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Sammanfattning
Användningen och betydelsen av intranät, det vill säga en slags organisationsinterna

webbplatser, ökar i många organisationer i takt med en ökad IT-användning när allt mer

kommunikation sker via elektroniska kanaler. Fungerande intern kommunikation, inte

minst ledningskommunikation, är samtidigt en förutsättning för organisering, ledning och

styrning. Ju otydligare organisationens mål är ju större betydelse får en fungerande intern

ledningskommunikation för att omsätta visionerna i konkreta åtgärder. Detta framstår

som särskilt angeläget i offentlig förvaltning där politiska visioner, mål och prioriteringar

ofta kan vara vaga eller motsägelsefulla. Förvaltningsledningen måste här tolka de

politiska målen och formulera dessa i termer som kan kommuniceras till och förstås av

medarbetarna. En del av del av denna kommunikation kan ske via intranät.

En studie har genomförts bland ett urval av Stockholms stads fackförvaltningar för att

undersöka om intranät används för ledningskommunikation, vem som i så fall tolkar och

formulerar budskapen och hur de tas fram. Undersökningen visar att intranätet har

förutsättningar att utgöra en rik källa till kunskap och ett viktigt kommunikationsnav i

organisationen. Utan en genomtänkt informationsstrategi och med det ökade

informationsbruset riskerar det dock att bli en ursäkt för att inte kommunicera på annat

sätt. En slutsats som dras är att ledningar sannolikt underskattar intranätets påverkan på

organisationskulturen och vikten av att vara synlig på intranätet. Samtidigt förefaller

ledningar att överskatta intranätets förmåga att förmedla information. Skälet är bland

annat att kommunikationen ses som ett överföringsproblem inte ett tolkningsproblem.

Effektiv distribution är ingen garanti för effektiv kommunikation och förståelse.
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1 Inledning – ledning, IT och makt

1.1 Ledningskommunikation behövs i organisationer
Den traditionella hierarkiska organisationsformen är idag bara en av flera möjliga former
där nätverksstrukturer och platta organisationer utgör exempel på alternativ. Samtidigt
tenderar den allmänna synen på såväl projektgruppers som företags sammansättning vara
att en definierad ledningsstruktur är nödvändig för en organisations fortlevnad. En
organisations sammanhållande faktor är intern kommunikation. Utan denna kan
organisationen knappast sägas existera. Ledningskommunikation eller vertikal
kommunikation är en viktig del i organisationens styrning och kulturbyggande.

1.2 Målen i offentlig förvaltning kan skifta starkt
Skillnaden mellan offentlig förvaltning och privata företag
Till skillnad från ett privat företag så existerar en offentlig förvaltning för att det tagits ett
politiskt beslut som motiverat dess etablering. Motivet är vanligen att organisationen ska
utföra någon slags samhällsuppgift. Verksamhetsledningen har sedan i uppdrag att se till
att vissa definierade, inte sällan motstridiga, mål uppnås. De ska rätta sig efter politiska
beslut tagna i demokratisk ordning. Implikationerna av dessa politiska beslut ska omsättas
i handling i organisationen (Arvidsson, 2002, s.340; Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.62 ff).

Krav på tydlig kommunikation av mål är viktigt i offentlig förvaltning
Att kommunicera mål är en metod för ledning och styrning. Medan ett privat företag ofta
har lönsamhet som övergripande mål kan en offentlig förvaltnings mål och prioriteringar
vara av mycket skilda slag. Politiska visioner och prioriteringar kan skifta och det ställs
därför förhållandevis stora krav på förvaltningsledningens förmåga att tydligt och
begripligt förmedla de inte sällan otydliga gemensamma verksamhetsmålen till
förvaltningens medarbetare. En fungerande intern kommunikation får därför en central
betydelse för den operativa verksamheten och dess ledning och beslutsprocesser.

1.3 Agendan sätts via kommunikationskanaler
Kommunikation som gemensam förståelse – att skapa sammanhang
Alla människor har sin alldeles egna förförståelse och världsbild beroende på sina unika
erfarenheter. För att förmedla budskap från en person till en annan krävs att
kommunikationen klarar av att etablera en någorlunda gemensam förståelse för i vilket
sammanhang eller från vilket perspektiv en företeelse diskuteras. Vanligen sker detta
lättast i dialog, ansikte mot ansikte, då en rad kommunikativa faktorer är aktiva, såsom
möjligheten till direkt återkoppling, användning av metaforer, röstläge, ansiktsutryck med
mera. När något ska kommuniceras via text blir det genast svårare att uppnå denna
gemensamma förståelse. I den textbaserade kommunikationen blir istället det rent
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språkliga uttrycket dominerande och utrymmet för olika tolkningar blir större än vid det
mänskliga mötet.

Intranät är en av flera kommunikationskanaler i en organisation
Organisationen har i allmänhet flera olika kommunikationskanaler till förfogande för
ledningskommunikation (Simon, 1997, s.12). Exempel på kanaler är avdelningsmöten,
nyhetsblad och e-post. En kanal som vuxit snabbt de senaste tio åren är intranät, det vill
säga en slags organisationsintern hemsida. I flera avseenden ersätter eller kompletterar
intranätet andra kanaler, som till exempel det interna nyhetsbrevet. Intranät kan även
inbegripa olika former av interaktion, till exempel genom e-postlänkar, adresslistor,
program m m. Man kan i vissa fall även betrakta e-post som en del av intranätet, men
vanligare är nog att se e-post som en egen kommunikationskanal. I perspektivet av
ledningskommunikation finns en avgörande skillnad mellan e-post och intranätet
såtillvida att meddelanden via e-post trycks (push) ut till mottagarna medan
kommunikation via intranätet letas fram av läsarna själva (pull). E-posten skickas till ett
känt antal mottagare och det går med viss sannolikhet att säkerställa att e-posten läses
eller åtminstone kommit fram jämfört med kommunikation via intranätet. Det är den
senare formen (pull) som är fokus för denna studie varför ledningskommunikation via e-
post inte beaktas.

Kontroll över en kommunikationskanal innebär makt
Inom massmedieforskning är det en utbredd uppfattning att kontroll över en
kommunikationskanal implicerar makt. Den som kontrollerar kanalen kan styra
kommunikationen genom att för det första besluta att något ska skrivas, det vill säga
bestämma vad som ska anses viktigt och vad som inte ska det. En ytterligare faktor är att
avgöra vad som ska skrivas om det som kommuniceras och, för det tredje, hur det ska
formuleras. Slutligen kan även andra aspekter spela in såsom audiovisuella faktorer,
integration med andra medier med mera. Dessa och tekniska frågor är dock inte fokus för
denna studie. Frågor om betydelsen av gränssnittens utformning för
ledningskommunikationen blir intressant först när man kunnat fastställa att det
förekommer ett aktivt arbete med påverkan och ledningskommunikation på intranätet.

1.4 Syfte med studien och problemformulering
Studiens syfte
Syftet är att genomföra en studie om och hur kommunikationskanalen intranätet används
för ledningskommunikation genom att undersöka hur några av Stockholms stads
fackförvaltningar använder sina intranät.

Problemformulering
Studien utgår från antagandet att användningen av intranät i förvaltningar är utbredd och
ökande (Heide, Johansson & Simonsson, 2002, s.15) och kretsar kring vem som skapar
den virtuella verkligheten på intranätet. Vad innebär det här för
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ledningskommunikationen och för förmedlingen av verksamhetens mål eller visioner?
Vem utövar ägarskap över kommunikationen och under vilka förutsättningar utformas
den? Vem sätter agendan, det vill säga vem bestämmer vad som ska publiceras på
intranätet? Hur skapas sammanhang? Hur formuleras budskapen och av vem?

Varför är denna frågeställning viktig?
Digitaliseringen av kommunikation i form av en allt ökande användning av Internet och
annan elektronisk kommunikation till exempel sammansmältningen av data och rösttrafik
gör att elektronisk kommunikation torde få allt mer uppmärksamhet av såväl
organisationsforskare som sociologer, beteendeforskare och medieforskare. Betydelsen av
kommunikationens digitalisering för intern kommunikation förefaller än så länge vara
bristfälligt belyst och framstår som nästan oexploaterad mark.

Enbart det faktum att enorma mängder information i allt högre grad ställs människor till
förfogande både i arbetsliv och hemma torde göra att fokus på kommunikativa aspekter
inom organisationslärande, projektledning, nätverksrelationer med mera ökar.

Samtidigt som en fungerande intern kommunikation kanske är den viktigaste
förutsättningen för en framgångsrik organisation är den bland den mest försummade, i
synnerhet när det gäller besluts- eller ledningskommunikation (Simon, 1997, s.116).
Förhoppningen är att denna undersökning kan bidra till att inspirera de som intresserar sig
för aktivt arbete med intranät eller intern kommunikation till att omsätta de insikter som
förmedlas genom studien i verkliga åtgärder som kan förbättra ledningskommunikationen
både på och utanför intranätet.
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2 Metod och tillvägagångssätt

2.1 Författarens vetenskapliga synsätt
I vetenskapsteoretiska diskussioner finns liksom i övriga sammanhang olika ståndpunkter
om vad vetenskap är, hur den ska bedrivas och hur den eventuellt ska klassificeras. På
den kanske mest övergripande nivån finns diskussionen om positivismen och de tolkande,
eller hermeneutiska, ansatserna.

Med en bakgrund i matematiken och forskarstudier i numerisk analys är jag skolad i logik
och rigorös bevisföring. Mitt vetenskapliga synsätt har präglats av det naturvetenskapligt
positivistiska. Det präglar mig alltjämt såtillvida att jag strävar efter att eliminera felkällor
och har en misstänksamhet mot subjektivitet. Detta gör att jag inte känner mig helt
främmande för den positivistiska skolan och kan känna igen mig i Bryman (2002, s.37)
när han skriver att ”Helst skulle man vilja påstå att en forskning som bara är en speglig av
personliga åsikter och förutfattade meningar inte ska anses giltig eller vetenskaplig.”
Men, fortsätter han, en sådan uppfattning blir allt mindre vanlig.

Forskarsynen på kommunikation har utvecklats från en teknokratisk utgångspunkt där
kommunikationsprocessen är linjär och förenklad, till synsätt som poängterar att
överföring av betydelser inbegriper och förutsätter tolkningar. Dessa tolkningar sker hos
både sändare och mottagare vilket upplöser det linjära synsättet. Ämnet i sig leder mig in
i mer hermeneutiska det vill säga tolkande frågeställningar.

2.2 Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga aspekter

2.2.1 Valet mellan kvalitativ och kvantitativ ansats

En central fråga är den om den kvantitativa kontra den kvalitativa forskningen. I
organisationsstudier kan skiljelinjen mellan dessa sägas dras i synen på kunskap om
organisationer, individer och andra aspekter av sociala faktorer. Medan den kvantitativa
forskningen i högre grad utgår från frågeställningar som framkommer ur en teoretisk
ansats så framhåller den kvalitativa skolan att forskaren själv avgör vad som är relevant i
sammanhanget. Kvalitativa studier anses i högre grad än den kvantitativa ta hänsyn till de
olika perspektiv som kan tänkas influera situationen, i synnerhet de studerade
individernas perspektiv. Det kvalitativa upplägget betonar individers tolkning av sin
omgivning och den egna rollen och tar således intryck av vad människor säger, vad de
gör och i vilket sammanhang detta sker. Fokus ligger på att förstå vad som sker i
organisationen i termer som definieras av deltagarna (Bryman, 1989, s.24-30).
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Kvantitativa studier brukar inte i lika hög grad ta hänsyn till kontexten utan abstraherar
hellre variabler som representerar organisationen.

Eftersom syftet med denna studie var att söka förståelse för hur ledningskommunikation
fungerar låg det närmast till hands att utgå från en kvalitativ ansats. Detta understryks av
att studien inte utgick från en hypotes som skulle valideras gentemot en given teori utan
skulle leda fram till slutsatser och resultat baserade på tolkningar av organisationsstudien.

2.2.2 Metodansatser i organisationsforskning
Bryman (1989) presenterar ett system för att skilja på olika forskningsansatser där han tar
upp både upplägg och tekniker, (designs och methods). De fem uppläggen är experiment,
undersökning (survey), kvalitativ forskning, fallstudier och action research. Till detta
kommer sju metoder, nämligen egenadministrerad enkät, strukturerad intervju, deltagande
observation, ostrukturerad intervju, strukturerad observation, simulering och
arkivsökning. Denna undersökning har genomförts genom kvalitativ forskning och
ostrukturerade intervjuer (se nedan).

2.2.3 Typer av kvalitativ forskning
Bryman delar in den kvalitativa organisationsforskningen i fyra typer, nämligen total
participant, semi-participant, interview-based och multi-site. I den första typen, total
participant, är forskaren troligtvis en medlem av organisationen, eventuellt som dold
observatör. Data samlas in via intervjuer, observationer och dokument. I den andra typen,
semi-participant, är forskaren inte en medlem av organisationen men är en indirekt
deltagande observatör. Båda dessa deltagande typer innebär att forskaren har en stor
närhet till verksamheten, något som är svårare att uppnå med de andra två typerna.

Den tredje typen baseras i högre grad än de två förstnämnda på ostrukturerade eller
semistrukturerade intervjuer samt dokument. Medan de tre första typerna sällan
inbegriper fler än två eller högst fem organisationer så innebär slutligen den s.k. multi-
site-typen att kvalitativa data samlas in från flera olika organisationer.

I den här studien genomfördes intervjuerna enligt modellen semi-participant eftersom jag
inte deltar i de verksamheter som studerades men är en del av den övergripande
organisationen, det vill säga Stockholms stad. I undersökningsmomentet introspektion är
jag däremot en så kallad total participant.
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2.3 Datainsamling

2.3.1 Ostrukturerade kvalitativa intervjuer
Jämfört med de strukturerade (kvantitativa) intervjuerna är de kvalitativa intervjuerna
mindre strukturerade och intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter. Man kan
låta intervjun röra sig i olika riktningar och man kan avvika från intervjuguiden. De
kvalitativa intervjuerna är också mer flexibla eftersom fokus kan anpassas för att få
fylliga svar och man kan intervjua en person flera gånger (Bryman, 2002, s.300).

Till skillnad från den hårt styrda strukturerade intervjun så behöver den ostrukturerade
intervjun (eller semi-strukturerade) inte ens med nödvändighet ha fördefinierade frågor
(Bryman, 1989, s.30 ff).

2.3.2 Urval av studieobjekt
Ett urval gjordes bland ett antal fackförvaltningar i Stockholms stad. Skälet till att välja
Stockholms stad var främst praktiskt och primärt en fråga om tillgänglighet. I Stockholms
stad finns bl.a. kommunala bolag, stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. De
kommunala bolagen har valts bort eftersom uppsatsens fokus ligger på offentlig
förvaltning och de kommunala bolagen i allt väsentligt, åtminstone i högre grad än annan
kommunal verksamhet, liknar privata företag. Stadsdelsnämnderna har valts bort på
grund av deras inriktning på allmän medborgarservice vilket gör organisationskontexten
mycket varierad och svåravgränsad, med därtill följande svårigheter att dra generella
slutsatser. Återstod fackförvaltningarna.

Fackförvaltningarna

Räcker det då inte med att göra en fallstudie på en av förvaltningarna? Syftet med studien
är att kunna dra mer generella slutsatser om ledningskommunikation via intranät, inte att
berätta en historia om en särskild förvaltning. Förvaltningarna är alla offentliga, relativt
självständiga kommunala förvaltningar men med likartade mål och uppgifter. Tanken var
att ett bredare urval borde göra det empiriska materialet mer tillförlitligt än vid en
fallstudie. Men borde då inte alla fackförvaltningar ingå i studien? Vissa av
fackförvaltningarna är små eller har en särpräglad verksamhet som minskar relevansen av
att ingå i studien. Ett intranät innebär kostnader och arbetsinsatser för kommunikation och
det är sannolikt inte alltid motiverat att ha ett intranät om det omfattar för få människor.

Nästa fråga i urvalsprocessen var tillgången till intranäten. Endast de till vilka jag själv
hade möjlighet att genom observation dra slutsatser ingick i studien. Detta
urvalskriterium gjorde att en förvaltning uteslöts från studien. Bland de sex förvaltningar
som slutligen valdes ut insamlades data på tre olika sätt, nämligen genom intervjuer,
genom introspektion och genom observation av intranäten. Det blev även intressant att
jämföra hur en förvaltning som saknar intranät resonerar när det gäller
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ledningskommunikation. Därför undersöktes även detta i intervjuform med ytterligare en
förvaltning. Totalt kom således sju förvaltningar att ingå i undersökningen.

Respondenter

I undersökningen är information om vem som kontrollerar kommunikationen central och
fokus ligger på de individer som är aktörer i kommunikationen.
Inför frågan om vem som borde väljas ut som intervjuperson får vi påminna oss om
uppsatsen kretsar kring en kommunikationskanal, nämligen intranätet. Ett primärt mål
blev därför att nå dem som har störst insikt i förhållandena kring hur information hanteras
på intranätet. Det första valet föll därför på någon med kunskaper om
informationshantering inom respektive förvaltning.

2.3.3 Genomförande och dokumentation
Nästa steg var att undersöka hur information på intranätet skapas och hur betydelser och
sammanhang skapas. Undersökningsmetoden var här introspektion och samtal med
informationsansvariga i två steg.

Intervjuerna
Först togs kontakt via e-post. Därefter bad jag om ett sammanträffande för att fastställa
respondentens ställning i organisationen visavi ledningen samt deras syn på
ledningskommunikationen på intranätet.

Inför den del av den empiriska undersökningen som bestod av dessa samtal med de
nyckelpersoner som identifierats så sammanställde jag ett antal frågor som skulle kunna
ge svar på de frågeställningar som etablerats som relevanta för undersökningen. Frågorna
redovisas i bilaga 1.

Frågorna delades in i fyra kategorier. Eftersom intervjuerna skulle genomföras genom
ostrukturerade intervjuer, det vill säga i fri konverserande form innebar det att jag inför
varje samtal memorerade frågorna. Därefter skrev jag ner de fyra frågekategorierna på ett
anteckningsblad som jag använde som minnesstöd vid intervjun. Intervjuerna
genomfördes därefter i öppen samtalsform under cirka en och en halv timme i
kontorsmiljö. Anteckningar på papper fördes i begränsad omfattning (cirka två sidor per
intervju) under samtalet. Dessa renskrevs därefter på dator inom en dag. Resultaten från
samtliga intervjuer sammanställdes i ett arbetsdokument strukturerat i enlighet med
ovanstående frågor som fick ligga till grund för analysen i kapitel fyra. Enskilda svar och
namn redovisas inte på grund av respekt för respondenternas integritet.



11

Introspektion
Eftersom jag själv tillhör den identifierade målgruppen ingick introspektion som
ytterligare sätt att inhämta empiriska data. Denna följde då samma struktur gällande
frågeställningarna som för övriga intervjuobjekt.

Observation
I anslutning till respektive samtal undersökte jag självständigt intranäten med
utgångspunkt från ett antal uppställda frågeställningar. Dessa tillsammans med en
redovisning av resultaten från observationerna återfinns i bilaga 2. Av integritetsskäl har
förvaltningarna anonymiserats. Observationerna syftade främst till att komplettera och
verifiera uppgifter som framkom genom samtalen. För att säkerställa tillgång till
informationen sparades skärmbilder av respektive intranät som arbetsmaterial.

2.4 Litteraturstudier

2.4.1 Kunskapsinhämtning
Bryman (2002, s.22) hävdar med en något raljerande ton att ”teori” ofta inte är mycket
annat än den litteratur som finns inom ett område och den kunskap som sållats fram från
böcker och artiklar. Även om så är fallet är det icke desto mindre också ofta ett rimligt
moment som bör ingå i en studie som syftar till att finna ny kunskap inom ett givet
undersökningsområde. Och så är också fallet med denna studie. En väsentlig del av den
kunskapsinhämtning som ligger till grund för de perspektiv genom vilka tolkningen av
empiriska data sker, genomförs genom litteraturstudier inom de ämnesområden som
redogörs för i teoriavsnittet.

Urvalet gjordes brett bland svenskspråkig och engelskspråkig litteratur med akademiskt-
vetenskaplig karaktär och inte till exempel populärvetenskaplig managementlitteratur.
Utgångspunkter har primärt varit kurs- eller referenslitteratur vid Stockholms universitet
och däri frekvent citerade författare.  Organisations- och kommunikationstexterna
fokuserar huvudsakligen på generella eller offentliga organisationer, inte affärsdrivande
företag eller marknadskommunikation. Genomgång av litteraturkällor gjordes även
genom sökning på nyckelorden intranät, organisation och kommunikation i Stockholms
universitetsbibliotek och universitetets uppsatsdatabas. Flera uppsatser gicks därvid
igenom men kom inte att direkt användas i denna undersökning.

2.4.2 Författarens ämnesval och teoretiska influenser
En forskares värderingar dyker upp överallt till exempel i, valet av forskningsområde,
utformning av frågeställningar, val av metod, utformning av undersökningsdesign och
tekniker för datainsamling, genomförande av datainsamling, analysen av data, tolkningen
av data och slutsatserna. Min egen akademiska bakgrund innefattar naturvetenskap, med
tonvikt på datalogi och numerisk analys men även humaniora och samhällsvetenskap.
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Inom det sistnämnda ingår studier i bl.a. organisation, IT-management, systemteori och
statsvetenskap.

Jag har ett särskilt intresse för ledningskommunikation eftersom det är något som jag på
ett naturligt sätt kommit i kontakt med under många år i min professionella karriär, bland
annat i Kina och Japan. Utlandsvistelserna har väckt mitt intresse för vikten av
meningsskapande, förförståelse och för tolkningsproblematiken i kommunikationen. Mitt
särskilda intresse för informationsteknologi gjorde att ämnesvalet elektronisk
ledningskommunikation kändes naturligt.

2.4.3 Ämnesinriktning
De teoretiska ansatserna i uppsatsen hämtas från flera samhällsvetenskapliga discipliner.
Huvudämnet benämns företagsekonomi och även om meningen inte är att låsa in läsaren i
föreställningar om uppsatsens innehåll så vill jag ändå peka ut vissa riktningar som jag
lutat mig mot när det gäller de teoretiska utgångspunkterna. Ett övergripande ämne är vad
man brukar kalla organisation eller management och som man kan närma sig från flera
håll, som sociologi, psykologi eller beteendevetenskap. I det här fallet är det från den
företagsekonomiska sidan. Det valda uppsatsperspektivet leder sedan in på medie- och
kommunikationsvetenskapen. I skärningspunkten av organisation och kommunikation
finner vi då organisationskommunikation. Ledningskommunikation är en central faktor
för ledning och styrning vilket gör det svårt att bortse från systemteorin. Eftersom syftet i
frågeställningen innefattar aspekter på makt är det rimligt att även snegla på politisk teori,
en disciplin inom statsvetenskapen.
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2.5 Metodreflektioner

2.5.1 Urval och den egna rollen
Det är omöjligt att välja ut vad vi ska analysera och hur det ska analyseras såvida vi inte
gör den normativa bedömningen om vad som är viktigt att studera. Att studera makt är
värdeladdat redan från början (Goverde m fl., 2000, s.6 ff). Uppsatsens ämnesval är ett
resultat av personligt intresse liksom bedömningen att insikter om vem som egentligen
utöver makt i kommunikation är viktig, inte minst i offentlig förvaltning. Denna
bedömning har gjorts med utgångspunkt från ämnesstudier och praktisk erfarenhet.
Förvaltningar och intervjupersoner valdes ut genom en kombination av vad som var
praktiskt möjligt och tillämpligt för studien.

Eftersom jag själv tillhör den primära målgruppen för denna undersökning ingick
introspektion som ett moment i datainsamlingen. Det går inte att komma ifrån att
tolkningar av egna erfarenheter därför riskerar att påverka undersökningen. Lika lite som
forskare i övrigt kan distansera sig helt från sitt studieobjekt har jag haft möjlighet att
göra detta. Rimligtvis har detta ofrånkomligen påverkat mina tolkningar. Jag har dock
haft ambitionen att så långt som möjligt redovisa mina erfarenheter på ett sätt som står i
linje med undersökningens syfte genom en strävan efter att på ett opartiskt sätt redogöra
för de vunna erfarenheterna.

Inte heller de individer vars uttalanden utgjort grund för undersökningen kan anses vara
neutrala och eftersom de alla utgör en del av en mer eller mindre heterogen yrkeskategori
måste de med nödvändighet präglas av ett visst mått av normativt tänkande. Jag är dock
av den uppfattningen att ingen individ är neutral. För att kunna få meningsfulla svar var
det nödvändigt att söka individer med insyn i de aktuella frågeställningarna.

2.5.2 Tillgänglighet
Ett av de viktigaste men också svåraste stegen i etnografiska eller organisatoriska
undersökningar är att få tillträde till den sociala miljö som är relevant för den
frågeställning man formulerat (Bryman, 2002, s.278). Organisationen utgör ett extra lager
mellan forskaren och studieobjektet. Tillgänglighetsproblematiken är därför central i
organisatorisk forskning eftersom organisationer sällan är intresserade av att forskare
granskar eller distraherar verksamheten (Bryman, 1989, s.2, 161). I detta fall har
tillgången till intranätet varit en faktor som spelat en positiv roll. Tillgången till att
verkligen se intranäten får här betraktas som en stor styrka i denna studie.
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3 Aktuella teoretiska utgångspunkter

3.1 Kommunikation av visioner och mål som
ledningsverktyg

Visionens roll
Kommunikation av visioner och mål är ett centralt element i ledning och styrning och är
ett viktigt inslag i ledningskommunikation. Affärsidé, verksamhetsidé, vision, mission,
uppdrag, övergripande mål, begreppen är många. Vision kan användas som samlande
begrepp, dels som en allmän beteckning på gemensamma överordnade mål, dels specifikt
i olika sammanhang. Medan företag vanligen talar om affärsidéer så har förvaltningar
verksamhetsidéer (Arvidsson, 2003, s.340). Enligt Wiberg (2001, s.29) ska en vision
innehålla formuleringar om uppdraget, strategin och organisationskulturen och en vision
också ska förmedla en vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig bild av
verksamhetens framtid. En vision ska alltså fånga upp organisationens kultur och för att
”fungera” måste visionen omsättas i praktiken. Selznick (1957) beskriver hur det
visionära ledarskapet operationaliseras och långsiktigt institutionaliseras i en organisation
och bildar stommen i organisationskulturen.

Målstyrning som ledningsmetod
Målstyrningsteorier brukar föreskriva att chefer ska hjälpa medarbetare att sätta mål som
är motiverande. De ska vara tydliga, specifika och utmanande men uppnåeliga (Robbins,
2000, s.50 ff). Målen ska vara deltagande, hellre än tilldelade. Syftet är att medarbetarna
ska se de stora såväl som de små sammanhangen, se sig själv och det bidrag man ger och
själv ta ansvar för att efter bästa förmåga se till att målen uppfylls. En nyckelfaktor för att
det ska fungera är feedback det vill säga det måste finnas återkommande återkoppling om
målsättningar och arbetsprocesser (Eisenberg, 2001, s.241).

Kritik mot målstyrning
Målstyrning som metod i offentlig sektor har kritiserats bl.a. av Rombach (1991, s.47 ff)
som menar att tekniken inte med nödvändighet fungerar, bland annat för att målen ofta är
oförenliga. Enligt Weick behöver inte anställda gemensamma mål för att arbeta bra
tillsammans. Det är viktigare att det finns en vilja att agera koordinerat för att reducera
tvetydighet, vilket över tiden kan leda till att de anställda upptäcker meningen med de
aktiviteter som uppstår. Ett underliggande antagande hos Weicks är att beslutsfattande
huvudsakligen är bakåtblickande det vill säga man agerar först och planerar sen. ”How
can I know what I think until I hear what I say?” (The social psychology of organizing,
1979). Men Weicks teori bortser från att en del faktiskt endast agerar i enlighet med
förutbestämda planer (Eisenberg, 2001, s.105; Kreps, 1990, s.103-121).
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Betydelse för undersökningen
Jag menar här att det är viktigt att skilja på målstyrning som metod i ledning och styrning
och den faktiska förekomsten av definierade visioner eller mål. Det förstnämnda pekar på
att visioner och mål är viktiga för ledningskommunikation och att de kan ha stor
betydelse för organisationskulturen. Men det var det senare, förekomsten, som var av
intresse i denna studie, inte i vilken grad eller hur målstyrning verkligen fungerar
motiverande eller effektiviserande. Visioner och mål användes här alltså som indikatorer
på ledningskommunikation.

3.2 Organisationsteori

Historiska synsätt
Synen på vad en organisation är, hur den kan beskrivas och hur den kan studeras har
skiftat över tiden i takt med den ekonomisk- och industriella utvecklingen. I ett
vetenskapligt perspektiv är begreppet organisation inte okontroversiellt. Olika skolor och
perspektiv har både avlöst varandra och vuxit fram parallellt och ibland i konflikt med
varandra. Exempel på skolbildningar är den klassiska, den modernistiska, den symboliskt-
tolkande och den postmoderna. I den mer klassiska eller autonoma organisationsteorin ses
till exempel organisationen som ett objektivt fenomen med byggnader och människor
(Heide m fl, 2005, s.18). Sprunget ur den industriella revolutionen finns där en strävan
efter att använda vetenskap och teknologi för att göra perfekta maskiner. Management
byggde på maskintänkande, hierarki, arbetsdelning, regler för kommunikation och
formella rutiner (Eisenberg, 2001, s.79 ff).

Organisationsforskningens bredd
Numera har många övergått till att benämna organisationer som sociala system (Heide m
fl, 2005, 18) och organisationsforskare talar oftare om organisering än organisation.
Eftersom organisationer präglas av mångfald är det naturligt att tillämpa kunskapen om
dem på en mängd olika sätt. Detta ställer dock till problem för organisationsforskningen
såtillvida att det inte finns någon grand theory eller etablerad metod. De olika skolorna
och de olika perspektiven väljer att fokusera på både abstrakta resonemang och konkreta
situationer ur en mängd olika synvinklar, som det strukturella, human resouce, human
relations, symboliska, politiska, kulturella m.fl. (Bolman 1997; Hatch 2002). Oavsett
forskarsamhällets syn på managementforskningen så dominerar alltjämnt det strukturella
perspektivet med sina rötter i den modernistiska traditionen den allmänna synen på
organisationen i det västerländska industrialiserade samhället. Tron på rationalitet och
effektivitet sitter djupt även i dagens informations- och tjänstesamhälle.

Olika organisationsstrukturer
I Minzbergs välkända fem typer av organisationsstrukturer svarar maskinbyråkratin upp
mot en symmetrisk modell med ledning, s.k. teknostruktur, stödfunktioner och en
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operativ kärna. Maskinbyråkratin präglas av en hög grad av standardisering, där högre
chefer förlitar sig på generell abstrakt information medan mellanchefer påverkas av de
lokala frågorna. Större organisationer kan istället betraktas i divisionaliserade former. En
professionsbyråkrati skiljer sig från maskinbyråkratin genom större fokus på det
operativa, på infrastrukturens och mellanchefsnivåns bekostnad. De professionella
yrkespersonerna har relativt fria händer. Professionsbyråkratier reagerar långsamt på
förändringar och reformer vilket ofta leder till felsteg då man försöker rationalisera den
stora, självständiga, operativa kärnan (Bolman, 1997, s.88-93).

Betydelse för undersökningen
De fackförvaltningar som är i fokus för den här uppsatsen kan ses som en blandning av
maskinbyråkrati och professionsbyråkratier eftersom de både kan bygga på
standardiserade rutiner med en hierarkisk struktur och på expertstyre genom den
specialistkompetens som genomsyrar stora delar av förvaltningarna.
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3.3 Maktbegreppet och politisk teori

3.3.1 Makt – samhällsvetenskapens mest diskuterade begrepp?
Makt är en av de mest diskuterade och omdebatterade företeelserna inom
samhällsvetenskap och humaniora och har så varit under lång tid. Det är mångfasetterat
och kan studeras från såväl djup psykologisk synvinkel som på övergripande politisk
nivå. Ibland skiljer man på makt och inflytande och menar då att utöva inflytande innebär
att en aktör förmår andra aktörer att ändra sitt beteende. Att utöva makt innebär då att
påverkan sker med stöd av sanktioner i form av belöningar eller bestraffningar
(Bengtsson, 2001, s.46 ff). I den här studien använder jag maktbegreppet som en
övergripande term som även omfattar inflytande.

Kommunikation och makt
Intresset för maktbegreppet i den här uppsatsen är tvåfalt med fokus på den senare: den
politiska makten och makten över ledningskommunikationen. Den första maktaspekten
innebär att den politiska maktutövningen ska vara förankrad i den demokratiska process
som författningen föreskriver. Inom ramen för det kommunala självstyret finns lokala
demokratiska processer som ska säkerställa att medborgarnas intressen tas tillvara i den
kommunala verksamheten.

Den andra maktaspekten handlar om vem som kontrollerar kommunikationskanalerna i
organisationen. Enligt den kritiska skolan (se nedan under kommunikationsteori) är
kommunikationen ett kraftfullt maktverktyg. Makten påverkar vem vi kommunicerar med
och hur, och kan aldrig bli helt symmetrisk i ledningskommunikation det vill säga mellan
chef och medarbetare. Organisationspolitiska strukturer skapas och upprätthålls
härigenom via kommunikation (Heide m fl, 2005, s.61).

3.3.2 Politisk makt och kommunikation
Politisk kommunikation handlar om hur budskap om politiken och verkligheten
konstrueras, förmedlas, uppfattas och hanteras. Påverkan kan ske direkt eller indirekt och
under kortare eller längre tid (Bengtsson, 2001, s.9). I en demokrati krävs det per
definition någon form av kommunikation. Beroende på vilken form av demokrati det
handlar om kan det här ta sig olika uttryck. Direkt demokrati i liten skala kan klara sig
med muntlig information medan till exempel den representativa demokratin måste ha mer
avancerade former (Petersson m.fl., 2005 s. 29).

Bengtsson (2001, s.68) citerar Blumler och Gurevitch som betraktar politiska institutioner
som centrala i politisk kommunikation då de producerar kunskap, information, bilder av
världen samt skapar och vidareförmedlar därmed mening, identitet och sammanhang. Om
vi antar att detta är applicerbart på fackförvaltningar skulle det innebära att deras externa
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och indirekt interna kommunikation är viktiga kommunikatörer för den förda politiken
inom respektive verksamhetsområde.

3.3.3 Makt över mediet
”Tillgång till medier är att utöva makt och social kontroll.” Citatet är hämtat ur Fiske
(1990, s. 44) och avsåg då främst massmedier. Men betydelsen kan appliceras på andra
typer av kommunikation. Att kontrollera en kommunikationskanal eller en agenda är en
form av maktutövning.

Makten över dagordningen
Maktaspekten är central i organisatorisk kommunikation, men det finns många
maktdimensioner, (Alvesson, 2002, s.49). Makt kan vara både medveten och omedveten
och makt kan skapas, förstärkas eller försvagas genom kommunikation (Heide m fl, 2005,
s.59; Heywood, 2004, s.122). Vissa maktpositioner ger möjlighet att sprida en ”allmän
opinion” som man själv skapat. (Bengtsson, 2001, s.46 ff). Opinionsforskning inriktas
ofta på frågor om vem som sätter den politiska dagordningen. Vem innehar egentligen
problemformuleringsmakten? Hit hör även förmågan att undanhålla eller styra bort vissa
kontroversiella frågor (Bengtsson, 2001, s.60). Det brukar sägas att frånvaro av
kommunikation är också kommunikation. Man kan inte låta bli att kommunicera.1 Genom
att undanhålla information genom att se till att vissa frågor inte diskuteras eller sopas
under mattan utövas makt över andra människor. Makten över den s.k. agendan och vad
som uppfattas som politiskt korrekt är således en nyckelfråga. Det här gäller även
arbetsplatser; vilka frågor och problem släpps fram i den offentliga och interna debatten?

Redaktionen som maktaktör
Man brukar skilja mellan olika informations- och perceptionsvägar, dels de som sker via
någon teknisk kanal och utmärks av att vara enkelriktad och opersonlig dels av
interpersonell kommunikation som sker i form av samtal och brev (Bengtsson, 2001,
s.13). Möjligheten finns att genom medieval, informationsurval och form i stor
utsträckning styra ett budskaps betydelse (Nilsson, 2001, s.150). När det gäller
massmedier är det redaktionerna som fyller funktionen av grindvakt och därmed ytterst
avgör vad som ska bli nyheter. Den har ett avgörande inflytande över inslagens vinklar.
Redaktionen har således stor makt över vad nyheterna ska uppmärksamma och hur
nyheterna ska beskriva den underliggande verkligheten (Petersson m fl, 2005 s. 106).

Medierna förser sin publik med händelser som styr den politiska dagordningen. Genom
att själv tolka information skapar de ett visst perspektiv på hur man ska uppfatta världen.
Därmed socialiserar de in individerna i ett visst kulturellt synsätt. Inom forskningen blir
det intressant att undersöka 1) vilka föreställningar medierna väljer att sprida, 2) värdera

                                                     
1 Citatet ”One cannot not communicate” (Man kann nicht nicht kommunizieren) brukar tillskrivas
kommunikationsteoretikern Paul Watzlawick (PhD), (Wikipedia).
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den tolkning som görs, 3) värdera vilken påverkan budskapen har på den politiska
socialisationen (Bengtsson, 2001, s.21).

Kommunikationskanalen som maktverktyg
Kommunikation är det verktyg med vilken makt och inflytande kan utövas, utvecklas,
upprätthållas och utökas. Strukturer, regler och kanaler är medel för makt. Man kan
därför påstå att kommunikationskanalen aldrig är neutral utan favoriserar någon eller
några aktörer över andra (Frost, 1987, s.507).

Alvesson, (2002, s.44) menar att den mest centrala aspekten av makt kanske är att
verklighetsuppfattning till stor del är ett resultat av förhandlingar mellan aktörer i
asymmetriska maktrelationer. I maktrelationer förfogar aktörer över olika resurser –
materiella, symboliska – och har olika förutsättningar att bestämma över hur verkligheten
definieras.

Information är ofta är en bristvara i traditionella organisationer. När intranät införs kan
det leda till att vissa personer förlorar makt, särskilt de som byggt sin position på att styra
information (Heide, 2002, s.95).

Betydelse för undersökningen
Belysningen av maktaspekten är viktig för att understryka vikten av att uppmärksamma
intranätets roll i skapandet av organisationskultur, påverkan på dagordningen och
formuleringsmakten.
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3.4 Kommunikationsteori

3.4.1 Från transmission till meningsbyggande
”Det är omöjligt att tänka sig en organisation utan kommunikation – en sådan skulle
snabbt förtvina. Koordinering, styrning och ledning skulle vara omöjlig” skriver Windahl
i Heide m fl, (2005, s.9) och Bengtsson (2001, s.9) noterar att ”Kommunikation är en
fundamental del i allt mänskligt liv.” Många betonar nuförtiden kopplingen mellan
ledarskap och kommunikation. Förekomsten av kommunikation är inte bara en
förutsättning för organisationens existens utan är också avgörande för styrning och
ledning och för att översätta mål till handling (Heide m fl, 2005, s.11 ff).

Inom kommunikationsteorin talar man ofta om två huvudsakliga skolor,
transmissionsskolan och den tolkande. Ibland framhålls även en tredje, den s.k. kritiska
skolan. Inom respektive skola finns sedan olika inriktningar och modeller.
Transmissionsskolan (ibland även kallad den modernistiska, klassiska eller processkolan)
är den äldsta och hämtar sitt synsätt från det gamla industrisamhällets maskinbyråkratiska
synsätt. Detta innebär en mekanisk och instrumentell syn, där mänsklig kommunikation
betraktas som en överföringsprocess (Heide, 2002, s.24-27). I transmissionsskolan
beskrivs kommunikation ofta som en linjär transmission av information och speglar den
idag något förlegade sändare-mottagare-modellen som utvecklades under
kommunikationsforskningens tidiga år av till exempel Schramm och Shannon & Weaver
(Blythe, s.2003, 2 ff).

Modellerna har med tiden antagit ett vidare perspektiv men också, i fallet mänsklig
interaktion, förflyttats i riktning mot en mer tolkande syn på kommunikation, vilket är en
annan huvudinriktning. Den kallas ibland den tolkande, meningsskapande eller
semiotiska skolan och fokuserar på gemensamt meningsskapande (Fiske, 1990). I den
tredje skolan, den kritiska skolan, utgår man från hur makt kommer till uttryck genom att
vissa bilder av verkligheten framhävs medan andra kommer i skymundan.

Givetvis finns även en mängd tillämpningsområden som till exempel
marknadskommunikation. Inom organisationskommunikation finns enligt Heide tre
övergripande traditioner, den modernistiska, kritiska och den kulturorienterade. De
kritiska och kulturorienterade synsätten intresserar sig för meningsskapande, det Fiske
kallar den semiotiska skolan.

3.4.2 Transmissionsskolan
Transmissionssynen på kommunikation har sitt ursprung i ett behov av att beskriva
tekniska aspekter i telekommunikationssystem på 1940-talet. Sedan dess har modellerna
nyanserats men också till viss del, då det gäller direkt mänsklig kommunikation,
övergivits till förmån för tolkande synsätt. Transmissionsskolan har kritiserats för att
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förmedla en så starkt förenklad bild av kommunikation att den kan bli direkt vilseledande,
i synnerhet i fråga om ledningskommunikation (Heide m fl, 2005, s.35). Den tolkande
skolan menar att mottagarperspektivet försummats. Sändaren har inte möjlighet att ensam
skapa en ”gemensam förståelse”. Det är snarare så, menar vissa anhängare av den
tolkande skolan, att kommunikation förutsätter ett samspel, i dialog, där gränsen mellan
sändare och mottagare suddas ut och rollerna upplöses och blir irrelevanta.

3.4.3 Den tolkande skolan
Här har man meddelandets betydelse i fokus. (gr. Semasia= betydelse). Kommunikation
är en situation där människor skapar och överför betydelser mellan sig (Bengtsson, 2001,
s.28). Enligt den tolkande synen så initierar kommunikation en mental process där de
personer som berörs försöker uppnå en form av gemensam förståelse av det sammanhang
i vilken meddelandena ska förstås liksom tolkningen av dess konsekvenser. En metaforisk
beskrivning skulle kunna vara att världar kolliderar eftersom vi alla har våra alldeles egna
världsbilder, våra unika intryck och förutfattade meningar om hur världen är beskaffad.
Dialogen hjälper oss, om vi vill, att ta reda på hur den andra personens världsbild ser ut
genom att lyssna, reflektera, fråga och återkoppla (Blythe, 2003, s.26). Steg för steg
byggs en tillräckligt gemensam förståelse upp. Tillräcklig för att de kommunicerande
personerna ska känna viss tillfredsställelse av att ha gjort sig förstådda. En del teoretiker
skulle tala om balans i kommunikationen.

Inom den tolkande skolan skiljer man ibland på en kulturorienterad inriktning och en
kritisk. Den har samma syn på kunskapsproduktionen och syn på sanningen, det vill säga
de epistemologiska och ontologiska aspekterna. De skiljer sig däremot i vad man anser
vara intressant att vinna ytterligare kunskap om. Den kulturorienterade inriktningen
intresserar sig huvudsakligen för kommunikation som ett medel för organisering medan
den kritiska är mer inriktad på makt och kontroll (Heide, 2002, s.26 ff).

Enligt Alvesson kritiserar den kritiska falangen ibland den kulturorienterade grenen för
att vara konsensusorienterad och för att undvika eller trivialisera maktfrågor och politik,
vilket särskilt gäller inom management- och organisationsforskningen. Idén om att
stimulera till reflektion har enligt Alvesson, starkast uttryckts inom kritisk teori
(Alvesson, 2002, s.23, 46). Den tolkande skolan har av den klassiska skolan kritiserats för
att vara för teoretisk och spekulativ bl.a. eftersom de underlag som läggs fram är selektiva
och subjektiva (Fiske, 1990, s.180 ff).

3.4.4 Den kritiska skolan
När det gäller den s.k. kritiska traditionen ligger det huvudsakliga intresset på makt och
kontroll, och de teoretiska referensramarna hämtas bland annat från en grupp professorer
på Universitetet i Frankfurt den s.k. Frankfurtskolan, Habermas och franska tänkare som
Foucault. En grundsats inom kritisk teori är att organisationer inte är neutrala platser för
meningsskapande utan ett resultat av inbördes stridande intressegrupper och
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representationssystem (Eisenberg, 2001, s.148; Heide, 2002, s.27). Individer och grupper
har olika möjligheter att kontrollera konstruktionen av gemensamma betydelser. Chefer
har exempelvis större makt att definiera verkligheten än övriga medarbetare.

Den kritiskt tolkande skolan utgår från att det finns motsättningar som beror på
maktobalanser och att det stör utveckling av mening och förståelse. Vetenskapliga texter
är här präglade av retorik och uppfattas inte som objektiva utan som försök till
konstruktioner av sanningen. Ett ideal för den kritiska traditionen är emancipation, det
vill säga frigörelse från förtryck för organisationsmedlemmar (Alvesson, 2002, s.15;
Heide, 2002, s.27).

3.4.5 En hybridmodell tillämplig för kanalkommunikation
Den tolkande skolan argumenterar övertygande för att transmissionsskolan bortser från
hur betydelser skapas. Samtidigt finns modeller inom transmissionsskolan som försöker
ta hänsyn till att en symbolisk representation av en slags objektiv verklighet alltid
modifierats på något sätt, det vill säga att det skett någon form av urval. Ett exempel på
en sådan modell är Gerbners modell (Fiske, 1990, s.40-48) som riktar fokus på vem som
har kontroll över kommunikationskanalen.

Gerbner utgår i princip från Shannon Weavers sändare-mottagare-modell men
introducerar s.k. vertikala och horisontella dimensioner genom vilka betydelser förändras
som resultat av den filtrering som sker när människor tolkar eller formulerar budskap (se
figur nedan). Vi håller oss till mänskliga aktörer och vi förutsätter, för enkelhets skull, att
det finns någon slags objektiv verklighet eller händelse (H) som sändaren vill
kommunicera. Modellen menar då att sändaren (M1) för det första behöver formulera eller
presentera denna verklighet på något sätt. Redan där gör sändaren (M1) ett urval präglat
av den egna världsbilden och kulturen. Budskapet (H1) utgörs redan i det stadiet av
sändarens urval och uppfattningar (H≠H1). Detta  utgör den första horisontella eller
perceptiva dimensionen.

Därefter överförs budskapet genom en kommunikationskanal (S) som kommer att
påverka framställningen ytterligare. Detta är den vertikala eller kommunicerande
dimensionen som även innefattar frågeställningen om tillgänglighet till
kommunikationskanalen.

Därefter ska budskapet tolkas genom ett urval som bestäms av mottagarens (M2)
referensramar och uppfattning av både kanalen och budskapet (SH1). Detta är den andra
horisontella dimensionen. Gerbners modell har fått befogad kritik för att de horisontella
dimensionerna där budskap överförs mellan kanalen till eller från mottagaren respektive
sändaren inte är jämförbara (ibid, 1990, s.48). Uppfattningen av en verklig händelse kan
knappas jämföras med uppfattningen av ett meddelande.
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Figur 1 Gerbners modell, författarens tolkning efter Fiske (1990) s. 40-48.

3.4.6 Westley & MacLeans modell
Westley & MacLean har försökt beskriva kommunikation när det finns ett mellansteg i
form av en redaktion, speciellt anpassad för massmedier. Modellen illustrerar att det finns
olika bilder av verkligheten, olika kontexter, som påverkar tolkningar av verkligheten. En
kommunikatör eller skribent gör ett urval av vissa faktorer medan den slutgiltiga
mediekonsumenten gör ett annat, eget, urval som kan baseras på delvis samma faktorer
men även på det urval som redaktören redan gjort. Om det däremellan finns en redaktion
som beslutar vad som ska kommuniceras förlängs kedjan. Modellen förutsätter att det
sker en slags frivillig återkoppling från mottagaren till redaktionen och skribenten.

Figur 2 Westley & MacLeans modell, förf. tolkning eft. Fiske (1990) s.52.
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Westley & MacLeans modell ger en översiktlig processorienterad bild av en
masskommunikationsmodell samtidigt som den väger in de olika förnimmelsefält X (det
vill säga delar av den sociala omgivningen) som spelar in vid utformningen av betydelser.
Den tar till skillnad från Gerbners modell även hänsyn till den återkoppling som förutsätts
ske från mediekonsumenten (ibid, 1990, s.51 ff).

3.4.7 Ansats och betydelse för undersökningen
Samhälle och industri har utvecklats de senaste cirka hundra åren, det vill säga sedan den
andra industriella revolutionen som präglades av automatisering och löpande band. Vi har
sett modernismen och industrisamhället uppstå och gå tillbaka. Samtidigt har
organisationsteorin utvecklat den maskinbyråkratiska synen på organisationer mot andra
perspektiv, t.ex. Human relations, Human resource, tolkande och symboliska perspektiv.
På motsvarande sätt har kommunikationsteorin utvecklats. Även om den tolkande skolan
har funnits länge representerar den i någon mening ändå ett mer tidsenligt synsätt än det
förenklade processynsättet när det gäller att förklara kommunikation mellan människor.

Samtidigt menar flera ekonomisk-historiska bedömare att vi gått in i den tredje
industriella revolutionen där den dominerande drivkraften är just, kommunikationskanaler
(Dickson & DeSanctis, s.25). Om vi vill studera hur kommunikation sker i dessa nya
kommunikationskanaler blir det plötsligt intressant att åter igen relatera till
transmissionsmodeller. Här framstår Gerbners modell som särskilt lämplig tack vare sin
betoning på just kanalen och genom att frågan om tolkning och urval vägts in i modellen.
Westley & MacLeans modell belyser de maktaspekter kring urval som redogjorts för
under maktavsnittet. Båda modellerna används här primärt för att illustrera intranätets
kommunikativa funktion.

Klart är att olika forskare har olika syn på hur de vetenskapliga disciplinerna ska delas in
eller beskrivas. En klassificering av olika epistemologiska skolor är dock inte fokus för
denna studie. En drivkraft i innevarande undersökning är istället att kunna skildra hur en
kommunikativ verklighet ser ut genom en förhoppning om att kunna exponera
försummade föreställningar. I den meningen vill jag inte bara tolka utan även öppna
ögonen för en faktisk verklighet och för att eventuellt ifrågasätta rådande förhållanden.
Jag utgår från en kombination av tolkande och kritiska perspektiv men utan de för den
kritiska skolans emancipatoriska elementen.

Undersökningen studerar ledningskommunikation genom att väga in
medarbetarperspektivet och modellerna används för att förenklat illustrera strukturer som
är involverade när det gäller kommunikation via en kanal som intranätet. Ovanstående
resonemang innebär att ansatsen i den här studien handlar om att frilägga innebörder av
till synes självklara förhållanden men inte att uttryckligen hjälpa en förtryckt massa att
resa sig mot en förment förtryckande maktelit som ibland är syftet inom kritisk teori.
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3.5 Systemteori
Systemteori handlar om styrning och kontroll av så kallade system (t.ex. organisationer)
och tillämpas bland annat inom naturvetenskap, systemvetenskap och organisationsteori.
Ett system är en uppsättning objekt och relationer som knutits samman i viss miljö så att
de bildar en helhet (Schoderbek m fl., 1998, s.13). Systemsynsättet betonar helhetssyn
och till skillnad från traditionell naturvetenskap betraktas företeelser på en viss
systemnivå utan att man behöver dissekera systemet i dess beståndsdelar.

Systemteori är intressant för organisationskommunikation eftersom det betonar vikten av
kommunikativa processer i organiserande. Teorin tar hänsyn till komplexiteten i dessa
processer och att de utvecklas över tiden. (Eisenberg, 2001, s.101). En grundbult inom
systemteorin, och en förutsättning för styrning och kontroll, är feedback.

Feedback kontrollerar kommunikationssystem genom att reglera flödet och tolkningen av
meddelanden. Cybernetisk eller negativ feedback strävar efter att korrigera avvikelser
medan positiv feedback kan användas för att finna nya lösningar. Detta kallas ibland
second cybernetics eller morfogenes. Den negativa betonar att man håller sig till en
etablerad strategi medan den positiva vill säkerställa att alternativa strategier prövas. Den
senare är för många känd under beteckningen double-loop learning efter Argyris
välkända modell (Eisenberg, 2001, s.99 ff).

Den kanske mest namnkunnige inom lärande system, Peter Senge har betonat
systemteorins betydelse för företagsledningar. Han tar bl.a. upp fem egenskaper som
lärande organisationer uppvisar. En av dessa är att organisationen har en gemensam
vision, det vill säga att medlemmarna agerar på ett gemensamt sätt tack vare en
gemensam organisatorisk vision och en förståelse för hur det egna arbetet bidrar till den
delade visionen. De andra är personligt mästerskap, mentala modeller, teamlärande och
systemtänkande (ibid, 2001, s.102).

Betydelse för undersökningen
Eftersom man i skärningen mellan systemteorin och organisationsteorin finner
ledningskommunikation som en central komponent är det svårt att förbigå
systemperspektivet i föreliggande frågeställning. Mål är till exempel olika på olika
systemnivåer. Vad som är bra på en systemnivå behöver inte vara bra för de andra
nivåerna (ibid, 2001, s.99 ff). Detta belyser vikten av olika perspektiv, till exempel
förvaltnings-, avdelnings-, enhets- eller medarbetarperspektiv. Man kan konstatera att
även systemteorin betonar betydelsen av visioner och mål vilket ytterligare understryker
relevansen för att i undersökningen betrakta just visioner. I den här uppsatsen vägs
perspektivet återkoppling in i analysen av den elektroniska ledningskommunikationen
men fokuserar inte primärt på lärandeprocesser utan på förekomsten av feedback.
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3.6 Intranät

Det finns föga förvånande olika uppfattningar om vad som innefattas i begreppet intranät.
Heide (2002, s.15) skriver till exempel att ”intranätet är ett organisationsinternt Internet,
skyddat från det publika Internet genom brandväggar…” Intranät behöver inte bara
handla om att publicera information utan kan även inbegripa funktioner för dialog och
arbetsprocesser till exempel e-post, diskussionsgrupper, webbenkäter och elektroniska
anslagstavlor. Intranätet kan fungera som ett komplement till andra informations- och
kommunikationskanaler men det kan även utgöra ett substitut för traditionella kanaler
som pressklipp, pressmeddelanden eller personaltidning

Påverkan på och från organisationskulturen
Datormedierad kommunikation är inte bara en alternativ kommunikationskanal. Den
medför också nya former av handlingar och uppfattningar om människors arbete (ibid
s.77). Att utforma intranät kräver en tydlig förståelse för arbetssätt och processer inom
organisationen (hur arbete utförs, hur information genereras och förmedlas). Det ska även
spegla organisationskulturen och dess värderingar (Jadav, 2003, s.22). En organisations
sociala verklighet produceras och reproduceras i stor omfattning genom användning av
informationstekniken (Heide, 2002, s.169)..

Konsekvenser av ett teknokratiskt synsätt
Synen på information och kommunikation i allmänhet kan vara mycket skiftande. Detta
avspeglar sig även i synen på vad intranätet kan eller bör användas till. I en teknisk och
instrumentell syn på kommunikation tas kommunikationsprocessen för given och frågan
om tolkning och förståelse kommer i skymundan. Det sker en sammanblandningen av
information och kunskap. Eftersom organisationer investerat stora pengar i
informationsteknologi kan följden bli att kommunikationsproblem ses som
överföringsproblem – en transmissionssyn på
kommunikation – från sändare till mottagare (Heide, 2002, s.64). Särskilt allvarligt är det
att betrakta kommunikation och kommunikationsteknologi som endast ett verktyg
eftersom det enligt Shulman lett till falska och överdrivna förväntningar på vad
informationsteknologi kan göra. ”[…] den största konsekvensen av implementering av ny
informationsteknologi har inte varit förbättrad kommunikation, bara snabbare
missförstånd” (Bark m fl, 1997, s.111).

Tre förutfattade meningar om information
En betoning på tekniska kriterier leder enligt Heide (2002, s. 65 ff) till tre förutfattade
meningar: För det första, antagandet om att mer information alltid är önskvärd. Tillgång
till information är inte tillräckligt för en väl fungerande organisationskommunikation.
Ofta är det inte mer information som behövs, utan snarare hjälp att tolka och förstå
informationen särskilt ur ett ledningsperspektiv. Mycket av informationen på ett intranät
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kan vara svår att förstå för dem som inte har tillräckligt med bakgrundskunskap,
helhetsperspektiv på organisationen etc. Det kan vara problematiskt att förstå vad viss
information egentligen betyder för individen själv och dennes avdelning (ibid, s.94). Utan
kontexten går det inte att utkristallisera till exempel en texts betydelse eftersom
sammanhanget är det som knyter ihop ord och intryck till en helhet. Vi kan heller inte få
någon fyllig förståelse av ett meddelande utan att ha viss vetskap om relationer, bakgrund
och den aktuella situationen. Samtidigt finns det en mängd olika kontexter i vilken
kommunikation kan tolkas (Eisenberg, 2001, s 34 ff).

För det andra antas att information går att separera från deltagarna i
kommunikationsprocessen och glömmer då bort människors tolkningsprocesser och
relationer. För det tredje antas att organisationer är rationella system med gemensamma
mål som endast behöver effektiv distribution av information (Heide, 2002, s.65).

Nya arbetssätt – att själv leta upp information
Kommunikationen i traditionella organisationer är uppbyggd kring en push modell som
innebär att information kontinuerligt skickas till medarbetare om de skulle behöva den
någon gång, något som i längden är passiviserande. Det leder till en informationskultur
där medlemmarna förväntar sig att bli försedda med information. Med intranät ställs det
stora krav på att medarbetarna är motiverade att själva söka information. En del
information kan därför, ur ett ledningsperspektiv, fortfarande behöva tryckas ut (push).
Det kan handla om ledningsinformation till exempel om organisationens framtida
strategier och visioner som medarbetarna inte tycker sig ha så stort intresse av men som
egentligen är ytterst viktig för dem (ibid, s.91-93).

En viktig uppgift för ledningar har alltid varit att förmedla information. Att övergå från
traditionella kanaler till intranät innebär att ett stort ansvar läggs på cheferna att tillse att
information finns tillgänglig i begriplig form för medarbetarna. Med den stora mängden
information blir också uppgiften att vara tolkare av övergripande information som till
exempel strategier och målsättningar, en allt viktigare chefsfunktion (Bark m fl, 1997,
s.103; Morgan, 1999, s.391).

En av de intressantaste effekterna av intranät enligt Heide (2002, s.92) är att
informationen går förbi traditionella gatekeepers, som en gång styrde och begränsade
tillgången till informations- och kommunikationskanalerna. Intranätet kan innebära att
mellanchefer inte längre får samma roll som tolkare av information.
Kommunikationsvägen mellan högsta ledningen och personalen kanske förkortas. Detta
bidrar till att förändra kulturerna i organisationen (Bark m fl, 1997, s.118). Exempel på
gatekeepers är webbredaktörerna. Deras arbetsuppgifter består bl.a. i att ansvara för
innehållet på intranät samt att publicera ny och uppdatera gammal information.
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Betydelse för undersökningen
Intranätet som kommunikationskanal för lednings- eller vertikal kommunikation är fokus
för undersökningen. Litteraturkällorna pekar på intranätets, om än begränsade, betydelse
för skapande och upprätthållande av organisationskulturen eftersom den sociala
verkligheten påverkar och påverkas av intranätkommunikationen.
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4 Ledningskommunikation i intranät

4.1 Upplägget av redovisningen
I följande avsnitt redovisas resultatet av det empiriska materialet. De sammanställda
resultaten från samtalen och intervjupersonernas uppfattningar har integrerats med de från
introspektionen och från litteraturkällorna. Bearbetningen har underlättats av att
datainsamlingen följt samma övergripande struktur som problemformuleringen och gått
till på så sätt att alla svar inom respektive frågeställning sammanställts. Därefter har de
vägts samman och redovisas integrerat i texten i sina respektive sammanhang. Först
redovisas diskussioner kring aspekter på politisk kommunikation följt av en analys av
kommunikationen av visioner och mål. Därefter följer i tur och ordning en analys av de
huvudsakliga frågeställningar som formulerats i problemdiskussionen nämligen
ägarskapet över kanalen, makten över dagordningen och utformning av budskap. En
sammanställning av frågor som använts i samtal och observationer återfinns i bilagorna 1
och 2.

4.2 Kommunal förvaltning
Kommunalt självstyre är en grundpelare i den svenska politiska organisationen. I
Regeringsformens första paragraf står att den politiska organisationen ska bestå av två
delar, det parlamentariska statsskicket och kommunalt självstyre. Detta innebär att
kommunerna ska utöva politisk makt, både i princip och praktik (SOU 1999:76, s.287).
Kommunallagen är en grundläggande lag som reglerar kommunens verksamhet.

Stockholm är landets största kommun och har en politisk ledning, ett fullmäktige, som
utgör kommunens högsta beslutande organ. Besluten ska sedan verkställas av opolitiska
tjänstemän i stadens förvaltningar. Stockholms stad är därmed även en av Sveriges största
arbetsgivare (de flesta anställda arbetar inom skola och omsorg).

Vissa verksamheter inom staden kräver stora resurser och omfattande tillgång till
specialistkompetens. Det här gäller till exempel inom områden som rör infrastruktur,
stadsbyggnad, trafik, miljö, livsmedel, mark och avfallshantering. Därför finns i
allmänhet och i Stockholm i synnerhet relativt omfattande förvaltningar kopplade till de
uppgifter som krävs för att sköta staden. Detta kan till exempel gälla planarbeten, tillsyn
eller prövningsärenden. Fackförvaltningarna i Stockholm är så stora att de inte bara
utvecklat distinkta organisationskulturer utan även subkulturer. Det händer även att
förvaltningar ombildas, delas upp eller slås ihop. Konsekvenserna för
organisationskulturen är unika från fall till fall.

Vid samtal med representanter från fackförvaltningarna framkom flera olika aspekter på
organisationskultur. I något fall hade förvaltningen visserligen omorganiserats men
organisationskulturen från förr levde vidare genom individer och regelverk. I ett annat fall



30

hade försök gjorts från ledningshåll att genomföra organisationskulturförändringar men
man hade inte löpt linan ut varför den uppfattade identiteten befann sig i en form av
limbo. I ytterligare ett fall hade ledningen infört nya visioner och mål men inget
upplevdes ha förändrats i praktiken vare sig i ledningens beteende eller i medarbetarnas.
Denna skillnad i retorik och praktik speglar olika verkligheter. Det här kan bero på att
ledare på olika nivåer vet vad de vill åstadkomma men inte hur de ska gå tillväga för att
genomföra det (Simonsson, 2002, s.28). Svårigheterna av detta slag kan som vi sett
tendera att förstärkas i professionsbyråkratier. I ett annat fall som framkom vid ett av
samtalen arbetade ledningen mer aktivt med att förankra mål genom formella
diskussionsforum.

De olika fackförvaltningarna har vissa lagstadgade, obligatoriska och relativt
oföränderliga uppgifter och målsättningar att rätta sig efter. Samtidigt kan prioriteringar
och särskilda inriktningar skifta beroende på den politiska viljan. Mål är inte sällan
motstridiga och svåra att kvantifiera (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.62 ff). Det här gör
kraven på lyhördhet stora och vikten av en väl fungerande politisk kommunikation stor.
Det är förvaltningsledningen som måste fånga upp och tolka den politiska viljan.
Eftersom endast en mindre del av politikerna intresserar sig för förvaltningsstyrning torde
förvaltningsledningen sällan kunna räkna med hjälp av politikerna att omsätta den
politiska viljan i praktiska, konkreta mål och uppgifter som sedan kan kommuniceras till
de operativa delarna i förvaltningen (Bäck, 2000, s.13). En väl fungerande
ledningskommunikation blir därmed även en viktig kugge i det politiska systemet. En
möjlig konsekvens av en icke fungerande ledningskommunikation skulle kunna vara att
tjänstemän aldrig nås av, eller aldrig förstår innebörden av, nya prioriterade inriktningar.

En slutsats som man skulle kunna dra av ovanstående resonemang är att de som på något
sätt kontrollerar informationsflödet i den kedja av ledningskommunikation som krävs för
att politiska beslut ska omsättas i konkret handling indirekt även besitter reell politisk
makt, detta utan att nödvändigtvis vara förtroendevalda. Detta innebär även att
användningen av de kommunikationskanaler som används för ledningskommunikation
får en central betydelse. Om det är så att intranätet används för ledningskommunikation
skulle det därför kanske omgärdas av en genomtänkt strategi för att förmedla ledningens
prioriteringar och den politiska viljan? Ju mer ledningen förlitar sig på intranätet som
kommunikationskanal desto viktigare torde detta vara.
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4.3 Visioner och mål

Ansvaret för det övergripande arbetet, inklusive visioner och mål vilar tungt på
ledningen. Även kommunikationsansvaret för visioner och mål faller därmed tillbaka på
ledningen. I litteraturen konstateras att för att fungera måste visionerna och målen på ett
konkret sätt omsättas i praktiken och dessutom vara förankrade hos medarbetarna så att
de känner delaktighet och stöder visionen. Litteraturkällorna pekar på att ledningen därför
gör klokt i att engagera medarbetarna i framtagande och genomförande.

Visioner är nära förknippade med organisationskultur. En och samma organisation kan
även ha olika subkulturer. Såvida visioner och mål inte är fast förankrade i medarbetarnas
medvetande krävs ett långsiktigt arbete för att väva in dessa i organisationskulturen.
Eftersom detta innefattar ett gemensamt meningsbyggande torde det kräva dialogmöten
och samverkande kommunikationsinsatser i kombination med andra åtgärder i flera olika
sammanhang. Här kan man konstatera att det inte förefaller troligt att det uteslutande
skulle gå att förlita sig till intranätet som en kanal för att framgångsrikt kommunicera
visioner och mål. Tvärtom, effekterna man kan förvänta sig av att publicera visioner eller
mål på intranätet förefaller i bästa fall vara att förmedla kunskap eller skapa
uppmärksamhet.

Trots att de olika förvaltningarna vid en ytlig betraktelse förfaller likartade i organisation
och målsättningar visar det sig att man hanterar kommunikationen av visioner på skilda
sätt. Någon saknade uttalade visioner eller övergripande målsättningar. Flertalet av de
studerade förvaltningarna arbetade inte aktivt med kommunikation av visioner och mål
eller med kulturbyggande. De flesta hade lagt någon form av visions- eller måldokument
på intranätet i form av dokumentfiler. I samtliga fall utom två så saknades övrig
förklarande text till dokumenten. Detta innebär att det då inte fanns något som satte in
dokumenten i sitt sammanhang eller förklarade hur de tagits fram eller hur de skulle
användas. Utan att öppna dokumenten saknades det möjligheter att via intranätet söka
stöd för hur ledningen önskade att visionerna eller målen skulle tillämpas.

På den förvaltning som saknade intranät förlitande man sig mycket till utskick via e-post
men som inte nödvändigtvis handlade om visioner eller mål.
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4.4 Ägarskapet över kanalen
Jag har kunnat konstatera att flera källor i varierande grad beskriver hur kontroll över en
kommunikationskanal implicerar makt. I de undersökta förvaltningarna hade, med i stort
sett ett undantag, kommunikatörerna i praktiken oinskränkt kontroll över intranätet. I ett
par fall var en kommunikativ position representerad i ledningen. I en av förvaltningarna
engagerade sig ledningen, utöver kommunikatören, i praktiken i
ledningskommunikationen på intranätet medan det i de övriga fallen varierade från
ointresse till önskemål om att information ”skulle läggas ut”. Bland de senare fallen
märktes en uttalad transmissionssyn på kommunikation, det vill säga en tro på att om
information har publicerats på intranätet så har den även kommunicerats. Som vi
konstaterat tidigare behöver detta inte alls vara fallet. Att något ”läggs ut” på intranätet
speglar ett avsändarperspektiv och säger ingenting om huruvida mottagaren ens läst
meddelandet eller hur han eller hon tolkat det. Ingen av de undersökta förvaltningarna
ställde uttalade krav på medarbetarna att läsa allt, eller ens något, på intranätet men det
framkom att ledningarna ändå föreföll utgå från att om något publicerats på intranätet så
hade det även lästs av medarbetarna.

Några av de förvaltningar där ledningen inte bidrar aktivt till ledningskommunikation
hade ändå påtagligt mycket ledningskommunikation i form av artiklar, referat eller
intervjuer på intranätet. Detta berodde i samtliga fall på att när ledningen undandragit sig
sitt engagemang i ledningskommunikation på intranätet så hade kommunikatörer gått in
för att fylla det informationsunderskott som annars skulle ha uppstått. Detta skedde med
varierande grad av svårighet. I några fall prioriterade ledningen kommunikationen med
organisationen och hade placerat en kommunikatör i eller i nära samarbete med ledningen
i form av deltagande i ledningsgrupp eller stab. I andra fall hade kommunikatörerna
placerats som en del under en administrativ avdelning eller på annat sätt skild från
ledningen. I samtliga fall utom ett framkom att närheten till ledningen sågs som en
förutsättning för att på ett rättvisande sätt kunna tolka och förmedla ledningens
intentioner. Det enda avvikande fallet berodde på att ledningen ändå inte prioriterade att
kommunicera sina intentioner till medarbetarna via intranätet.

På den förvaltning som saknade intranät förlitar man sig till utskick via e-post och via
tryckt material som informationsavdelningen producerar. Eftersom det är svårt att få
verksamheten att bidra med underlag domineras nyhetsbreven ofta av redogörelser för
kampanjer eller särskilda informationsinsatser.
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4.5 Makten över dagordningen

Liksom kontrollen över en kommunikationskanal implicerar makt så är kontrollen över
dagordningen ett centralt tema i diskussioner kring makt. Det visade sig att på samtliga
förvaltningar så var det kommunikatörerna som i varierande grad avgjorde vad som
skulle framhävas på intranätet. Det var mer eller mindre uttalat att kommunikatörer på
central nivå ansvarar för att göra bedömningen av vad som var viktigt eller lämpligt att
kommunicera via intranätet. Många uppgav att detta byggde på ett förtroende de fått från
ledningen och de därför axlat ansvaret att försöka smälta samman ledningens intentioner
med medarbetarnas arbetssituation och presentera kontextualiserad information på
intranätet genom att ta hänsyn till mottagarperspektivet. Här gav de som arbetade nära
ledningen uttryck för att uppgiften att själva tolka vad ledningen kunde tänkas anse vara
viktigt var avsevärt lättare jämfört med dem som inte hade förstahandskontakt med
ledningen (jfr. Gerbners modell). Ingen gav uttryck för att det fanns någon uttalad policy
om vad som ska publiceras på intranätet och vilka kriterier som ska ligga till grund för
beslut om publicering eller ej.

Kontentan var att kommunikatörerna i samtliga fall är de som kontrollerar dagordningen
på intranätet men att de också i samtliga fall gör sitt bästa för att tolka och spegla vad
ledningen kan tänkas vilja sätta på dagordningen. Det var inte helt ovanligt att också söka
eller få feedback från ledningen på vad som borde publiceras. Man kan här se en koppling
till Westley & MacLeans modell och göra jämförelsen med en medieredaktion som väljer
ut vad som ska publiceras eller inte och där en bedömning av relevansen görs av
redaktionsledningen. Skillnaden här är att det inte är journalistiskt nyhetsvärde som ska
bedömas utan relevansen i ett verksamhets- och ledningsperspektiv. Urvalet kommer
alltså till stor del att påverkas av de förnimmelser av verkligheten som kommunikatörerna
har av de avhandlade frågorna.

I den förvaltning som saknade intranät använder sig ledningen av regelbundna
frukostmöten där ledningen når hela förvaltningen och där ledningen sätter agendan.
Dessa kompletteras med e-postutskick och ett nyhetsbrev varav det sistnämnda ges ut och
i huvudsak kontrolleras av kommunikatörer.
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4.6 Utformning av budskap

Beslut dokumenteras till exempel genom protokoll för att andra ska kunna ta del av dem
(Bengtsson, 2001, s.10). Men vad är det som kommuniceras? Kommunikation inbegriper
den förståelse som äger rum där deltagarna har förväntningar och åsikter om det som
avhandlas. Hur kan budskap utformas så att de ”förstås” av läsarna? Här handlar det om
skribentens kommunikativa förmåga. Här ingår att sätta sig in målgruppens situation och
kunna skilja stort från smått. Eftersom språket i sig är kraftfull kanal för maktutövning
kommer även det språkliga tilltalet att förmedla maktbundna influenser (Reid & Ng,
2003, s.212). Det faktum att besökare till web-sidor snarare skummar texten än läser den
ord för ord gör det viktigt att använda informativa rubriker eller menyer o dyl. Därför är
konstruktionen av textbaserade meddelanden ett viktigt designelement på en webbsida.
Integration med ljud och bild är viktigt. Meddelandets intryck kommer att bero på hur väl
dessa olika kommunikationsmedia samverkar (Jadav, 2003, s.8).

I samtliga av de undersökta förvaltningarna har de centrala kommunikatörerna
övergripande kontroll över vad som skrivs på intranätet. I några av fallen finns även
lokala redaktörer som skriver ur avdelningsperspektiv och som själva kan besluta om
publicering. De centrala kommunikatörerna får i varierande grad underlag från
verksamheten för publicering på intranätet. Det förekommer även att det inkommer
önskemål från verksamheten om att något ämne bör avhandlas på intranätet, men utan att
man lämnat något textunderlag. I båda fallen avgör kommunikatören om det ska
publiceras och i vissa fall modifieras texten för att bli mer kommunikativ.

Exempel på fall framkom där såväl ledning som företrädare från verksamheten uttryckt
önskemål om att skriva något om ett visst ämne utan att presentera något underlag och
som på frågan om vad man velat säga inte kunnat presentera vare sig något syfte eller
någon tänkt målgrupp för informationen. Förklaringen till detta beteende skulle kunna
vara en spontan vilja att kommunicera utan att egentligen ha tänkt igenom frågan. En
annan förklaring skulle kunna vara att kommunikationen tar för mycket tanke- eller
formuleringskraft när det väl kommer till kritan. Ibland fick detta till följd att inget
publicerades om saken i fråga. Förklaringen från kommunikatörerna är att de måste utgå
från sin erfarenhet för att försöka gissa sig till vad de viktiga budskapen är men att när
avsändaren själv inte vet vad han eller hon vill säga så blir budskapsformuleringen en
gissningslek vars kommunikationsvärde är så uttunnat att arbetsinsatsen inte motiverar en
publicering. Att inte publicera blir ett sätt att ta ansvar för att en viss kvalitet på
kommunikationen på intranätet upprätthålls. Ibland försöker kommunikatören lösa detta
genom att hitta någon utanför ledningen som har kunskap i frågan. Konsekvensen är att
kopplingen till ledningen går förlorad och de budskap som framförs riskerar att stå i
direkt motsättning till de budskap som ledningen egentligen hade önskat hade
kommunicerats. Detta skulle kunna illustreras av Gerbners modell där det i varje
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kommunikativt steg sker en tolkning och ett urval som förvränger
ursprungsförnimmelsen.

Figur 3 Gerbnerkedja. Författarens egen visualisering.

Bristen på klart utformade kommunikativa budskap eller underlag gör att det nästan
uteslutande är kommunikatörerna som utarbetar budskapen på intranätet eller i
nyhetsbrev. Kommunikatörernas formuleringar blir följaktligen den bärande
kulturbyggande påverkan som intranätet i längden får på organisationen.
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5 Resultat, slutsatser och diskussion

5.1 Resultat
I kommunikationsstudier har kommunikation successivt kommit att definieras som en
interaktiv process som ofta är komplicerad och det är därför svårt att bedöma effekterna
av processen. Kommunikationen äger rum i ett socialt sammanhang där människor har
förväntningar, åsikter och attityder som har betydelse för det budskap som utväxlas. Detta
förefaller vara giltigt oavsett vilken kommunikationskanal som används och skulle därför
vara tillämpligt även på intranätet. Intranätet blir i sig ett forum för påverkan och ett
socialt sammanhang.

Intranätet som virtuell verklighet
Det är viktigt att inse att intranätet endast är en del av många sådana sociala
sammanhang, men beroende på den betydelse intranätet tillmäts i fråga om av
medarbetarna upplevd givande kommunikation, så är sannolikheten stor att intranätet
intar status som ett av troligtvis flera kommunikationsnav i organisationen. Det sociala
sammanhanget på intranätet får då en nyckelroll i formandet av organisationskulturen.
Undersökningen visar att kommunikatörerna har en stor del i hur detta sociala
sammanhang växer fram. Genom att utöva ett avgörande inflytande på vad som
publiceras bidrar kommunikatören till att skapa den virtuella verklighet som avspeglar sig
i intranätet. Detta innebär naturligtvis inte att det är en allenarådande bild av en
gemensam verklighet utan en del av densamma.

Kommunikation av verksamhetens mål och visioner
Bark m fl. (1997, s.115) skriver att det inte är helt lätt för den enskilde medarbetaren att
tolka och förstå vad vissa budskap innebär för honom eller henne och den egna
avdelningen eftersom han eller hon inte har samma övergripande perspektiv som
cheferna. Därför spelar chefer alltid en mycket viktig roll som kommunikatörer, då de kan
tolka och förklara vad ett budskap från till exempel högsta ledningen innebär för
avdelningen och personalen. För en förvaltning vars prioriterade inriktningar sätts genom
en demokratisk, politisk process torde vikten av en fungerande ledningskommunikation
vara central för genomförandet av de politiska målen. Kanske är genomtänkta
kommunikationsstrategier en förutsättning för att kunna förmedla dessa mål.

Studien pekar på att förmedling av mål eller visioner via intranätet inte är ett prioriterat
område oavsett om mål kommuniceras via andra kanaler eller inte. Visionernas
undanskymda position på intranäten skulle kunna vara ett tecken på att målen inte har en
framträdande roll i styrningen av förvaltningarnas verksamhet. Det skulle också kunna
vara ett tecken på insikten att mål och visioner kommuniceras bäst genom möten och i
dialog. Visioner bör följas av nya och konkreta handlingar, men handling förutsätter
kunskap och lärande vilket intranätet endast kan bidra med marginellt. Det kan även vara
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så att mål eller visioner ”lagts ut” på intranätet i tron att de därmed är kommunicerade. I
övervägande grad är det den sistnämnda förklaringen som framkommit i studien, även om
inte alla förvaltningar förefaller arbeta med en aktiv kommunikation av mål. En
förklaring till att det finns så mycket information som ”lagts ut” på intranät tycks vara att
många är fångade i en syn på kommunikation där man tror att förståelse går att
rationalisera och där tolkningsprocessen glömts bort (Heide, 2002, s.172). Detta får
konsekvensen att intranätet, istället för att bli det nav det har möjlighet att vara, blir ett
alibi för ledningen för att slippa kommunicera med hänvisning till att information lagts ut
på intranätet.

Ledningskommunikation på intranätet
I sin avhandling konstaterade Heide (2002, s.124) att det verkar finnas en medvetenhet
och förståelse hos ledningen om vikten av att sprida information, inte att man verkligen
arbetar med den. Jag har kunnat konstatera att även i denna undersökning förhåller det sig
på det sättet. Insikten att kommunikation tar tid och kräver ansträngning, både för att själv
initiera och att ta emot, förefaller inte utbredd. Tanken att kommunikation skulle gå att
automatisera eller rationalisera pekar på ett transmissionssynsätt. Därmed inte sagt att
kommunikationen inte kan förbättras.

Heide (2002, s.157, 216) menar att digitala medier i första hand är lämpliga för att sprida
information men mindre lämpliga för att förmedla nya kunskaper. Om medarbetare
däremot har möjlighet att träffas ansikte mot ansikte så kan digitala medier fungera som
ett komplement. En förbättrad distribution är nämligen ingen garanti för förbättrad
kommunikation och förståelse.

Ledningskommunikation har stora möjligheter att förbättras genom att det för det första
förs en diskussion kring metakommunikation det vill säga om hur man önskar eller bör
kommunicera. Något som framkommit i undersökningen är hur den för styrning och
kontroll så viktiga återkopplingen kommit i skymundan när det gäller
ledningskommunikation på intranätet. Kanske beror det på att återkoppling anses
tidsödande. Jag är övertygad om att genom att introducera feedback i flera sammanhang
där budskap ska förmedlas kan steg tas mot att uppnå en bättre ömsesidig förståelse och
tolkningsgemenskap. Denna teori skulle kunna illustreras genom att begreppet
återkoppling introduceras i Gerbners modell.
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Figur 4 Gerbners modell modifierad med feedback. Författarens illustration.

Den praktiska tillämpningen skulle till exempel kunna komma till uttryck när budskap
ska formuleras på intranätet. Här skulle kommunikatörens urval och tolkningar kunna
balanseras mot ägaren av frågan i verksamhetsledningen. Detta skulle återföra ledningens
ägarskap av ledningskommunikationen och säkerställa, i ett ledningsperspektiv, att
önskvärda aspekter framförs. Givet detta måste vi fortfarande hålla i åtanke att problemet
med den kommunikativa aspekten i ett mottagarperspektiv och den gemensamma
förståelsen kvarstår. Om budskapen förmedlas uteslutande via intranätet kan vi
fortfarande inte räkna med att medarbetarna tolkar budskapen på det sätt som ledningen
önskar. Än mindre att medarbetarna förändrar sitt beteende på grundval av
kommunikationen på intranätet.

I undersökningen framkom att ledningarna föreföll utgå från att om något publicerats på
intranätet så hade det även lästs av medarbetarna. Anledningen till den föreställningen
kan vara bristen på reflektion över kommunikationen det vill säga metakommunikationen.
Det kan även vara så att ledningen utgår från att medarbetarna aktivt själva strävar efter
att hålla sig informerade. Det skulle även kunna vara så att ledningen medvetet eller
omedvetet undandrar sig sitt informationsansvar genom att utgå från att om det är
publicerat på intranätet har budskapet kommunicerats, trots att man saknar kunskap om
huruvida läsarna, ur ett mottagarperspektiv, uppfattat något av värde.

Att sätta dagordningen
Intranät administreras av centralt placerade kommunikatörer men i flera fall var
funktionen delvis decentraliserad så att olika delar av intranätet administrerades av lokala
redaktörer. Dessa personer har konkret (fysisk) kontroll över delar av intranätet. Detta
innebär dock inte med nödvändighet att man har kontroll över agendan. I avsaknad av en
uttalad policy eller i avsaknad av ledningens engagemang blir det dock kommunikatören
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som kommer att avgöra hur dagordningen på intranätet ser ut. Detta innebär att ledningen
i praktiken skjuter över ägarskapet över agendan till kommunikationsavdelningen.
Samtidigt som detta innebär en reell maktposition för kommunikatörerna är det en
informell position som man bara fått till låns. Ledningen skulle när som helst kunna välja
att intressera sig för kommunikationen och därmed ta tillbaka initiativet för
ledningskommunikationen på intranätet.

Samtidigt som kommunikatörerna har makt över kommunikationen begränsas den i
praktiken av ett självpåtaget ansvar att sköta kommunikationskanalen på bästa sätt. Detta
får till följd att kommunikatörerna i vissa fall upplever en maktlöshet att utföra
kommunikationsuppgiften på ett tillfredsställande sätt på grund av bristen på underlag
och återkoppling från verksamheten. Det är ju fortfarande ledningen som har ansvar för
ledningskommunikationen även när ingen kommunikation sker. Ett sätt att hantera detta
på ett ansvarsfullt sätt blir då ibland att hellre avstå från att publicera än att
kommunikationen är felaktig eller bristfällig.

Urvalet kommer alltså till stor del att påverkas av de förnimmelser av verkligheten som
kommunikatörerna har av de avhandlade frågorna. Ju närmare ledningen desto större
chans har de att få inblick i och förståelse för aktuella frågor.

Att skapa sammanhang och formulera budskap
Att skapa sammanhang är en central kommunikativ aspekt. Men att se och tolka de stora
sammanhangen, att se skogen för alla träden, är chefsuppgifter. Tillgängligheten till
information på intranäten kan vara stor och leder till tolkningssvårigheter med följden att
intranätet riskerar att bli en informationskyrkogård. Informationsentusiaster utgår från att
mer information alltid är bättre och att om användarna bara har tillgång till information
kommer de per automatik att fatta riktiga beslut. ”Men alltför mycket information gör det
svårare att sålla ut vad som är viktigt från det som är mindre viktigt och vi kan lätt
drabbas av informationsöverflöd” (Bark m fl, 1997, s.46). Digitala medier är mindre rika
medier, vilket kan medföra att det uppstår tolkningsproblem mellan personer med olika
utgångspunkter (Heide, 2002, s.191).I en miljö med allt mer information blir det rimligt
att cheferna inom organisationen får en allt viktigare roll som meningsskapare, för att
hjälpa organisationsmedlemmarna i tolkningen av informationen.

Här är det på sin plats att erinra om att intranätet inte är ett idealiskt forum för
meningsskapande. Kommunikation via digitala medier innebär förlust av information.
Detta påverkar mottagarens möjligheter att tolka sändarens intentioner. Information är
svår att tolka när den präglas av tvetydigheter vilket inte sällan är fallet i politiskt styrda
organisationer. Detta löser man inte med mer information utan med kommunikation
mellan organisationsmedlemmar (ibid, 2002, s.174, 184). Bark m fl. konstaterar i sin
forskning att om en grupp människor inte redan har mycket kontakt eller inte redan
förstår vilken information som är relevant så kommer inte heller tekniken att kunna skapa
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denna förståelse. Organisationer lär sig endast när det individuella lärandet
kommunicerats, till exempel via frukostmöten, och det leder till nya handlingsmönster
(Heide, 2002, s.146; Bark m fl, 1997, s.53). I en underökning som utförts av Nordisk
Kommunikation framkom att bland 13 undersökta kanaler för intern kommunikation så
föredrogs nästan alltid de muntliga kanalerna framför mekaniska / elektroniska. Bland de
senare var e-post följt av intranätet populärast, före till exempel nyhetsbrev eller
anslagstavlor. Viktigaste kanaler var muntlig kommunikation från kollegor och närmaste
chef (Pedersen, 2005).

Bark skriver att information som kräver en dialog (kommunikation) och som fungerar
bäst öga mot öga bör överhuvudtaget inte läggas på intranätet mer än som underlag till
kommande mötesdiskussioner eller som uppföljning av möten. På ett möte kan samtliga
närvarande föra fram sin åsikt omedelbart och eventuella missförstånd kan på ett tidigt
stadium redas ut. Chefen har på mötet möjlighet att förklara information som publiceras
på intranätet och berätta varför ett visst beslut fattats (Bark m fl, 1997, s.102).

Det här innebär inte att man ska försumma meningsskapande insatser på intranätet.
Tvärtom bör möjligheten att förmedla sammanhang utnyttjas mer än den gör idag.
Information på intranätet kan utgöra ett bra grundmaterial.
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5.2 Sammanfattande slutsatser
Att implementera den politiska viljan
En förutsättning för att politiska prioriteringar ska kunna omsättas i praktisk handling
förefaller vara att de tolkas av förvaltningsledningen och kommuniceras till medarbetarna
så att en gemensam förståelse i linje med de politiska intentionerna skapas. Detta ställer
stora krav på ledningens kommunikativa insatser. Då räcker det sannolikt inte att ”lägga
ut” något på intranätet.

De som kontrollerar detta informationsflöde har även en reell makt över politiken.

Intranätet som alibi
Windahl skriver att ”…intranät spelar en viktig roll som uppföljelse- och
förberedelsekanal för projekt- och avdelningsmöten. Å andra sidan är faran uppenbar att
till exempel chefer tar introduktionen av intranätet som en förevändning att inte ta sitt
kommunikationsansvar. På det sättet kan intranätet komma att skapa en utarmning av
kommunikationen istället för att vitalisera den.” (Bark m fl, 1997, s.124).

Undersökningen har visat att ovanstående farhågor är högst relevanta om chefer hänvisar
till intranätet istället för att kommunicera sammanhang och budskap i dialog med
medarbetarna. Intranätet blir då ett alibi för att inte kommunicera, det vill säga det
används som ett sätt att undvika annan kommunikation till exempel på grund av att den
tar för lång tid eller för att den är obekväm.

Intranätet som kommunikationsnav
Intranätet är ett snabbt och bekvämt sätt att distribuera information men mindre bra för att
skapa förståelse för mottagaren. Som komplement till annan, företrädesvis muntlig
information kan dock intranätet utgöra ett viktigt kommunikationsnav. En slutsats som
skulle kunna dras är att intranätets betydelse på ett balanserat måste sätt vägas mot andra
kommunikationsinsatser. Saknas den balansen och intranätet blir ett dominerande
kommunikationsnav torde samtidigt risken att intranätet också blir ett alibi för annan
kommunikation öka.

Kontrollen över intranätet
Trots att många litteraturkällor beskriver intranätet som en ledningskanal så visar
undersökningen att det inte behöver vara så i praktiken. Kommunikatörer kontrollerar
agendan och hur verkligheten beskrivs på intranätet. Om verklighetsbilden
överensstämmer med ledningens uppfattning beror på hur nära ledningen
kommunikatören arbetar eller hur mycket feedback kommunikatören får från ledningen.
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Elektronisk ledningskommunikation – nav eller alibi?
Intranätet har stora förutsättningar att utgöra ett, bland flera, kommunikationsnav i
organisationen. Men om det används som ensam kommunikationskanal är risken stor att
det istället blir ett sätt att undandra sig verkligt kommunikationsansvar med hänvisning
till att information publicerats på intranätet. Undersökningen visar att det finns inslag av
både nav och alibin och att en medveten diskussion om metakommunikation är avgörande
för åt vilket håll vågskålen ska tippa.
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5.3 Diskussion
Undersökningen har genomförts från ett tolkande perspektiv. De dragna slutsatserna
bygger på mina egna urval och tolkningar av det empiriska materialet.

Studien har pekat på att det förekommer att ledningar inte aktivt engagerar sig i
användningen av intranätet som kommunikationskanal men samtidigt tror att det är ett
sätt att från tid till annan kommunicera ledningsfrågor. Det förefaller inte helt främmande
att spekulera i att ledningen inte uppmärksammat att den därmed i många fall inte
bestämmer vare sig agendan, utformning av budskap eller kontexten på intranätet och den
inte heller ses som delaktig i skapandet av organisationskulturen eller bilden av
förvaltningen via intranätet.

Fokus för denna undersökning har inte legat på verksamhetsledningen, vilken givetvis har
ett annat perspektiv än det som valts i undersökningen. Det skulle vara intressant att även
genomföra undersökningar som fokuserar på hur ledningen, medarbetare, mellanchefer,
med flera uppfattar kommunikationen via intranätet.

Jag tolkar det som att intranätet från undersökningen framstår som viktigare än det i
allmänhet uppfattas. Trots allt förefaller intranätet i allt ökande grad axla rollen som
internt kommunikationsnav. Man skulle kunna tycka att mer resurser därför borde läggas
på att få det att fungera på ett bra och genomtänkt sätt.

Även om denna undersökning rört sig på ett i flera avseenden abstrakt plan så finns det
naturligtvis andra perspektiv på intranät, till exempel de som förenklar det praktiska
handhavandet. Genom litteratursökningar blir det tydligt att de allra flesta studier som rör
intranät fokuserar på praktikaliteter och olika verktyg som används, eller inte används, på
intranät. Transmissionssynsätten dominerar klart som i till exempel Amcoff Nyströms
avhandling (2006) som anlägger ett systemteoretiskt perspektiv på intranätet och dess roll
i organsitioners överlevnad. Hon använder här en av mina favoritteorier nämligen
Stafford Beers Viable Systems Theory (Beer, 1985).

Jag hoppades med den här undersökningen kunna inspirera ledningar och de som arbetar
praktiskt med intranätet till att ta initiativ som leder till förbättringar. Jag har dock försökt
att undvika att göra framställningen för normativ. För den praktiska utvecklingen och
implementeringen av intranät räcker det däremot kanske inte att som i denna
undersökning exponera underliggande maktstrukturer. Här kommer alla de uppsatser och
handböcker med handfasta praktiska och tekniska råd väl till pass. Men då är det också
bra att vara medveten om tolkningsproblematiken i intern kommunikation, något som jag
hoppats kunnat blottställa genom denna studie
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Epilog
Stockholms stad introducerade i mitten av maj 2006 ett nytt intranät. Utvalda
förvaltningar utvärderar under en testperiod användningen av den nya strukturen som
bygger på en ny och förmodat genomtänkt informationsstruktur (se bilaga 3).
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Bilagor

Bilaga 1 Frågeguide

Visioner och mål
Visioner

1. Finns uttalade visioner?

(Om ”nej” gå vidare till 5.)

2. Finns de på intranätet?
3. Kommuniceras visioner?

(Om ”nej” gå vidare till 5.)

4. Hur kommuniceras de?

Mål
5. Finns det uttalade verksamhetsmål?

(Om ”nej” gå vidare till 9.)

6. Finns de på intranätet?
7. Kommuniceras målen?

(Om ”nej” gå vidare till 9.)

8. Hur kommuniceras de?

Användning, (verktyg)
9. Vad används intranätet till?
10. Används intranätet för ledningskommunikation?
11. Skrivs nyhetstexter på Intranätet?

Agenda (vem, vad)
12. Vem bestämmer vad som ska skrivas?
13. Vem bedömer vad som ska publiceras?
14. Hur väljer man ut vad som ska publiceras på intranätet?

Författande (vem, vad):
15. Vem skriver?
16. Vem bidrar med underlag?
17. Vem lyfter fram vad som är viktigt?
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Visioner
M

ål

Finns
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. hur
Finns
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Ledn. 
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m
N

yheter
Vem
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skrivs *

Vem
: Vad 

läggs ut
H

ur väljs *
Vem

 skriver
Vem

 
underlag

Vem
 avgör 

viktigt

1
Ja affärsidé

delvis/intra
Ja/nej

Ja/tryckt V
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nd, verksam

het, 
personal, verktyg, 
länkar, styrdok, pg, 
länkar, bokn

ja
ja

fc, info
info

erfarenhet
info, fc

ac, fc, övr
fc, info

2
N

ja/ja
ja/rådslag

ja?
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elvis/protokoll 
fr LG
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verks, styrdok
Ja

Ja
Info

Info
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info, övr
info, avd
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Ja/ja
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andra sidor

nej
ja

Info, avd
info, avd, LG
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, om
 

underlag finns
info, avd

info, avd
info, avd
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nej

ja
ja vp
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info, stab

erf
info
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ja 
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 kontext
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dialog
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ja

info, 
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stab
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P
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hetsplanering
* fc=förvaltningschef, ac=avdelningschef
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=ledningsgrupp

O
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A
nvändning

A
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Författande
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Bilaga 3 Nya intranätet
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