet att respondenterna ofta identifierar sig med 

varandra eller sitt arbetslag genom att tala om gruppens gemensamma beteenden och 

uppfattningar. Ibland talade respondenterna även om sig själva som en del av hela 

organisationen. Det här tyder på att det kan finnas kollektiva identiteter inom arbetsgrupper på 

Electrolux huvudkontor samt på huvudkontoret i stort. Genom social influens kan de 

gemensamma identiteterna resultera i att uppfattningar och beteenden hos användare 

konvergerar och likställs, vilket syns hos flertalet respondenter. Flera respondenter i de 

undersökta grupperna uttryckte explicit att medarbetarnas uteblivna deltagande i systemet 

stod i direkt relation till det egna icke-deltagandet. Det bekräftar resonemanget gällande social 

influens från kollegor som påverkande faktor. I situationen där stor osäkerhet och okunskap 

kring mediet råder är social influens som starkast. I de undersökta grupperna framkommer det 

att användandet av de interaktiva funktionerna, och även intranätet i stort, omgärdas av en 

allmän osäkerhet. Kollegors uppfattningar och beteenden kan därför sägas ha stor betydelse 

för deltagandet på eGate. 

6.8 Personliga erfarenheter  

Tidigare erfarenheter av interaktiva system är ytterligare en faktor som utifrån resultatet 

påverkar deltagandet på eGate. Privat användande av interaktiva funktioner, så som sociala 

medier, skilde sig på individnivå. Ett samband mellan lågt privat användande av sociala 

medier och låg grad av interaktion på intranätet gick att urskilja, detta kan förklaras utifrån 

SIMTU som menar att tidigare erfarenheter av medieanvändning spelar in. De två 

respondenter som tog tydligt avstånd från sociala medier tog även personligt avstånd från 

interaktion på eGate, vilket förstärker föregående resonemang om att personliga erfarenheter 

knutna till interaktivitet på internet kan spela in vid värdering och användning av liknande 

funktioner på intranätet. Inget samband kunde identifieras mellan ett högt användande av 
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interaktiva medier privat och en hög grad av interaktion på eGate. De respondenter som sa sig 

använda interaktiva medier privat kunde dock tydligare motivera syftet med eGates 

interaktiva funktioner men sade sig använda dem begränsat.  

6.9 Alternativa kommunikationskanaler  

Användandet av alternativa kanaler för internkommunikation är en faktor som utifrån 

undersökningens resultat kan sägas begränsa det interaktiva användandet på eGate. Faktorn är 

på flera sätt kopplad till respondenternas personliga erfarenheter. I vissa fall används externa 

dedikerade interaktiva program för att kommunicera internt. Dessa program tillgodosåg de 

individuella och arbetslagsmässiga behov som respondenterna lyfte. Användandet av 

dedikerade externa program kan kopplas till upplevd användarvänlighet samt individuell 

kunskap om mediet som formats av erfarenheter. Det uppkom även exempel på arbetsmässiga 

behov som inte kan tillgodoses via eGate. Exempelvis beskrivs samarbeten med externa 

konsulter och behandling av sekretessbelagd information vilka berör internkommunikation. 

Enligt respondenterna hanteras detta av andra kanaler än eGate då intranätet inte räcker till 

eller motiverar dessa arbetssätt. Westenholz beskriver hur organisationer idag ofta arbetar på 

icke-traditionella sätt och samarbetar tätt och under lång tid med externa parter.  I Electrolux 

fall begränsar externa samarbeten användandet av eGate och i enlighet med Westenholz 

resonemang försvagas inomorganisatoriska samarbeten och informationsutbyte.  

 

En strukturell paradox gällande effektivitet kan i resultatet identifieras i relation till mail som 

primär alternativ kanal. Effektivitetsparadoxen uppkommer då system som bygger på 

deltagande upplevs som ineffektiva av de anställda. Respondenterna anser sig ofta veta vem 

eller vart de ska vända sig för att på effektivast väg finna information eller lösa problem. 

eGate är aldrig ett förstahandsval för den interna kommunikationen utan mail, eller andra 

kanaler, väljs ofta av effektivitetsskäl. Tanken är att deltagandet på eGate ska effektivisera 

dem men respondenterna upplever paradoxalt nog att systemet och deltagandet motarbetar 

effektiviteten och väljer således att inte delta. Deltagandeprocessen upplevs i sig vara ett 

ineffektivt arbetssätt. Ytterligare en paradox som uppstår på eGate i relation till valet av 

alternativa kanaler är formaliseringsparadoxen. Resultatet visar att respondenter ofta upplever 

osäkerhet vid användande av systemet och istället väljer andra kanaler för spontan 

kommunikation. Kommunikationen på eGate formaliseras istället som en del i de värderingar 

och normer som råder. 
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Informationens aktualitet var en aspekt som enligt resultatet har betydelse för hur intranätets 

innehåll värderas. Tidigare i analysen har eGates funktion som informationsgivande kanal 

lyfts som huvudsakligt användningsområde vilket kan vara en anledning till att 

informationens aktualitet har betydelse för den totala upplevelsen och i sin tur användandet. 

Att det råder en allmän uppfattning om att informationen sällan är uppdaterad framgår tydligt 

och det kan vara en bidragande faktor till att eGate som kanal väljs bort. Uppfattningen kan 

härledas till social influens då denna aspekt lyfts i samtliga fokusgrupper.   

6.10 Personliga attityder 

Personliga attityder direkt knutna till det egna användandet av intranätet kan ses som en faktor 

som påverkar engagemanget på eGate. Attityder är något mångbottnat och som utifrån 

resultatet ofta har kunnat förklaras utifrån andra faktorer. Därför har endast de attityder som ej 

kunnat härledas till någon annan av identifierade faktorer kategoriserats in här. Främst rör de 

attityder hos respondenter som säger sig sakna intresse för intranätet och de som antyder att 

de inte orkar eller vill delta. De här respondenterna visar på en låg grad av tillgänglighet. 

Utifrån Kahns teorier om engagemang kan den låga emotionella tillgängligheten vara en 

bidragande orsak till att de även visar ett lågt engagemang på eGate. En av de respondenter 

som frekvent deltog på eGate utmärkte sig från de övriga då denne drevs av en individuell 

vilja och ett egenintresse som resulterade i ett personligt engagemang och deltagande i 

systemet. Egenintresset resulterade i en aktivitet och ett bidragande till det kollektiva 

systemet.  

6.11 Strukturella faktorer och ansvarsfördelning  

Organisationens struktur kan genom stora delar av resultatet förklaras vara en faktor som 

påverkar de anställdas deltagande och engagemang på eGate. Genom att distansera sig eller 

identifiera sig med olika roller i strukturen på arbetsplatsen förklarar respondenterna sitt 

användande. Genomgående i resultatet går det att urskilja identifikation och distansering 

mellan individer och grupper. Genom att tala om och koppla beteenden och behov till det 

egna, andras och olika grupper i form av de tre pronomen jag, dem och vi. I grupp A beskrevs 

det egna användandet frekvent, i grupp B beskrev det egna och gruppers beteenden och 

behov, och i grupp C talades det oftast om det gemensamma användandet i form av “vi som 

arbetslag”. Det här kan bero på att C var den enda homogena gruppen. eGate som interaktivt 

system skapar förutsättning för att frångå hierarkiska strukturer och mönster inom 

organisationen genom att ge alla användare lika möjlighet att engagera sig och delta i 

systemet. Trots detta går det i resultatet att se att interna hierarkiska strukturer lyser igenom 
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och spiller över på det gruppers och individers användande. Det går att härleda användande av 

de interaktiva funktionerna till hur de anställda uppfattar den egna gruppen eller positionen 

inom organisationen. Denna hierarkiska tendens kan härledas till kompabilitetsparadoxen som 

uppkommer då respondenter i systemet uppmanas till deltagande men sedan agerar utifrån sin 

roll i strukturen. Resultatet visade att de flesta chefer i grupp A motiverade sitt deltagande 

utifrån rollen som chef samtidigt som respondenterna i grupp C förblev passiva och hävdade 

att det var chefens roll att dela material för att sedan informera dem om aktiviteten. I de fall 

som kulturen förmedlar hierarkiska normer kan således deltagande processer utebli och 

anställda förbli passiva.  

 

Identifikation och distansering till och från grupper kan även kopplas till rådande 

organisationskultur och subkulturer inom denna. På vilket sätt systemet uppfattas och 

värderas kan utifrån undersökningen sägas skilja sig på individ- och gruppnivå. Social 

influens är en nyckelfaktor som spelar in för individers medieanvändning. I resultatet går det 

att identifiera upprepade exempel på social influens och hur det påverkar de anställdas 

uppfattningar kring eGate som system och kommunikationskanal. I de två heterogena 

grupperna skilde sig användandet på individnivå på ett tydligare sätt än i den homogena 

gruppen. En orsak till det kan vara att de heterogena grupperna tillhör olika formella eller 

informella grupper i organisationen och att respondenterna i de här grupperna därför verkar 

inom skilda sociala kontexter. 

 

Utifrån teorin om engagemang finns en koppling mellan självbild, inflytande och formell 

arbetsroll. Engagemanget är stort hos respondent A3 då denna person upplever att interaktion 

på intranätet är en arbetsuppgift och därmed blir det meningsfullt för respondenten att delta. 

På ett liknande sätt syns engagemanget hos ytterligare en av cheferna i grupp A. Denne 

respondents engagemang på eGate kan förklaras utifrån att personen identifierar sig med sin 

formella chefsroll och upplever inflytande och meningsfullhet genom att engagera sig. Den 

här tendensen går inte att identifiera hos alla respondenter med en chefsposition då en del av 

de respondenterna inte visat något engagemang på eGate. I enighet med Kahns teori skulle det 

kunna förklaras utifrån att de respondenterna inte upplever det meningsfullt att interagera och 

att de inte känner att de kan utöva inflytande i sin formella arbetsroll genom interaktion. 

 

De anställda som inte upplever krav eller förväntningar utifrån sin arbetsroll visar lågt 

engagemang på eGate. Även det kan förklaras utifrån upplevd meningsfullhet. Då anställda 
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upplever att det inte finns förväntningar på dem att delta kommer de inte heller känna att det 

är meningsfullt att göra det och utifrån Kahns teorier kommer således engagemanget vara 

lågt. Grupp C är den grupp där deltagandet och engagemanget på eGate är lägst, det är också 

den grupp där ingen av de anställda anser att de kan bidra med någonting av värde genom 

interaktion. Även detta kan kopplas samman utifrån Kahns teorier. Anställda som inte känner 

att de kan bidra med något betydelsefullt utifrån sin roll på arbetsplatsen kommer inte se det 

meningsfullt att bidra och därmed minskar deras engagemang.  

 

En deltagandeparadox som kan uppkomma inom denna kontext är ansvarsparadoxen. En del 

respondenter antyder en frustration som grundas i en bristande ansvarsfördelning kring 

uppdateringen av de personliga profilerna. De menar att det är av vikt för systemet att 

individer själva tar ansvar och engagerar sig för systemets fortlevnad. Utifrån Stohls och 

Cheneys ansvarsparadox kan sådan frustration förklaras då det kollektiva deltagandet på 

eGate kan sägas vara beroende av att individer deltar frivilligt. Att individer inte deltar på 

systemet kan således eventuellt leda till en negativ spiral där deltagande i systemet uteblir. 

 

Indikationer i resultatet finns även på att de omständiga godkännanderutinerna kring 

profiluppdateringen gör att engagemanget på eGate går ner. Det kan förklaras utifrån Kahns 

teorier, då godkännanderutinerna skulle kunna leda till att flera respondenter känner att de har 

låg grad av inflytande över sina profiler vilket kan bidra till att de inte upplevs som 

meningsfullt att göra det. Upplevs det inte meningsfullt att försöka uppdatera profilerna kan 

det göra att engagemanget i systemet minskar.   
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7. Slutsats 
Uppsatsens avrundas med en slutdiskussion kring studiens resultat och en återanknytning 

till studiens syfte. Resultatet diskuteras ur en bredare samhällskontext och reflektioner kring 

studiens svagheter görs. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

Studien syftade till att undersöka anställda på Electrolux huvudkontor gällande uppfattningar 

rörande det egna användandet av organisationens interaktiva intranät eGate. Genom att 

studera ett antal anställda har studien även syftat till att undersöka deltagande och 

engagemang i förhållande till attityder, åsikter och beteenden till intranätet, för att försöka 

identifiera bakomliggande faktorer som kan påverka användandet. Nedan återfinns en 

sammanställning av studiens resultat utifrån de två frågeställningarna som utformats utifrån 

syftet. 
 

Hur uppfattar anställda på Electrolux huvudkontor det egna användandet av de interaktiva 

funktionerna på intranätet eGate? 

 

Utifrån studien är det inte möjligt att dra några generella slutsatser kring användandet av de 

interaktiva funktionerna på Electrolux intranät eGate. Resultatet har dock genererat ett 

material vilket ger indikationer kring användandet som kan vara intressanta att undersöka 

vidare. Utifrån det undersökta empiriska materialet går det att säga att användandet skiljer sig 

på individnivå, men att det även finns skillnader och likheter som kan kopplas till olika 

informella och formella grupper på huvudkontoret. Endast två av fjorton 

fokusgruppsdeltagare använder frekvent intranätets interaktiva funktioner, de övriga använder 

det begränsat eller inte alls. De deltagande respondenternas huvudsakliga användande är 

statisk informationsinhämtning och en slutsats som kan dras är att eGate, som interaktivt 

system, återkommande bland respondenterna beskrivs i likhet med ett statiskt mer traditionellt 

intranät och att det används därefter.  
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Vilka faktorer har betydelse för de anställdas deltagande och engagemang på Electrolux 

intranät eGates interaktiva funktioner? 

 

Ett antal betydelsefulla faktorer har identifierats vilka visat sig inverka på respondenternas 

deltagande och engagemang. För att nå ett interaktivt användande krävs ett deltagande, vilket 

förutsätter ett engagemang. I studien märks hos merparten av respondenterna en brist på såväl 

deltagande och engagemang vilket lett till ett uteblivet eller statiskt användande. De få 

respondenter som sade sig delta på eGate visade även på ett engagemang. En slutsats som kan 

dras gällande respondenters visade engagemang är att det bottnade i en identifikation med en 

specifik arbetsroll eller i ett starkt egenintresse. 

 

Organisations- och kommunikationskulturen och dess inneboende normer, attityder och 

värderingar är en faktor som identifierats ha en övergripande påverkan och inverkan på hur 

intranätet och dess interaktiva funktioner används. eGate som system är decentraliserat och 

uppmuntrar kommunikation som bryter strikta formella flöden. I likhet med tidigare forskning 

som nämnts syns det dock att även eGate tenderar att reproducera rådande normer och 

kommunikationskultur på Electrolux huvudkontor. En kultur som visat på och uttryckt mer 

centraliserade och hierarkiska drag. Detta har i studien haft inverkan på vilka av 

respondenterna som faktiskt valt att dela information och aktivt använda intranätet och vilka 

som valt att förbli passiva. Utifrån studiens empiriska material har ett antal faktorer 

identifierats, vilka kan sägas ge indikationer på att ha betydelse för deltagande och 

engagemang. Faktorerna är följande: internkommunikation på Electrolux och användande av 

eGate, introduktion och upplevt syfte, tid, personlig exponering och värdering av material, 

teknologi och kunskap, kollegors användande, personliga erfarenheter, alternativa 

kommunikationskanaler, personliga attityder, strukturella faktorer och ansvarsfördelning. 

Utifrån studiens teoretiska ramverk har faktorerna analyserats och visat sig vara komplexa 

och mångbottnade. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att de faktorer som 

identifierats både kan främja och begränsa deltagande och engagemang på intranätet. Utifrån 

studiens resultat går det att se hur faktorerna kan verka på olika sätt beroende på individ och 

grupp. En faktor kan således främja deltagande och engagemang hos en individ eller grupp 

samtidigt som den begränsar andra. Detta innebär en utmaning då det blir viktigt att skapa sig 

en förståelse för hur individer och grupper beter sig och värderar system utifrån den kontext 

de verkar inom. Det kollektiva och individuella samspelar och det är av vikt att ta hänsyn till 

bägge perspektiv.  
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Studien har genomförts som en fallstudie på Electrolux huvudkontor. Den inledande 

enkätundersökning som genomfördes bland samtliga anställda på Electrolux huvudkontor 

genererade ledtrådar och indikationer på hur användandet på eGate såg ut vid 

undersökningstillfället. Det hade varit önskvärt att den genomförda enkätundersökningen 

hade genererat en högre svarsfrekvens då det hade gett ett mer tillförlitligt resultat. Materialet 

hade då kunnat användas på ett mer framträdande sätt än vad som nu varit möjligt. Möjligtvis 

kan svarsfrekvensen ha påverkats av att enkäten distribuerades via Electrolux interna 

enkätverktyg. Med visst stöd i materialet från enkätundersökningen genomfördes tre 

fokusgruppsintervjuer med totalt fjorton anställda. Något som kan ha påverkat resultatet är att 

fokusgrupperna bestod av två heterogena grupper och en homogen grupp. I efterhand går det 

att diskutera huruvida det hade varit mer fördelaktigt för resultatet om tre inbördes homogena 

grupper undersökts eftersom resultatet då tydligare hade kunnat undersöka kulturer inom 

olika arbetsgrupper. Ett problem med fokusgrupperna kan ha varit att åsikter och uttalanden 

likställts och att individer av osäkerhet valt att inte delge gruppen sina resonemang. 

Personliga samtalsintervjuer är ett alternativ som hade kunnat ge en tydligare röst åt 

uppfattningar som potentiellt marginaliserats eller uteblivit vid gruppintervjuerna vilket 

eventuellt kunnat öka validiteten. Att en av respondenterna i fokusgrupp A hade 

arbetsuppgifter som var direkt knutna till det undersökta systemet kan även det ha påverkat 

studiens resultat. Både genom att denne respondent kan ha känt att den utifrån sin arbetsroll 

och dess uppgifter tvingats svara på ett mer korrekt sätt. En annan begränsning är då andra 

respondenter i grupp A kan ha känt sig obekväma att diskutera eGate med någon som arbetar 

med systemet mer direkt.  

 

I relation till tidigare forskning positionerar sig denna studie på det sätt att den undersöker en 

problematik som lyfts i en del av de tidigare studier som gjorts inom området interaktiva 

intranät. I tidigare litteratur fokuseras undersökning och resultat ofta på potential och fördelar 

med systemen. Denna studie har istället undersökt en problematik i form av brister i 

deltagande och engagemang vilket inverkar på ett negativt sätt på användandet. I likhet med 

den tidigare forskning som lyfts fram kan även den här studien se indikationer på att 

Electrolux interaktiva intranät inte alltid används i det syfte som är tänkt. Tid och ett bristande 

intresse är två faktorer som tidigare forskning ansett ha betydelse för deltagande och 

engagemang i interaktiva system. Lika så personlig kompetens, självförtroende och socialt 
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stöd. Dessa tidigare forskningsresultat kan härledas till flera av de faktorer som i den här 

studien identifierats påverka respondenternas deltagande och engagemang.  

 

Något som kan vara intressant att studera vidare är användandet av interaktiva intranät utifrån 

deltagande och engagemang inom olika nationella- och organisatoriska kulturer. Att fokusera 

på kulturens inverkan på användningen av interaktiva intranät skulle kunna generera en 

breddad förståelse för hur decentraliserade system fungerar eller inte fungerar på tänkt sätt 

inom olika kulturer. Interaktiva intranät har enligt tidigare forskning potentialen att möta 

många av de olika utmaningar som organisationer runt om i världen ställs inför idag men 

intressant är hur systemen faktiskt fungerar och vad som påverkar dess funktion inom skilda 

organisationer och kulturer.  

 

Organisationer som väljer att införa och använda interaktiva intranät investerar tid, kraft och 

kapital samtidigt som de står inför utmaningar med att nå systemets fulla potential. Uteblir de 

anställdas delaktighet och engagemang i dessa system kan investeringarna delvis sägas gå 

förlorade. På pappret kan initiativet se ut som en självklar succé, men den här studiens resultat 

indikerar att flera komplexa faktorer kan spela in för att anställda ska visa engagemang och 

delaktighet i systemet.   



	 59	

Källförteckning 
 

Tryckta källor 

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj (2010), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bouwman, Harry (2002), Information and communication technology in organizations. 

London: Sage Publications 

 

Cornelissen, Joep (2014), Corporate Communication - A Guide to Theory & Practice. 

4 uppl. London: Sage Publications   

 

Ekström, Mats; Larsson, Lars-Åke (2010), Metoder i Kommunikationsvetenskap. 2 uppl. 

Lund: Studentlitteratur  

 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2012), 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB 

 

Forssell Anders; Westerberg, Anders I (2007), Organisation från grunden. Malmö: Liber 

 

Fulk, Janet; Steinfield, Charles William (1990), Organizations and communication 

technology. Newbury Park: Sage Publications 

 

Hansen, Anders; David, Machin (2013), Media and Communication Research Methods. Ny 

uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan.    

 

Heide, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte (2012), Kommunikation i 

organisationer. 2 uppl. Stockholm: Liber 

 

Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco (2014), Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys. 2 uppl. Malmö: Gleerup 

 



	 60	

Miller, Kathrine (2011), Organizational communication: approaches and processes. 6 uppl. 

Belmont: Wadsworth publiching co inc 

 

Putnam, Linda L; Mumby, Dennis K (2014), The SAGE Handbook of Organizational 

Communication - Advances in Theory, Research, and Methods. 2 uppl. Los Angeles: SAGE 

publications 

 

Westenholz, Ann (2003), Organizational Citizens - Unionized Wage Earners, Participative 

Management, and Beyond. I Czarniawska, Barbara; Sevón, Guje (red.) The Northern Lights - 

Organization theory in Scandinavia. Malmö: Liber ekonomi 

 

Wibeck, Victoria (2010), Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

 

Elektroniska källor 

Bohyun, Kim (2010), Organizational and social factors in the adoption of Intranet 2.0: A 

case study, [Elektronisk], Journal of web librarianship, Vol. 4:2, s. 187.  

Tillgänglig: DOI:10.1080/19322909.2010.501276 [2015-10-28]  

 

Cabrera, Ángel; Collins, William C; Salgado, Jesús F (2006), Determinants of individual 

engagement in knowledge sharing, [Elektronisk], The International Journal of Human 

Resource Management, 17:2.  

Tillgänglig: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09585190500404614 [2015-11-28] 

 

Electrolux (2015), Electrolux in brief, [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.electroluxgroup.com/en/electrolux-in-brief-492/ [2015-12-15] 

 

Gardner, Ben (2012), Making sense of Enterprise 2.0, [Elektronisk], VINE, Volym 43:2, s. 

149-160.  

Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1108/03055721311329936 [2015-11-22] 

 

Heppke, Carina (2010), Unleash the CSS-Factor a social capital approach to the benefits and 

challenges of corporate social software, [Elektronisk], From Sociology to Computing in 

Social Networks: Theory, Foundations and Applications, s. 365-376.  



	 61	

Tillgänglig: http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/chapter/10.1007%2F978-3-7091-0294-

7_19 [2015-11-15] 

 

Huang, Jimmy; Baptista, Joao; Galliers, Robert D (2013), Reconceptualizing rhetorical 

practices in organizations: The impact of social media on internal communications, 

[Elektronisk], Information and Management, Volym 50:2-3, s. 112-124.  

Tillgänglig: doi:10.1016/j.im.2012.11.003 [2015-11-28] 

 

Kahn, William A (1990), Psykological Conditions of Personal Engagement and 

Disengagement at Work, [Elektronisk], Academy of Management Journal, 33:4, s. 692-724.  

Tillgänglig: 

https://engagementresearch.wikispaces.com/file/view/Kahn+(1990)_Psychological+condition

s+of+personal+engagement+and+disengagement+at+work.pdf [2015-12-02] 

 

McAfee, Andrew P (2006), Enterprise 2.0. The Dawn of Emergent Collaboration, 

[Elektronisk], MIT Sloan Management Review, Volym 47:3, s. 21-29. Tillgänglig: 

http://moderntimesworkplace.com/good_reading/GRKnowledgeWork/Dawn_of_Emergent_C

ollaboration.MIT.McAfee.06.pdf [2015-11-22] 

 

Meroño-Cerdan, Angel L; Soto-Acosta, Pedro; López-Nicolás, Carolina (2007), Analyzing 

collaborative technologies' effect on performance through intranet use orientations, 

[Elektronisk],  Journal of Enterprise Information Management, Volym 21:1, s. 39-51.  

Tillgänglig: http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1108/17410390810842246 [2015-11-26] 

 

Musser, John; O’Reilly, Tim; The O’Reilly Group (2007), Web 2.0 principles and best 

practices, [Elektronisk], O’Reilly Media: Sebastopol 

Tillgänglig: https://www.powersat.org/Documents/Books/O%27Reilly%20-

%20Web2.0%20Principles%20And%20Best%20Pracices%20(2007).pdf [2015-11-28] 

 

Nationalencyklopedin (2015), Matrisorganisation, [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/matrisorganisation [2015-12-

05] 

 

 



	 62	

Stocker, Alexander; Müller, Johannes (2011), Enterprise microblogging for advanced 

knowledge sharing: The references@BT case study, [Elektronisk],  Journal of Universal 

Computer Science, 17:4, s. 532-547. 

Tillgänglig: 10.3217/jucs-017-04-0532 [2015-11-25]    

 

Stohl, Cynthia; Cheney, George (2001), Participatory Processes/Paradoxical Practices: 

Communication and the Dilemmas of Organizational Democracy,  [Elektronisk], 

Management Communication Quarterly 14:3, s. 349-407. 

Tillgänglig: http://mcq.sagepub.com/content/14/3/349.full.pdf+html [2015-12-02] 

 

Tredinnick, Luke (2006), Web 2.0 and Business: A pointer to the intranets of the future?, 

[Elektronisk], Business Information Review, 23:4, s. 228-234. Tillgänglig: 

http://bir.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/23/4/228.full.pdf+html [2015-11-18] 

 

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, [Elektronisk], Stockholm: Elanders Gotab   

Tillgänglig: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

 

Westenholz, Ann (2006), Employee Participation in the Management of Working Life: An 

Historical Analysis Focusing on Danish and Scandinavian Conditions, [Elektronisk], 

International Review of Sociology 16:1, s. 79-99 

Tillgänglig: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03906700500485622?journalCode=cirs20  

 

Yoose, Becky (2010), When the New Application Smell Is Gone: Traditional Intranet Best 

Practices and Existing Web 2.0 Intranet Infrastructures, [Elektronisk], Journal of Web 

Librarianship, 4:2-3, s. 161-175.  

Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1080/19322909.2010.502740 [2015-11-25] 

 

Yuan,Yu; Fulk, Janet; Shumate, Michelle; Monge, Peter R; Bryant, Alison J; Matsaganis, 

Matthew (2005), Individual Participation in Organizational Information Commons - 

The Impact of Team Level Social Influence and Technology-Specific Competence, 



	 63	

[Elektronisk], Human Communication Research, 31:2, s. 212-240. 

Tillgänglig: (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2958.2005.tb00870.x/epdf) 

[2015-11-10] 

 

Muntliga källor 

Larsson, Ralf (2015), Director Online Employee Engagement and Development, Electrolux, 

informantintervjuer, [2015-11-09; 2015-11-16; 2015-12-07] 

 

Opublicerat material 

Internt material, (2010; 2011; 2014), Electrolux  

 

    

     

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 64	

Bilaga 1. Introduktionsbrev  

 

eGate survey Stockholm employees 
16/11 2015 

Dear Participant, 

Our names are Elin Dulke and Ebba Nanberg and we are undergraduate students at the Department of 

Informatics and Media at Uppsala University. We are examining intranets and their function for 

internal communication and you are hereby invited to participate in a research study by completing a 

short electronic survey. The survey is confidential and the data collected will provide useful 

information for our Bachelor thesis. Enclosed you find a link to the survey. 

Your responses will also help Electrolux to understand how useful eGate is, how it works for you and 

what to focus on to make your Intranet even better. Participation is voluntary and it will only take a 

few minutes to complete. As part of this study we will invite a few people to a shorter meeting/focus 

group. If you would like to participate or know more about our study please contact us at any of the 

numbers or e-mails listed below.    

Thank you for taking your time to fill our survey! 

Sincerely,     

 

Elin Dulke, 0706902718, elindulke@hotmail.com      

Ebba Nanberg, 0704222892, ebba.nanberg@gmail.com   

Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement, Electrolux 
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Bilaga 2. Enkät  

 

Online Survey  
1. Your age 

20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-67, 67+ 

 

2. Choose your sector or function 

Group staff & Functions – IT   

Group staff & Functions – Finance   

Group staff & Functions – HR   

Group staff & Functions – Legal   

Group staff & Functions – Purchasing   

Group staff & Functions – Corporate Communications 

Group staff & Functions – Marketing   

Electrolux Major Appliances 

Europe  Small Appliances   

Global Operations 

3. How many years have you worked for Electrolux? 

0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 20- 

4. How often do you visit eGate? 

Several times a day 

Daily 

Weekly 

Monthly 

Rarely 

Never 

5. How was eGate introduced to you? 

By a colleague 

By the Management Group 

By the Head of my Division 

E-mail 

Information meeting 

Other:_____ 
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6. According to you, what is the main purpose of eGate? 

To search and find information 

To search and share information 

To share knowledge or expertise 

To network with colleagues 

I don’t know 

Other:______ 

 

7. What do you primarily use eGate for? 

To search information 

To share information or content 

Network with colleagues 

To give or receive feedback 

Other:____ 

8. What is your attitude to eGate? Rank from 1-5 (1 being negative and 5 being positive) 

19. How do you experience your colleagues attitudes towards eGate? Rank from 1-5, (1 being 

negative and 5 being positive) 

10. I have received a good introduction to the tools and functions that eGate offers and how to 

use them 

Totally agree, Partly agree, Disagree 

11. Which of these interactive functions on E-gate do you consider most meaningful for your 

daily work? Rank from 1-5 (1 being the least meaningful and 5 being the most meaningful)   

Status updates, 

Wikis, 

Blogs, 

Discussion forum, 

Comment news, 

Sharing news, 

People profiles 
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12. How often do you take part of content from following interactive functions on eGate? 

Several times a day, Daily, Weekly, Monthly, Rarely, Never 

Status updates 

Blogs   

Wikis 

Discussion forums 

News comments 

News sharing       

File sharing 

Communities 

13. How often do you actively create material in following interactive functions on eGate?   

Several times a day, Daily, Weekly, Monthly, Rarely, Never 

Status updates 

Blogs   

Wikis 

Discussion forums 

News comments 

News sharing 

File sharing 

Communities 

14. Do you agree that participation and sharing online is important for Electrolux? 

Totally agree, Partly agree, Disagree 

15. Outside work, how often do you use social media? 

Several times a day 

Daily 

Weekly 

Monthly 

Rarely 

Never 

16. What is your attitude towards participation and sharing information online? Rank from 1-5 

(1 being negative and 5 being positive)  
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Bilaga 3. Intervjuguide 
Inledande fråga 

• Vi tänkte börja med att prata om hur ni generellt kommunicerar internt en vanlig dag? 

- Kanaler? 

- Vart vänder du dig för att lösa problem? 

- Vem vänder ni er till? 

 

Allmänt om intranät och eGate 

• Hur introducerades det nylanserade eGate med interaktiva nätverksfunktioner för er?   

- Har du fått lära dig systemet? Hur? 

- Upplever ni er kunna använda systemet utifrån den kunskap ni har? 

- Vad är er allmänna uppfattning om eGate som system? De interaktiva funktionerna? 

- Har ett syfte presenterats för er?  

- Vad tycker ni att eGates syfte är? 

 

Det egna användandet av eGates interaktiva funktioner  

• Hur ni använder de interaktiva funktionerna på eGate?  

- Vad anser ni att ni själva kan bidra med genom de interaktiva funktionerna? 

- Är informationen som postas i de interaktiva funktionerna värdefull för dig i ditt 

arbete? 

- Är det viktigt för företag att få anställda att dela information och kunskap internt? 

Varför? 

- Händer det att du spontant delar något i någon av de interaktiva funktionerna utan att 

ni vet vem som kan ha användning för det eller ta del av det?  

- Har ni någon gång känt er osäkra på hur de interaktiva funktionerna ska användas?  

- Upplever ni att det finns krav/förväntningar på er att använda de interaktiva 

funktionerna? 

- Vad är er allmänna uppfattning om de interaktiva funktionerna på eGate 
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Privat användande av interaktiva medier/funktioner 

• Använder ni interaktiva medier/funktioner privat?  

- I vilken utsträckning? 

- Vilka?  

 

Kollegors användande 

• Använder dina kollegor de interaktiva funktionerna? I vilken utsträckning? 

- Använder du material som postats av dina kollegor? Hur? 

- Har ni några förväntningar på era kollegors bidragande/deltagande i systemet? 

 

Avslutande fråga 

Ge exempel på vad som skulle kunna få dig att använda de interaktiva funktionerna mer? Ge 

konkreta förslag 
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Pressrelease  

 

Kan svenska företag blogga sig till konkurrenskraft? 

Att blogga, chatta och nätverka online är något som många idag gör privat. Att göra 

samma sak på arbetstid är kanske en främmande tanke och något få funderat över att 

göra. På senare tid har det dock blivit många anställdas verklighet. Flera företag har 

fått upp ögonen för interaktiva intranät och investerar både tid och pengar på interna 

system som bygger på anställdas engagemang och delaktighet. På pappret ser de 

interaktiva intranäten ut som en självklar succé, men hur fungerar de i praktiken?  

 

Två studenter från Uppsala Universitet har i en kandidatuppsats, i medie- och 

kommunikationsvetenskap, undersökt användandet av ett interaktivt intranät på ett svenskt 

huvudkontor. Resultatet visar att det krävs en hel del för att få anställda att blogga, skapa 

wikis och nätverka med sina kollegor. Att interagera online på arbetsplatsen visade sig kräva 

så pass mycket att det interaktiva användandet oftast uteblev. Den undersökta gruppen visade 

sig istället använda intranätet på ett mer traditionellt sätt och såg det främst som ett verktyg 

för att hämta information. Att delta i systemet, genom att exempelvis bidra med eget material, 

kräver ett visst engagemang och uteblir detta går systemets potential förlorad. Tid, kunskap 

och upplevd nytta är exempel på faktorer som påverkade de anställdas delaktighet och 

engagemang. Hur systemet värderas samt vilka attityder som finns, kan även sägas ligga till 

grund för hur det interaktiva intranätet används. Ett exempel på en värdering kan vara hur 

företaget tidigare kommunicerat. Det är av vikt att anställda ser ett syfte med intranätets 

interaktiva funktioner samt fördelar med användandet för att det ska uppnå det önskade 

resultatet. 

 

Företag som valt att använda den här typen av intranät står inför utmaningar för att få 

systemen att nå sin fulla potential. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och arbeta med, 

för att få anställda att delta och engagera sig online på arbetsplatsen. Företag lägger ner tid, 

kraft och pengar på att införa ett interaktivt intranät, uteblir de anställdas delaktighet och 

engagemang i dessa system går investeringarna förlorade. 

 

Elin Dulke, tel: 0706902718, e-post: elindulke@hotmail.com 

Ebba Nanberg, tel: 0704222892, e-post: ebba.nanberg@gmail.com 
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