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Abstract This is a comparative study of the use of intranet in three organizations.
The organizations are one help organization, one hospital and one busi-
ness company. The intranet is a relatively new medium and it might still
not have been accepted by all potential users, which is a waste of re-
sources both for the individual employee and for the overall organization.
It is therefore necessary to investigate if there are any differences between
organizations concerning the needs of intranets.

Our purpose with this study was to deepen the understanding of the use of
intranets as a channel of organizational communication and thereby ac-
knowledge the users´ needs and opinions of the intranet. We wanted to
know how the intranet is used and what the overall advan-
tages/disadvantages are with the implementation and use of an intranet,
according to the respondents. The theories we used are mainly based on
the use of information systems, communication and organizational as-
pects, all connected to the intranet medium.

We conducted interviews with one key person in each organization to get
an oversight of the organizational intranet. We also handed out question-
naires (personally or through our key persons) to a number of employees
in the three organizations.

We found that all three organizations have similar information needs and
opinions concerning the intranet. The fields of application used by the em-
ployees are of different kinds. The e-mail and other services they actively
can participate in are the most frequently used parts of the intranet. The
advantages of the intranet are that the information easily can be shared by
all employees in the organization and that the intranet gives a larger in-
sight in the entire organization. Some of the disadvantages are that the
intranet is too unstructured and that the large amount of information
makes it hard to retrieve relevant information. All organizations requested
better search functions.

Ämnesord intranät, internkommunikation, informationsstyrning, information, organi-
sation, kommunikation.
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1. Inledning

I dag lever vi i en tid där information och kommunikation har fått en allt större betydel-
se i våra liv. De tekniska framstegen har medfört dramatiska förändringar i människors
sätt att leva och arbeta. Enligt Hjelm i boken Intranet för effektivare företag (1996 s.19)
är det inte längre nyckelord som disciplin och punktlighet som står i fokus för arbetsli-
vet, utan människors förmågor att effektivt kunna kommunicera med varandra, att kun-
na ta egna initiativ och fatta snabba beslut. På vilket sätt organisationer marknadsförs
beror idag mer på hur de individuella medarbetarna agerar gentemot kunder, samarbets-
partners och uppdragsgivare, än på ledningen. Detta medför att behovet av välinforme-
rade medarbetare ökar, och följaktligen likaså kraven på välfungerande informationska-
naler i den interna kommunikationen. (Ibid. s.29)

Innan intranät införs i en organisation bör man som ansvarig förstå vilka fördelar, men
även nackdelar, som detta relativt nya medium kan föra med sig till arbetsplatsen. Det är
viktigt att utvärdera varför man inom organisationen behöver ett intranät så att man på
effektivaste sätt kan ta tillvara de resurser som det erbjuder. För stora internationella or-
ganisationer kan t ex intranätet innebära att geografiska spridningar inte är lika kännba-
ra. Avstånden krymper eftersom man alltid kan hålla sig a jour med vad som händer i
organisationens olika avdelningar, oavsett var de finns i landet och/eller världen.

Vårt syfte med den här uppsatsen är att se hur tre utvalda organisationers internkommu-
nikation fungerar med hjälp av deras intranät. För att kunna få en större förståelse av
organisationers intranät och uppmärksamma eventuella användarbehov, valde vi därför
att göra en komparativ studie av hur organisationers intranät uppfattas och används av
de anställda.

Idag används intranät av många organisationer och är av stor betydelse för den interna
kommunikationen. Vi anser att en undersökning av hur organisationer använder sina
intranät är nödvändigt att studera, för att kunna få inblick i vilka eventuella användarbe-
hov som intranätet gett upphov till och hur denna förändring påverkat internkommuni-
kationen. Vad som också är nödvändigt är att belysa vilka eventuella brister som intra-
nätet har enligt de anställda. Detta är viktigt att få reda på för att kunna åtgärda proble-
men och för att intranätet ska kunna fungera som en effektiv kommunikationskanal
inom en organisation. Alltför många människor lägger ner onödigt mycket tid på att leta
efter information och därför är det lämpligt att organisationer utformar ett intranät som
är användarvänligt och som passar just deras anställda. En jämförande studie mellan de
tre organisationer vi valt att undersöka hoppas vi ska kunna uppmärksamma dessa be-
hov och brister som eventuellt är karaktäristiskt för respektive organisationstyp.

Vårt beslut att fokusera vår magisteruppsats kring intranät fattades från början spontant
eftersom ingen av oss sedan tidigare visste särskilt mycket om vad ett intranät innebar.
Detta väckte vår nyfikenhet. Vi är även båda intresserade av hur hantering och förmed-
ling av information påverkas av den nya tekniken, vilket intranät i högsta grad repre-
senterar. Av den information vi fann, framgick det tydligt att intranätet som informa-
tionskanal spelar en viktig roll för organisationers internkommunikation. Då vi båda
förmodligen kommer att komma i kontakt med denna typ av informationsförmedling i
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våra yrkesliv, ville vi därför få större kunskap om ämnet. Eftersom våra yrkesval för-
modligen inte enbart kommer att innefatta biblioteksverksamhet, har vi alltså valt att
koncentrera oss på informationsvetenskapen inom ämnesområdet Biblioteks- och in-
formationsvetenskap. Vi önskar vidga ämnet och se det ur ett vidare perspektiv där själ-
va informationshanteringen sätts i fokus och inte begränsa det till att handla enbart om
bibliotek. Informationshantering är och kommer att bli en allt viktigare del av våra liv,
oavsett om vi berörs direkt eller indirekt av det. Det är viktigt att i ett tidigt skede un-
dersöka vilka förutsättningar detta nya medium har och utifrån dessa forma intranätet så
att det på bästa sätt kan tillgodose de varierande behov som olika organisationer har.
Eftersom intranät idag är en aktuell informationskanal och i högsta grad berör informa-
tionshanteringsproblemen, anser vi att det är ett ämne som är nödvändigt att studera
inom Biblioteks- och informationsvetenskapen.

Innan vi presenterar hur vi disponerat vårt arbete vill vi rikta ett stort tack till våra kon-
taktpersoner inom respektive organisation för visat intresse och engagemang. Dessutom
vill vi tacka de personer som varit vänliga nog att ta sig tid att besvara vår enkät. Utan
Er hjälp hade vår undersökning inte kunnat genomföras.

1.1 Uppsatsens disposition

Efter inledningen går vi i kapitel 2 igenom informationsbegreppet och belyser det vi i
dag kallar informationssamhället.

I kapitel 3 beskrivs vår problemformulering inklusive avgränsningar, vårt syfte och frå-
geställningar.

Kapitel 4 är ett ganska omfattande kapitel där vi tar upp tidigare forskning och gör en
litteraturgenomgång. Därefter behandlas nätverksbegreppet och vi för en allmän diskus-
sion om datorn och Internets historia. Efter detta behandlas intranätet genom att vi ger
en kort historik om det samt definierar begreppet. Kapitlet avslutas med att vi nämner
några övergripande likheter och skillnader som finns mellan Internet och intranät.

Kapitel 5 inleds med att vi beskriver kommunikationsprocessen. I detta kapitel tar vi
även upp organisationsteori och vad som menas med en organisation. Vidare följer ett
avsnitt om olika intranätstrukturer, samt intranätets påverkan för företags image och or-
ganisationsidentitet. Efter avsnittet om informationssystem, där vi förklarar vad som
menas med ett sådant system, följer ett avsnitt som berör en informationsstyrningsmo-
dell, som visar vilka processer som en organisations informationsstyrning bör uppmärk-
samma för att upprätthålla ett fungerande informationssystem. Kapitlet behandlar också
internkommunikation där vi i korthet nämner dess betydelse för en organisation. Vi
fortsätter med organisationers praktiska användning av intranät samt vilka tre använd-
ningsnivåer ett intranät kan ha. Slutligen följer ett avsnitt där vi knyter samman model-
lerna som rör intranätstrukturer, informationsstyrning samt intranätets tre använd-
ningsområden med varandra.

Kapitel 6 innefattar metod och material där vi berättar hur vi kombinerat kvalitativa och
kvantitativa metoder i vårt arbete. Vår undersökning baseras främst på enkäter och be-
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söksintervjuer och vi går därför i detta avsnitt igenom för- och nackdelar med dessa
metoder. I avsnittet om vårt tillvägagångssätt beskriver vi hur intervjuerna och enkätun-
dersökningarna har utförts i de olika organisationerna. Vi redogör även för vårt urval
och bortfall av svarspersoner till enkäten. Enkätsvaren gås igenom och vi redogör för
hur bearbetningen av dessa gått till. Därefter förklaras begreppen induktion och deduk-
tion, varav det ena kopplas samman med vår undersökning. Slutligen beskrivs betydel-
sen av validitet och reliabilitet och dessa kopplas ihop till vårt tillvägagångssätt.

Kapitel 7 innehåller vår resultatredovisning där vi inleder med en övergripande presen-
tation av respektive organisation som följs av intervjuresultaten. Detta efterföljs av en
jämförelse mellan de olika organisationernas intervjuresultat. I avsnittet som följer re-
dovisas resultatet av enkäterna och vår analys av dem. Enkätsvaren presenteras jämfö-
rande med varandra med hjälp av diagram. Vi försöker även dra paralleller mellan en-
kätsvaren och de modeller vi valt att tillämpa i vår undersökning.

I kapitel 8 genomför vi vår diskussion och eventuella slutsatser där vi återknyter till
problemformuleringen, syftet och frågeställningarna. Här försöker vi koppla samman de
teoretiska perspektiven med vårt undersökningsresultat och dra slutsatser. Vi försöker
här även att föra en öppen diskussion om vad vi kunnat göra annorlunda i vår undersök-
ning.

Sist i uppsatsen finns en sammanfattning som slutligen följs av bilagor.
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2. Bakgrund

I följande kapitel kommer ni att kunna läsa om informationsbegreppet och informa-
tionssamhället, vilka är väsentliga att försöka reda ut för att kunna få en bakgrundsbild
till uppsatsens huvudämne intranät.

2.1 Informationsbegreppet

Det är inte det lättaste att kortfattat försöka förklara vad begreppet information kan in-
nebära. Det märks att ju större och mer allmänt ett begrepp är, desto fler definitioner
finns formulerade. Hård af Segerstad vill inte göra någon formell definition utan belyser
informationsbegreppet utifrån den funktion människans behandling av information har.
Enligt densamme är då information detsamma som kunskap. När man informerar någon
innebär det att man delger denne person kunskaper. Man behöver dessa kunskaper för
att veta hur någonting ska göras eller vad man ska göra. Information är en slags bruks-
anvisningar för handlingar. Ordet information kommer från latinets ge form eller utda-
na. Det förmedlar också ett uttryck av att aktivt påverka genom att ordet t ex används i
sammanställningen informator. (Information och kommunikation 1985, s.55, 75)

Människan kan sägas behöva information om sig själv och sin omgivning, eftersom
verkligheten är problematisk. Verkligheten innehåller med andra ord hinder, svårighe-
ter, trassel osv. och för att människan ska kunna uppnå sina mål måste man lösa pro-
blemen. Kunskapen kan alltså beskrivas som en förmedlande länk mellan människan
och den verklighet hon lever i. I den meningen är kunskap likvärdigt med information.
Hård af Segerstads definition är omfattande och innebär att information enkelt uttryckt
är det som människan använder för att kontrollera och omforma sin miljö. (Ibid. s.59f)

Även begreppet kontroll är centralt i innebörden av information, och förklaras med att
människan informerar sig för att anpassa sig till sin omgivning, hon samordnar dessa
informationer samt kontrollerar utfallet av sina handlingar. Kontroll har alltså i detta
resonemang ingenting med maktutövning att göra, utan är en form av informationsut-
byte där människan jämför det faktiska utfallet med sina handlingar med det tänkta ut-
fallet, dvs. sin målsättning. Jämförelsen mellan målsättning och resultat är nödvändig
för att hon ska uppnå sina mål på ett något sånär praktiskt och effektivt sätt. (Ibid. 70f,
76f)

Hård af Segerstads begreppsförklaringar kan enligt vår uppfattning kopplas samman
med intranätet på så sätt att användaren själv kontrollerar den information denne väljer
att ta del av för att kunna anpassa sig till sin omgivning. Intranätet kan ses som en för-
medlande länk mellan användaren, dvs. den anställde, och dess arbetsplats där informa-
tionen fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Också Michael Buckland anser att informationsbegreppet är någonting väldigt svårdefi-
nierat eftersom begreppet kan användas på olika sätt. Gränserna mellan definitionerna är
ofta flytande men Buckland urskiljer ändå tre principiella skillnader (Information and
information systems 1991, s.3f):
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Information som process (information-as-process) – När någons kunskap förändras i
och med att denne blir informerad om någonting. Här menar Buckland att själva för-
medlingsprocessen står i centrum.

Information som kunskap (information-as-knowledge) – Då den information som för-
medlas skapar en mindre eller större osäkerhet om ett ämne. Här står informationens
innehåll i fokus.

Information som objekt (information-as-thing) – Hit räknas olika dokumenttyper och
annat material som i sig själva anses vara informativa genom att innehålla kunskap.

Liksom Hård af Segerstad nämner Buckland att information kan ses som kunskap. Det
som dock skiljer deras uppfattningar åt är att Hård af Segerstad betraktar denna kun-
skapsdefinition som det huvudsakliga, medan Buckland vill dela in det ytterligare och
anser att denna definition endast är en av tre. Dock nämner Mats Heide i boken Intra-
nät: En ny arena för kommunikation och lärande (2002) att Hård af Segerstads syno-
nyma uppfattning av information som kunskap ändrats i bokens senare upplaga från
2002. I den nya versionen betraktas inte begreppet information längre som synonymt
med kunskap. Heide anser att den synonyma synen på begreppen är föråldrad eftersom
den inte skulle innebära några större problem med att överföra kunskaper mellan männi-
skor genom t ex ett intranät. Problemen skulle därmed enligt Hård af Segerstads gamla
definition begränsas till att enbart handla om problem kring initiativ, kultur och teknik.
Heide poängterar dock att människors lärande är en komplex process som det också bör
tas hänsyn till, vilket Hård af Segerstads gamla definition inte belyser. (Heide s.14f)
Kunskap är enligt Heide något som kan existera mellan människor t ex i informella nät-
verk medan information däremot är oberoende och självtillräcklig. Kunskap är en slut-
sats som kan dras av informationen, vilket innebär att kunskapen uppstår först då en
person har tolkat informationen utifrån sina tidigare erfarenheter. Förhållandet mellan
information och kunskap har enligt Heide ett cirkulärt samband. Han menar med detta
att information är en råvara som skapar kunskap, och då en persons kunskap förmedlas
omvandlas den till information för andra. (Ibid. s.35)

Utifrån vår intranätstudie väljer vi att främst betrakta informationsbegreppet såsom
Buckland gör i sin första definition, nämligen att se information som en förmedlings-
process. Intranätet är enligt oss ett verktyg för att upprätthålla internkommunikationen i
en organisation. Vi anser med andra ord att förmedlingen av information är intranätets
primära syfte.

2.2 Informationssamhället

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet informationssamhälle, enligt socio-
logiprofessor Frank Webster. Den definition man väljer utgår från vilket intresseområde
man har. De fem typerna av perspektiv som Webster nämner är tekniskt, ekonomiskt,
yrkesmässigt, rumsligt och kulturellt. För vår uppsats är alla fem begreppen mer eller
mindre intressanta men vi väljer att inte gå närmare in på de förklaringar och den even-
tuella kritik som Webster riktar till dessa definitioner. Vi hoppas ändå att nedanstående
definitioner ger en övergripande bild av det komplexa begreppet.
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Den tekniska definitionen är den mest kända och baseras på den tekniska innovationen
som
bl a informationsteknologin inneburit för samhället. Dagens nätverksuppkopplade dato-
rer kan t ex jämföras med elförsörjningen. De är båda lika viktiga för vårt dagliga liv.
(Webster Theories of The Information Society 2000, s.6f) Det ekonomiska perspektivet
syftar till det ökade värde som kunskapsindustrin omfattar. (Ibid. s.10f) Det yrkesmäs-
siga perspektivet tar upp betydelsen av informationssektorn, som ökat med 500 % det
senaste seklet. (Webster s.13f) Det rumsliga perspektivet ser informationssamhället som
ett med hjälp av nätverk sammanlänkat samhälle, vars betydelse för organisationers
tids- och rumsaspekter har varit av stor vikt. Med hjälp av den nya infrastrukturen inne-
bär de geografiska avstånden inte längre några nackdelar eftersom tekniken gjort snabb
kommunikation möjlig. (Ibid. s.18f) Det kulturella perspektivet behandlar slutligen in-
formationens betydelse för de sociala mönstren i våra liv dit bl a satellitkanaler kan in-
räknas. (Ibid. s.21) Samtliga definitioner är nära sammanlänkade och kan ibland vara
överlappande. De olika perspektiven har trots vissa skillnader det gemensamma att
samtliga syftar till den tid vi lever i just nu. (Ibid. s.29)

Industriellt avancerade länder kallades under senare delen av 1900-talet för informatio-
naliserade. Dessa länder beskrivs som informationssamhällen med
”informationsekonomier” där informationsexplosioner och informationsrevolutioner ägt
rum och fortfarande pågår. Även i länder som inte är lika utvecklade och som ganska
nyligen fått en industrialisering deltar också i den ”informationaliserade” världen. Ny
teknik har inneburit att masskommunikationssystem kan hantera information snabbare
än någonsin. Det har mest varit företag och myndigheter som använt sig av informa-
tionsteknologin, eftersom det hjälper dem att spara pengar samt finna nya sätt att tjäna
dem på. (Dimbleby & Burton Kommunikation är mer än ord 1998, s.224)

Organisationer spelar en viktig roll i samhället. De flesta yrkesverksamma människor
tillhör någon form av organisation och är beroende av organisationens överlevnad.
Samhällsutvecklingen har medfört ett ökat behov av informationsförmedling. Heide
nämner att kommunikation och lärande på sistone har uppmärksammats alltmer inom
organisationer. Anledningen till detta förklarar han är att det idag finns en större kon-
kurrens mellan organisationer då den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknik
medför att man ständigt tvingas anpassa sig till omvärldens krav. Alltså är organisatio-
ners informationsbehandling och kommunicerande oerhört viktigt för deras utveckling,
varav intranätet kan sägas vara ett viktigt redskap för den interna kommunikationen.
Moderna organisationer har dessutom insett fördelarna med att decentralisera styrningen
för ett effektivare beslutsfattande. Det innebär att de flesta anställda får ett större indivi-
duellt ansvar och är beroende av effektiva informationskanaler för att kunna sköta sina
arbetsuppgifter. (Heide s.1ff)

Kapitelsammanfattning

I bakgrundskapitlet har vi försökt utreda det komplexa informationsbegreppet där vi kan
se att Buckland bl a ser information som en förmedlingsprocess där en persons kunskap
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förändras efter det att denne blivit informerad om någonting. Informationssamhället är i
sin tur ett begrepp som belyser hur värdefull information betraktas vara i dagens sam-
hälle och att vi kan anses ha lämnat industrisamhället bakom oss. Webster nämner att
informationssamhället kan betraktas ur fem perspektiv: det tekniska, ekonomiska, yr-
kesmässiga, rumsliga samt kulturella.
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3. Problemformulering
Kraven att kommunicera på ett effektivt sätt har blivit allt större i dagens samhälle. För
organisationer är förmågan att upprätthålla goda kommunikationer ett måste för att
överleva. Detta gäller både mellan organisationen och dess omvärld (den externa kom-
munikationen) som den inom organisationen (den interna kommunikationen). För det
sistnämnda har intranätet haft stor betydelse. Eftersom intranätet är ett så pass nytt fe-
nomen finns det flera outforskade områden. Enligt vad vi kunde se, saknas forskning
speciellt kring intranätets betydelse för organisationers informationshantering. Detta an-
ser vi vara något som är en brist och som är mycket viktigt att uppmärksamma för att
skapa en större medvetenhet, inte minst hos organisationerna, om de informationsbehov
som intranätet har möjlighet att tillgodose. Intranätet som informationskanal är ett nytt
medium och har ännu inte hunnit bli accepterat hos alla potentiella användare, vilket är
ett resursslöseri både för organisationen i helhet och för enskild anställd. Vi tycker där-
för att det är nödvändigt att försöka undersöka om det finns några karaktäristiska skill-
nader i organisationers behov av intranät, genom att jämföra hur tre organisationstyper
använder sina intranät. Vi önskar dessutom studera om intranätet har några brister som
bör tillgodoses och vilken inställning de anställda inom organisationerna har till intra-
nätet som informationskanal. Inte förrän man utrett detta, tror vi att en organisation kan
skapa ett effektivt intranät.

Intranätets användning och struktur påverkas av hur många personer som är involverade
i kommunikationsprocessen. Eftersom många organisationer har övergett den hierarkis-
ka ledarstrukturen och övergått till en mer decentraliserad organisationstyp har också
kraven på de anställda förändrats. Hur mycket enskild anställd har möjlighet att påverka
intranätets innehåll genom att bl a bidra med eget material beror i allra högsta grad på
hur organisationens informationsstyrning sker. Intranätets roll påverkas således beroen-
de på hur starkt decentraliserad organisationsstrukturen är. Därför är det viktigt att ta
reda på vilken funktion intranätet bör fylla som arbetsredskap. Här antar vi att parallel-
ler mellan ledningsstruktur och intranätets struktur kan göras.

Uppsatsen kommer inte att beröra de tekniska aspekterna av ett intranät, utan vi har valt
att undersöka intranätets kommunikativa egenskaper där fokus ligger på dess använd-
ningsområde och vilka för- och nackdelar intranätet inneburit för internkommunikatio-
nen hos de tre organisationerna.

3.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att genom en komparativ studie fördjupa förståelsen av
tre organisationers användning av intranätet som internkommunikationskanal och där-
igenom uppmärksamma användarnas behov och uppfattning av intranätet.
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3.2 Frågeställningar

För att uppnå syftet med vår undersökning har vi valt att utgå från frågor vars fokus lig-
ger på de anställdas praktiska användning av intranätet, samt på vilka åsikter de anställ-
da har rörande intranätet.

1. Vilka intranättjänster använder de anställda?

2. Vilka huvudsakliga för- och nackdelar finns det med införandet och använd-
ningen av ett intranät?

3. Finns det någon skillnad mellan de tre organisationerna gällande intranätets
användning samt för- och nackdelar?

Med begreppet intranättjänster menar vi tjänster såsom t ex e-post, personaltidning, ny-
hetsbrev, matsedel, diskussionsgrupper, videokonferens, mötesrumsbokning, förslags(e-
post)låda, omvärldsbevakning, aktiekurser, pressklipp, intranätutbildning, databassök-
ning samt andra liknande applikationer1 som organisationerna eventuellt valt att imple-
mentera i sina intranät. Med de anställda menas de personer inom organisationerna som
svarat på våra undersökningsfrågor (svarspersonerna).

                                                          
1 Applikationer, även kallad program = Applikationsprogram kan även kallas för användarprogram eller
  tillämpningsprogram. Vanliga applikationsprogramvaror är t ex Word, Excel eller PowerPoint. (Mayer
  Datakommunikation i praktiken 2001, s.40)
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Vi kommer nu att presentera en översikt över hur forskningen hittills sett ut på kommu-
nikationsområdet rörande intranät. En kort historik kring nätverk, Internet och intranät
görs samt begreppsdefinitioner av intranät. Slutligen jämförs vilka likheter och skillna-
der som finns mellan Internet och intranät.

4.1 Forskningsöversikt

Kommunikationsforskning kan verka sakna praktisk relevans för många som arbetar
inom området. Palm anser att denna uppfattning kanske inte är helt utan grund. En an-
nan uppfattning är att forskarna inte ens vill vara praktiskt nyttiga. Förhoppningsvis
saknar detta betraktelsesätt grund. Majoriteten av forskningen kring internkommunika-
tion gäller enstaka företag, myndigheter eller organisationer. I dessa fall får man hoppas
att resultaten är intressanta för organisationen det gäller. Ett problem är att resultaten är
svåra att generalisera och om resultaten väl generaliseras leder dessa knappast till några
sensationella nyheter. En erfaren informatör kan räkna ut att ett öppet kommunikations-
klimat är effektivare än ett slutet samt att för mycket information kan leda till att viktig
information kan drunkna i oviktig. Kan man då göra något annat än deskriptiva forsk-
ningsresultat, kan man undra? (Red. Larsson & Rosengren Kommunikationens villkor
1995, s.125f) Även vår undersökning som vi presenterar i den här uppsatsen är deskrip-
tiv. Skillnaden är dock att vår främst är en komparativ studie av tre olika organisationer
och vårt huvudsakliga intresse ligger just i jämförelsen och inte i det rent deskriptiva.

Det finns många undersökningar som gjorts om användningen av intranät, i synnerhet
inom internationell forskning. Då vi letade i databaser inom Biblioteks- och informa-
tionsvetenskapsområdet fann vi att databasen LISA (Library and Information Science
Abstracts) hade 626 referensartiklar från 1997 och framåt (-2003) som i någon form be-
handlade intranät då vi sökte i fritext. I databasen ERIC (Educational Resources Infor-
mation Center) fick vi 226 träffar för samma tidsperiod medan vi i INSPEC (databas
producerad av IEE, The Institution of Electrical Engineers) fann 2026 stycken artiklar
inom tidsperioden 1998-02. I ISA (Information Science Abstracts) fick vi 414 träffar för
en sökning från 1998-02. Ovanstående sökningar gjordes i april 2003 och sökorden vi
använde oss av var intranät samt intranet.

Många undersökningar, både nationella och internationella, rörande intranät som vi hit-
tat, är av mer eller mindre teknisk karaktär.2 De tidigare forskningsområdena behandlar
intranät bl a inom sjukvård, skolbibliotek och storföretag. Dessa tar ofta upp de många
fördelar med att implementera ett intranät i organisationen, inte minst ekonomiskt.3 Vi
har däremot inte funnit forskning som fokuserat på intranätets betydelse för informa-
tionshanteringen i den mån vi gjort. Inte sällan fann vi artiklar som utförligt beskrev de
praktiska tillvägagångssätten hur man kunde skapa det ideala intranätet.4 Dessa inne-
                                                          
2De Roure, D., Hall, W. et.al. Memoir – an open framework for enhanced navigation of distribute
  information. Information Processing & Management, jan. 2001, vol. 37, nr 1, s.53-74.
3Simonian, Armen I. Documenting pharmacist interventions on an intranet. American Journal of health
  System. Pharmacy, 2003-01-15, vol.60, issue 2, s.151ff.  
4Guenther, Kim Ten steps to Intranet success. Onlinemagazine, jan./feb. 2003, vol.27, issue 1, s.61ff.
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fattade både tekniska råd och mer generella förslag för att anpassa intranätet efter orga-
nisationens speciella behov.

Effektiviteten hos intranät har också varit föremål för flertalet undersökningar vi funnit.5

Här verkar speciellt de ekonomiska fördelarna spela stor roll. Svenska uppsatser tende-
rar emellertid att fokusera på att utvärdera intranät i både större och mindre organisatio-
ner. Man belyser här ofta intranätet ur ett användarperspektiv6, medan man i internatio-
nell forskning övervägande verkar se intranät ur ett organisatoriskt perspektiv.7

Surveys- och fallstudier har under de senaste åren belyst intranätstadierna av utveckling
och deras respektive misslyckanden och framgångar. Som ett resultat av det, har många
modeller utvecklats för att hjälpa andra organisationer att kartlägga tekniken och idéer-
na och jämföra dessa med den egna organisationen så att framtida utvecklingar kan pla-
neras. (Blackmore Intranets: A guide to their design, implementation and management
2001, s.2)

Överlag tycker vi oss kunna se att den internationella forskningen belyser fördelarna
med att implementera ett intranät8, medan vi funnit att flera svenska artiklar även tar
upp vilka intranätets nackdelar är.9 Vi har dock även funnit ett flertal svenska artiklar
som belyser intranätets fördelar, inte minst inom vården.10

I en svensk undersökning som Cap Gemini Ernest & Young (CGE & Y) gjorde hösten
2001, medverkade 24 storföretag med verksamhetsområden inom tillverkningsindustri,
bank- och försäkring, högteknologi samt konsumentvarusektorn. Man fann att i stort sett
alla företagen hade ett intranät i någon form och att respondenterna (IT-chefer, mark-
nadschefer, ekonomichefer) generellt sett är nöjda med intranätsatsningen. Detta trots
att över hälften av företagen inte mäter effekterna intranätet bidragit till. Flertalet av re-
spondenterna hoppas dock att man i framtiden ska kunna utvinna mycket mer av intra-
nätet än vad man gör idag. 90 % av företagen höll under studiens gång på att vidareut-
veckla sina intranät.

De problem som framgick i undersökningen rörde främst bristen på uppdatering av in-
formation samt fördelningen av informationsansvaret. Det är främst för enkla informa-
tionsflöden som t ex olika typer av statisk information som mallar och formulär, perso-
                                                                                                                                                                         
  White, Martin Ten steps Toward Intranet Success. Databas: Academic Search Elite (EContent
  15252531), Okt. 2002, vol. 25, issue 10.
5 Murgalo- Poore, Marie E., Pitt, Leyland F. & Ewing, Michael T. Intranet effectiveness: a public relation
   paper- and- pencil checklist. Public Relations Review, feb. 2002, vol. 28, nr 1. S. 113-123.
6 Schlehaider, Susanna & Svensson, Maria Herregud det är ju en revolution: En undersökning av
  Europaparlamentets intranät och de effekter som uppstår i samband med dess flerspråkighet. Högskolan
  i Borås, BHS magisteruppsats 2001:28.
7 White, M. Content management from vendor selection to successful rollout. Online Nov/Dec 2002, s.20-
  22, 24 Databas: LISA.
8 Gerstner, John Intranets mean business. Communication world, feb./mars 2002, vol. 19, issue 2, s.14ff.
9 Larsson, Renette & Roos, Joakim Stress på hjärnkontoret – Vi är på väg att bli fångar i e-posten. Göte-
  borgsposten 1999-10-07. Byttner, Karl-Johan Huvudvärkstablett mer intelligent än sökmotorer. Comp-
  uter Sweden: Sveriges ledande IT-tidning, 2002-08-16 s.20ff.
10 Nordin, Eva Intranät hjälper personalen att berätta vad som händer. Dagens Medicin 2002-11-2
    s.23ff.
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nalhandbok och en del extern information som intranätet används. Dessutom är kom-
munikation en vanlig funktion liksom kunskapshantering och e-post. (Sjöman, Alerius
& Wettlegren Från intranät till EcoNet: En studie av svenska företags intranätsats-
ningar.) I likhet med studien som CGE & Y utförde, har vi också bl a utfört intervjuer
för att samla material. I vår undersökning kommer vi emellertid inte helt att förlita oss
på organisationernas chefer som i någon mån har med intranätet att göra, utan vi ämnar
även undersöka de övriga anställdas uppfattningar och vanor om intranätet inom organi-
sationen. Vi vill på så vis få en bredare inblick i hur intranätets funktioner används i det
verkliga arbetslivet.

I CGE & Y:s undersökning framgick att intranätets utveckling kan delas in i fyra faser.
Faserna som beskrivs är informationsfasen, interaktionsfasen, transaktionsfasen och
integrationsfasen. (Sjöman, Alerius & Wettlegren) Här kan likheter ses med Barks tre
användningsområden av intranätet, vilka vi kommer att utveckla vidare i avsnitt 5.5.2.

Problemet med intranät kan, liksom Internet, vara att det innehåller alltför mycket in-
formation och att det blir svårt att hitta det man söker. I en brittisk enkätundersökning11

svarade över hälften att de ansåg att bristen på uppdatering av innehållet var ett stort
problem. En tredjedel ansåg att kontrollen av nytt material som skickats in av användar-
na var ett stort problem. Liksom pappersbaserade system behöver intranätet också ef-
fektivt organiseras och upprätthållas. Informationsöverflöd inträffar när mängden tid
som krävs för att läsa igenom och utveckla inkommande information överstiger mäng-
den tillgänglig tid för en individ för detta syfte. (Blackmore s.55, 76)

Enligt Bark i boken Intranätboken (2002, s.11) behandlar tidigare forskning kring intra-
nät mest de tekniska aspekterna. Få författare, menar han, har belyst intranätets inverkan
på organisationen, kommunikationen och ledarskapet.  Därför hoppas vi att vår uppsats
kommer att fylla ett tomrum i forskningen eftersom vi ämnar undersöka den kommuni-
kativa aspekten av intranätet.

Vi kommer i vår undersökning om intranät att röra oss emellan användarperspektivet
och det organisatoriska perspektivet. Det vi vill undersöka är vilka vanor de anställda
inom olika organisationer har av att använda intranätet. Ur den synvinkeln är det använ-
darperspektivet vi är intresserade av. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan intranätet ha
olika användningsområden beroende på vilken typ av organisation som studeras. Här
förmodar vi att organisationens förutsättningar och målsättning påverkar hur intranätet
används.

Av den tidigare forskning vi funnit har vi valt att tillämpa litteratur kring organisation,
kommunikation och information. Relativt sent i vår undersökning fann vi Mats Heides
nyutkomna avhandling om intranät. Denna använder vi oss ganska mycket av eftersom
materialet är nytt och aktuellt just för vårt arbete. Förutom detta är det främst teorier
som rör kommunikationsprocessen samt modellen av organisationers ledningsstilar av
Richard Dimbleby och Graeme Burton som vi använder oss av. Även Mats Barks teori-
er kring bland annat intranätets användningsnivåer, samt Chun Wei Choos modell av
informationsstyrning har varit användbart för vår uppsats. Ovanstående författares
                                                          
11 Utförd av UK National Computing Center 1999.
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forskning anser vi vara relevant för vårt arbete eftersom vi tycker oss kunna använda det
i vårt teoriavsnitt och följaktligen även i vår analys. De fångar på ett bra sätt in det vi
undersökt samt ger en större förståelse för problemområdet.

4.2 Nätverk och Internet

Samhället förändras konstant. Förändringarna kan ske i en så långsam takt att man
knappt märker det, eller så sker det snabbt och omvälvande. I efterhand beskrivs de
hastiga förändringarna som revolutioner. Användandet av datorer i både hemmet och på
arbetsplatsen ses ofta som ett tecken på att vi lämnat industrisamhället, som på sin tid
var en revolution, och gått in i den så kallade informationsåldern. Inte minst användan-
det av nätverk är ett bevis på detta. (Ek Lättpocket om Internet: En bok för nybörjare
1996, s.19)

Begreppet nätverk är ett ord som flitigt använts de senaste åren när man bl a diskuterat
ekonomisk utveckling. Ordet innebär egentligen inget annat än ett antal faktorer som
står i relation till varandra, och kan därför anspela på många olika förhållanden. (Gus-
tavsen & Hofmaier Nätverk som utvecklingsstrategi 1997, s.9) Nätverk kan definieras
på flera sätt. En av definitionerna innebär ett ”system av relationer mellan t ex individer
eller organisationer”. En annan mer formell definition är av teknisk natur i betydelsen
av nätverk som datanät. (Bra Böckers Lexikon 2000 1999, band 17, s.274f)

Nätverk kan sägas vara två eller flera datorer som är sammankopplade med varandra för
att kunna kommunicera. (Mayer Datakommunikation i praktiken 2001, s.189) Dessa kan
vara av olika storlekar och man brukar skilja mellan lokala nätverk och globala nätverk.
Lokala nätverk täcker ett geografiskt begränsat område, exempelvis inom byggnader
eller inom företag. (Clason & Ek Lättpocket om intranät: En bok för kloka nybörjare
1998, s.20) Ett lokalt nätverk används ofta för persondatorer för att kunna dela gemen-
samma resurser och tjänster som t ex skrivare, modem12 och filhanterare. (Bonniers
Lexikon 2000, band 5, s.275) Globala nätverk täcker t ex en hel region, ett land eller en
världsdel. (Clason & Ek s.25)

Datorns historia kan sägas börja på 1940-talet. Det var då som den första datorn kon-
struerades och i början av 50-talet fanns det ett hundratal datorer i världen. I slutet av
60-talet sponsrade det amerikanska försvarsdepartementet13 utvecklingen av ett nät-
verk14 där datorer på universitet, militära platser och forskningsställen kopplades ihop
för att bland annat utbyta forskningsresultat mellan sig för att praktiskt dela datorkraft.
En annan anledning till att upprätta nätverket var att skapa ett säkert system i händelse
av att krig skulle utbryta. Nätverket hade 1984 vuxit så kraftigt att den militära delen
beslutade sig för att skapa ett eget nätverk15. Det ursprungliga nätverket med sina kvar-

                                                          
12 Modem (Modulator – Demodulator) = En dosa som översätter datorns digitala signaler till analoga sig-
naler
    och vice versa. Används för att etablera en uppringd kontakt med en annan dator över det vanliga tele-
nätet.
    (Clason & Ek s.196)
13 ARPA = Advanced Research Project Agency of the Department of Defence. (Ek s.21)
14 ARPANET (Ibid.)
15 MILNET (Ibid.)
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varande delar bytte då namn till DARPA Internet och började vidareutveckla nätverket
med hjälp av stöd från ett nationellt forskningssamfund och ett antal kommersiella fö-
retag. För att nätverket skulle kunna transportera så stora mängder data ordnades hög-
hastighetslänkar mellan vissa punkter, så kallade highways. (Ek s.21f)

Persondatorn lanserades på 80-talet och kom snabbt att öka på arbetsplatser. (Ibid. s.21)
I början användes datorerna isolerade från varandra, men allteftersom insåg man förde-
larna med en gemensam server16 och därmed bildades nätverk. I mitten av 1990-talet
var över var femte persondator i Sverige kopplad till lokala nätverk. (Clason & Ek s.19)
Det blev också vanligare med att hemdatorer användes som ordbehandlare, uppslags-
verk, miniräknare och för underhållning. Är datorn dessutom Internetansluten kan den
kommunicera med andra datorer och användaren med andra människor världen över.
(Ek s.21)

Europa har en likartad bakgrund som den amerikanska när det gäller Internet. Arbetet
med utvecklandet av datornät gick i gång ungefär samtidigt. Även här började det med
att universitet, högskolor och kommersiella företag (varav mestadels forskningsföretag)
ville upprätta egna nätverk. (Ek s.22f)

Idag har Internet kommit att bli en del av vårt sätt att leva och arbeta. Det används som
ett hjälpmedel på jobbet, för att hämta information och som underhållning. Rötterna
kommer alltså från den militära och akademiska världen, men tillväxten har fått näring
från konsumenter och företag. Företag använder i ökande takt Internet främst till två sa-
ker: Att marknadsföra och sälja sina produkter/tjänster och acceptera elektronisk betal-
ning samt skapa intranät. (Gralla Internet: Lära med bilder 1998, s.146)

Utvecklingen tycks ha gått rekordsnabbt och det märks bland annat då böcker inom in-
formationsteknologin (IT) snabbt blir inaktuella. Det var inte längesedan Internet mott-
ogs av många med stor skepsis. Ek jämför den splittrade reaktionen på nymodigheter
som Internet kan sägas vara, med då Graham Bell försökte marknadsföra telefonen i
slutet av 1800-talet. Inte ens Bell själv visste från början vilken funktion den skulle ha,
och ingen kunde på den tiden ana i vilken omfattning den skulle komma att användas.
Idag är det Internet som fått en revolutionerande betydelse och som dagligen används av
miljoner människor världen över. Den breda allmänheten hade tidigare inte haft samma
möjligheter att ta sig ut på Internet. Det var inte förrän 1993 som företag började sälja
Internetanslutningar till privatpersoner. (Ek s.19f) Kanske är det emellertid framförallt
gränssnittet17 WWW (World Wide Web) som bidragit till Internets popularitet. Det var
den engelske fysikern Timothy Berns-Lee som gav upphov till WWW. Med hjälp av
detta hypertextsystem skulle det bli lättare att förflytta sig mellan olika sidor på Internet.

                                                          
16 Server = Bl a en värddator för filer i ett lokalt nätverk som tillhandahåller en viss tjänst som man kan
    komma åt från andra datorer via en klient. (Clason & Ek s.200)
17 Gränssnitt = Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system. Exempel på gränssnitt är
    gränssnittet mellan två program, mellan dator och modem samt mellan dator och skrivare.
    Användargränssnitt kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikationen mellan människa och dator
och
    utgörs bl .a. av det man ser på bildskärmen. (http://www.nada.kth.se/)
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Hyperlänkarna18 kom därmed att förändra hela grundstrukturen för Internet. (Mayer
s.36)

Det finns flera förklaringar till varför Internet kom så starkt vid just den tidpunkt då det
gjorde. Bland annat har hastigheten på datorer och modem [numera även bredband, förf.
anm.] gjort att det går att få snabbare kommunikation. (Ek s.20)

4.3 Intranät

Det har funnits en stor tilltro till informations- och kommunikationsteknikens möjlig-
heter vilket har bidragit till att många organisationer har implementerat ett intranät för
att på så sätt öka effektiviteten och därigenom förbättra arbetet. Enligt Heide hade drygt
hälften av alla svenska organisationer år 2000 ett intranät. Något som är värt att notera
är att de organisationer som tidigt införde ett intranät inte utförde en behovsanalys av
vad mediet skulle användas till. Idag är det dock betydligt vanligare att användarna har
möjlighet att komma till tals när det gäller vilken typ av information och vilka funktio-
ner de vill att intranätet ska erbjuda. Det är också vanligt att organisationer idag reflek-
terar över vilka konsekvenser ett införande skulle medföra samt att de även har någon
form av uttalad strategi för vilken målsättning de har med intranätet. (Heide s.15, 89f)

Några av de huvudsakliga problemen som Heide nämner med intranät, är distributions-
och tolkningsproblematiken. Han anser att diskussionerna alldeles för ofta inriktas på
överföringen av information och på att uppnå ”väloljade” kommunikationskanaler.
Tolkningen och förståelsen av information är ett annan stort problem, speciellt ur led-
ningsperspektivet. Stora delar av informationen på ett intranät kan vara svårförståelig
för dem som har bristande bakgrundskunskap eller helhetsperspektiv av organisationen.
Det handlar med andra ord om tolkningsproblematik. Heide nämner också problemati-
ken kring vad som händer när organisationsmedlemmar plötsligt i och med intranätet får
tillgång till en större mängd information. Innebär detta i så fall att medlemmarna också
får större möjlighet att fatta beslut utifrån denna växande mängd information som görs
tillgänglig? Om det inte är så, har organisationen inte samtidigt genomfört de kulturella
och strukturella förändringar som krävs för att det ska bli någon verklig förändring.
(Heide s.94)

Enligt Stenmark finns fyra karaktäristiska egenskaper för ett intranät; hyperlänkar, nät-
verk, öppen och organisationsavgränsad. Hyperlänkarna är kanske de mest framträdan-
de och gör det möjligt för en användare på ett enkelt sätt förflytta sig mellan dokument.
Nätverk är, som vi tidigare nämnt, flera sammankopplade datorer och intranätet är ett
sådant nätverk där den hierarkiska strukturen är borta. Den teknik som ett intranät bygg-
er på är billig, enkel och öppen. Systemet är dessutom standardiserat vilket innebär att
informationen är mer lättillgänglig. Den öppenhet ett intranät har gör dessutom att in-
formationen lättare kan hållas uppdaterad eftersom även personer utan större tekniska
kunskaper med enkelhet kan påverka innehållet. Att ett intranät är organisationsavgrän-

                                                          
18 Länk  [i webbsammanhang] = Koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett markerat ord) på en webb-
sida
    till en annan plats på samma eller på en annan webbsida. I andra sammanhang förekommer benämningen
    hypertextlänk för liknande kopplingar. (Ibid.)
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sat innebär att det endast finns sådan information lagrad som är relevant för organisatio-
nen. (Stenmark Designing the new intranet 2002, s.10ff)

4.3.1 Kort historik

Det dröjde inte länge förrän organisationer tog till sig idén om att intranät som ett in-
formationsverktyg, lätt kunde implementeras i nätverket eller webben för att förbättra
kommunikationen, dra ner kostnaderna och effektivisera affärsprocesser. Tyvärr har
dock ännu ingen löst hur man på ett framgångsrikt sätt kan implementera ett intranät på
alla sorters organisationer. Här tvistas det om vilka de lämpligaste strategierna är. Ur
organisationers synvinkel är faktorer relevanta som t ex vilken arbetskultur och värde-
ringar som finns, vilken/vilka marknadssektorer organisationen tillhör, vilken storlek
den har samt hur tidigare teknisk implementering sett ut. (Blackmore s.1)

För ungefär tio år sedan var det inte många som visste vad ett intranät var för någonting.
En del betraktade säkert ordet som om det var en felstavning av ordet Internet. Idag är
situationen en annan. Intranätets betydelse för organisationers interna kommunikation
har under de senaste tio åren vuxit explosionsartat. (Stenmark s.1) Själva företeelsen
med att ha interna nätverk i en organisation har dock funnits i olika former i över tjugo
år. Ett internt nätverk är inte automatiskt ett intranät, även om den i princip fyller sam-
ma funktion som ett intranät. (Tallving Intranätutveckling: Från idé till vardagsrutin
1999, s.15) Den väsentliga skillnaden mellan traditionella interna nätverk och intranät är
att intranäten bygger på samma teknik som tillämpas på Internet. Ett intranät kan inne-
hålla alla funktioner som finns på Internet, men de grundläggande förutsättningarna för
att ett internt nätverk ska kunna kallas för intranät är att det använder WWW- och
HTML-tekniken19 från Internet (Hedemalm Nätverk från grunden 1998, s.153)

Att intranätet fått en sådan snabb spridning bland organisationer världen över tror Tall-
ving bl a beror på intranätets låga investeringskostnader, dess låga inlärningströskel för
både användare och utvecklare, funktionaliteten i alla datamiljöer, program- och ma-
skinvaruindustrins medvetna och långsiktiga satsningar på intranätbaserade lösningar
och applikationer samt på informationsproducenternas ansträngningar att intranätanpas-
sa sina produkter. (s.18) Bland de allra tidigaste organisationerna som började tillämpa
intranät i Sverige hör bl a SAS (Scandinavian Airlines System). De anställda där hade
kunskaper om Internettekniken och insåg fördelarna med att tillämpa denna teknik även
för organisationens interna kommunikation.

Hur själva termen uppkom finns det många historier om. En ofta återkommande historia
är att det var en datatekniker vid namn Amdahl som började använda termen 1994, och
att medier därefter gjorde likadant. Det finns dock de som hävdar att termen förekom
tidigare än så. Det mest troliga, anser Hills är att termen uppstod på olika platser vid
olika tillfällen utan kännedom om varandra. Då medierna började använda den så spreds
den och blev därefter den vedertagna termen. (Lloyd & Boyle Web-Weaving: Intranets,
extranets and strategic alliances 1998, s.5)

                                                          
19 HTML (Hypertext Markup Language) = Ett gemensamt dataformat för WWW- dokument där i vilket
    hypertextlänkarna ligger. (Städje & Engholm Stora boken om Internet 1995, s.69)
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4.3.2 Definitioner

Intranät är komplexa system och definitionen är inte entydig. Faktorer som t ex bak-
grund och disciplin kan styra valet av vilka egenskaper man studerar i ett intranät. Tek-
niker fokuserar sig främst på konstruktionen av ett intranät, medan informatörer huvud-
sakligen intresserar sig för hanteringen av informationen. (Clason & Ek s.19f) Ett intra-
nät byggs normalt upp i ett redan existerande företagsinternt nät, där användaren kan få
tillgång till de tjänster som lagts in. Intranätet kan innefatta en informationsstruktur be-
stående av interninformation, åtkomst till organisationens databaser och vissa verksam-
hetssystem. (Intranät: möjligheter och begränsningar 1996:23, s.9)

Enligt Svenska datatermgruppens ordlista är termen intranät en översättning av engels-
kans ”intranet”. Anledningen till att man skriver intranät med liten begynnelsebokstav
och Internet med stor bokstav, beror på att det bara finns ett Internet medan det finns
flera intranät. Därför är det naturligt att inte behandla intranät som ett namn utan som ett
vanligt ord och följaktligen skriva det med liten begynnelsebokstav och ge det en
svensk form. (http://www.nada.kth.se/) Ordet intranät är en sammanslagning av intra
och nätverk, vilket betyder ungefär inuti ett nätverk. (Clason & Ek s.20) Ett enkelt sätt
att beskriva intranät är som ett organisationsinternt Internet som är skyddat från Internet
med så kallade brandväggar20. Många definitioner av intranät betonar teknikens bety-
delse. Steven Telleens ger sin definition på följande sätt:

"Ett intranät är en kommunikationsinfrastruktur. Den bygger på kommuni-
kationsstandarderna för Internet och innehållsstandarderna för World Wide
Webb […] Den särskiljande egenskapen för intranät är att tillgången till in-
formation som publiceras på intranät är begränsad till användarna inom nät-
verket.” [Barks översättning] (Bark et. al. Intranätboken: Från elektronisk
anslagstavla till dagligt arbetsverktyg 2002, s.10)

Mats Bark väljer själv att förklara ett intranät ur ett organisatoriskt perspektiv:

”[e]tt /…/ organisationssnätverk /…/ anpassat för att stärka och utveckla den
interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och ut-
bytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt
arbetsredskap för att förenkla och stödja processer och arbetssituationer”.
(Ibid. s.11)

Gunvald Hedemalm definierar begreppet på följande sätt:

”Ett internt datornätverk − inom ett företag eller annan organisation − som
använder webbfunktionell och annan Internetteknik i liten skala. Intranätet
kan ha en mer eller mindre utvecklad anslutning till Internet.” (Tallving
s.16)

                                                          
20 Brandvägg = Programvara som hindrar intrång från obehöriga i organisationens datanätverk. (Bark
s.10)
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Ingemar Eriksson säger:

”Slutet eller internt nätverk med webbservrar och webbläsare som används
av en organisation eller ett företag för informationshantering med mera.
Tekniken är densamma som för Internet.” (Ibid. s.16)

Det finns med andra ord ett flertal definitioner, varav vi ovan bara valt att ta med ett ax-
plock. Definitionerna emellan skiljer sig inte särskilt mycket åt och de flesta är mer eller
mindre tekniskt förklarande. Eftersom vi är intresserade av att undersöka hur organisa-
tioner och dess anställda använder ett intranät väljer vi en definition som ser på intranä-
tet i termer som kommunikation, arbetsredskap och processer, snarare än som ett nät-
verk av datorer. Därför anser vi att Barks definition är mest lämplig för vår uppsats även
om vi anser att de övriga definitionerna också är mer eller mindre relevanta.

4.4 Likheter och skillnader mellan Internet och intranät

Vad är det då som gör att de tekniska aspekterna hos Internet även är så populära att an-
vända hos intranät? För att försöka klargöra det räknar Kimball upp ett antal faktorer
(Intranet decisions: Creating your organization´s internal network 1997, s.3f):

• Det är lätt att använda för både vana och ovana användare.
• Användarna kan skapa och ta del av material utan att behöva ta hänsyn till en

speciell typ av hård- eller mjukvara. Tillgängligheten är alltså hög.
• Det erbjuder multimedia-funktioner21.
• Användandet av webbsidor är universell.
• Nya program fungerar automatiskt med det system man redan har.
• Lättillgänglig åtkomst av alla sorters dokument är viktigt för organisationer. Ett

intranät kan inkludera hundratals webbsidor som bl a innehåller diverse doku-
ment med speciella syften såsom kalendrar, länkar till databaser osv.

• Det kanske viktigaste med intranätet är dess betydelse för interaktionen bland
människorna i en organisation som behöver arbeta i lag, i en kommitté eller
andra samarbetsgrupper.

Den sistnämnda punkten innebär att det finns möjlighet att ha konferenser över webben
där var och en kan delta när det passar. En webbkonferens kräver dock, till skillnad från
användandet av e-post, att man loggar in på konferensen för att kunna delta. Mjukvaran
hos webbkonferensen håller reda på vad varje individ har läst och vad som är nyheter
för dem, vilket gör att det skapar en känsla av delade erfarenheter. De som deltar känner
det som om de hänger med i den pågående diskussionen. Intranätet har här stor betydel-
se för interaktionen bland människorna (inom en organisation) och det kan även sägas
gälla för Internet fast i global skala. Vi märker dock att Kimball endast tar upp de ge-
mensamma fördelarna trots att det troligtvis även finns gemensamma nackdelar.

                                                          
21 Multimedia = Datorstödd presentation som innehåller kombinationer av text, ljud, stillbilder, anime-
ringar
    och videosekvenser. Multimedia är vanligen interaktiv så att användaren kan styra presentationen efter
sina
    egna önskemål. (Bra böckers lexikon 2000 1999, s.293)
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Fastän vi precis har nämnt att Internet och intranät har många tekniska likheter finns det
dock ett antal grundläggande skillnader. Sidorna på ett intranät och på Internet är två
helt olika kommunikationsstationer. De väsentligaste skillnaderna mellan en allmän
webbplats (vilket Internet är) och ett intranät kan sägas vara avsändarens syfte, motta-
garens syfte och beteende samt även i viss mån de tekniska förutsättningarna. (Englund
& Guldbrand Klarspråk på nätet 2001, s.19)

Målgruppen för ett intranät är de som är anställda inom organisationen i fråga, medan
Internet riktar sig till alla. Avsändarens syfte på Internet är att i första hand marknadsfö-
ra
företaget och sälja dess produkter/tjänster. I intranätets fall är avsändarens främsta syfte
att företaget vill distribuera information och främja kommunikationen mellan olika ar-
betsavdelningar. Ofta är informationen som finns på intranätet viktig för att de anställda
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om kommunikationen förbättras i ett företag blir
det effektivare. Ju bättre ett intranät är, desto mer ökar produktiviteten och därför bör
intranätets design vara lätt att förstå. Ett annat men kanske inte huvudsakligt syfte med
att införa ett intranät i ett företag, kan vara att främja sammanhållningen inom företaget
och skapa en vi-känsla. Det kan vara särskilt viktigt när företaget har stor geografisk
spridning. (Englund & Guldbrand  s.19f)

Anledningarna till varför en mottagare besöker en organisations allmänna webbplats
kan vara oändliga. Man vill kanske leta efter information om företaget, dess telefon-
nummer eller vill köpa dess varor. Beteendet hos en webbplatsbesökare kan ofta sägas
vara att denne är aktiv, otålig och nyfiken. Han/hon är inte beroende av att använda sig
av en viss webbplats, utan kan välja att klicka sig vidare till annat om det som ses på
dataskärmen inte verkar intressant nog. På intranätet är användaren lugnare, trots om
mediet automatiskt för med sig en aning otålighet. Här drivs användaren däremot inte
av nyfikenhet som i Internetbesökarens fall. Intranätet används helt enkelt för att de an-
ställda ska kunna utföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt som möjligt. Intranätanvän-
darna lär sig hitta och förstå strukturen och de är ofta mer målmedvetna i sitt beteende
än de som använder Internet. De anställda som använder sig av ett intranät intresserar
sig för det egna företaget och får också större kunskap om det. (Ibid. s.20)

Skillnaderna mellan Internet och ett intranät innehåller även en del tekniska faktorer.
Om man använder ett modem och surfar på Internet tar det ofta ganska lång tid innan
sidorna laddas ner. På intranätet går det mellan hundra och tusen gånger snabbare att
ladda ner sidorna. Det går därför att använda ett rikare grafiskt innehåll, multimedia och
annat avancerat innehåll. Det är företagen själva som bestämmer vilka versioner av pro-
gram som de anställda har, vilket gör att intranätets design kan vara mindre beroende av
plattformen22. (Ibid. s.21)
Kimball beskriver Internet som informationsfokuserat, medan intranätet kan sägas vara
relationsfokuserat. I modellen nedan visas ytterligare skillnader dem mellan. Många or-

                                                          
22 Plattform = Utgör den hård- och mjukvara som ligger i botten för ett system. Exempelvis är Windows
NT
    en plattform. Det finns program och system som fungerar på flera plattformar. De sägs då vara
    plattformsoberoende. (Clason & Ek s.75)
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ganisationer anser att de behöver utveckla en strategi som inkluderar alla delar i model-
len. (s.5f)

De typer av funktioner som organisationer enligt Kimball finner mest användbara hos
intranätet är bland annat att det kan erbjuda tjänster som att ge organisationsdirektiv,
interna nyhetsbrev, förslag till de anställda, pressmeddelanden, meddelanden om pro-
motioner och personalförändringar, nyhetsklipp om organisationen, kalender med vikti-
ga datum och annan information om t ex organisationens ekonomi. (Kimball s.5)

Som tidigare nämnts, verkar Kimball koncentrera sig främst på fördelarna hos ett intra-
nät. Därför ska det bli intressant att i vår undersökning utreda ifall de anställda inom de
olika organisationerna delar denna positiva uppfattning eller om det går att urskilja någ-
ra nackdelar med intranätanvändningen.

Kapitelsammanfattning

I ovanstående kapitel har vi försökt utreda och ge kort historik kring begreppen nätverk,
Internet och intranät samt en jämförelse mellan de två sistnämnda. Den definition av
intranät som vi ansåg var mest lämplig är den som beskriver intranätet i termer av kom-
munikation, arbetsredskap och processer. Vi har också nämnt tidigare forskning som
rör intranät som organisationers interna kommunikationskanal. Många tidigare studier
är ofta deskriptiva och koncentrerade till enstaka organisationer. Vår undersökning är
främst komparativ, men vi har funnit att många deskriptiva studier varit värdefulla för
oss för att kunna skapa en förförståelse för intranätet som en kommunikationskanal.

Direktiv till de anställda,
interna nyhetsbrev och
organisationskalendrar.

Interaktiva konferenser för
samarbetande arbetslag,
projektledning samt stra-
tegisk planering.

Information Användningsområde

Intranät
(Privat)

Uppdaterade webbsidor
med marknadsföringsin-
formation, kataloger och
beställningsformulär.

Elektronisk anslagstavla
för kundsupport och
webbkonferenser för fo-
kusgrupper

Internet
(Offentlig)

Figur 1: Modellen ovan visar en jämförelse mellan intranät och Internet ur organisationers
perspektiv. Texten i modellen är vår översättning av Kimballs engelskspråkiga modell. (Kimball
Intranet decisions: Creating your organization´s internal network 1997, s.5ff)
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Den forskning som vi anser är mest relevant är de som rör intranätet ur ett organisato-
riskt perspektiv och ett användarperspektiv. De modeller som vi valt att tillämpa i vår
analys kommer vi att presentera närmare i nästa kapitel.
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5. Teoretiskt perspektiv
I kapitlet kommer vi först att kort beskriva vad en kommunikationsprocess är för att se-
dan gå över till att förklara vad en organisation samt vad internkommunikation innebär.
Vi presenterar även vilka tre teoretiska perspektiv vi utgår från; närmare bestämt intra-
nätstrukturer, Choos informationsstyrningsmodell samt intranätets tre användningsni-
våer.

5.1 Kommunikationsprocessen

Ett sätt att beskriva kommunikationsprocessen är att använda sig av en modell. Vanligt-
vis är en modell framställd i grafisk form som t ex ett diagram, för att ge en förenklad
beskrivning av hur processen går till i en kommunikationssituation. Den kan visa vilka
element processen består av samt relationerna mellan dem. Det finns också olika slags
modeller, eftersom det finns olika termer och olika syn på vad kommunikationsproces-
sen består av. (Dimbleby & Burton s.41)

En av de vanligaste och mest grundläggande kommunikationsmodellerna är den av
Shannon och Weaver från 1949. På senare år har den dock kritiserats för att beskriva
kommunikation som en ren mekanisk överföring av ett meddelande från en sändare till
en mottagare. Den har även uppfattats som mindre lämplig när man ska studera kom-
munikationsprocessens semantiska karaktär samt för att analysera hur man skapar inne-
börd och hur den överförs mellan människor. Modellen är däremot mer användbar för
att beskriva tekniska kommunikationssystem och deras funktionssätt. (Hård af Seger-
stad s.146.) Om man ändå kortfattat ska beskriva deras grundmodell, kan man säga att
en kommunikationsmodell består av en informationskälla som producerar ett medde-
lande, som i sin tur omvandlas till en signal av sändaren via en kanal. Signalen överförs
till mottagaren där den avkodas till det meddelande som slutligen når informationsmå-
let, dvs. det adaptiva system som informationskällan önskar påverka. Ofta blir signalen
utsatt för störningar som på olika sätt förvränger signalen och därigenom påverkar det
meddelande som mottagaren får. Informationskällan kan vara nästan vad som helst; ett
trafikljus vid en vägkorsning, en mänsklig hjärna osv. (Ibid. s.151f)

Enligt Hård av Segerstad är det viktigaste kriteriet i ett kommunikationssystem att det ur
en lista av möjligheter kan plocka ut och presentera vilket alternativ som helst. Det in-
nebär att det informationsbehandlande systemet måste kunna ordna verkligheten på ett
sådant sätt att denna låter sig beskrivas som en teoretisk modell. I den bemärkelsen blir
inte bara Shannon och Weavers modell en teori om automatisk informationsbehandling
och olika kanalers kapacitet, utan även en teori som lyfter fram det centrala i männi-
skans förhållande till sin omgivning, nämligen hennes förmåga att med hjälp av sitt
medvetande och sina sinnen ordna verkligheten på ett sådant sätt att denna låter sig för-
klaras och förutses. Shannon och Weavers teori är med andra ord lika mycket en kun-
skapsteori som en kommunikationsteori. (Hård af Segerstad s.181)

Intranätets införande innebär att gränserna mellan sändare och mottagare suddas ut, en-
ligt Heide, eftersom alla användare både kan vara producenter och konsumenter genom
att publicera information både horisontellt och vertikalt. Intranätet förändrade med
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andra ord medlen för att producera, överföra och motta information även för dem som
befinner sig längre ner i organisationshierarkin. Detta innebär något av ett paradigm-
skifte. (Heide s.92f)
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5.2 Organisationsteori

Information kan idag förmedlas i större omfattning än någon kan ta till sig, och föränd-
ringar kan genomdrivas med en hastighet som är alltför hög för att någon ska hinna
med. (Albinsson Den lärande organisationen: Från vision till verklighet 1998, s.46)
Arbetsmarknaden kräver inte längre råstyrka i samma utsträckning som förr, utan nume-
ra krävs i stället att man besitter rätt information för att kunna uträtta sina arbetssysslor.
(Webster s.14)

För att en anställd ska kunna vara delaktig och känna sig som en del av organisationen
bör denne få chans att föra en dialog, både till ledningen och till övriga medarbetare.
Albinsson menar att den så kallade demokratiska dialogen är utgångspunkten för de
förändringsprocesser som sker i arbetslivet. Dialogen ska bland annat ge möjlighet till
åsiktsutbyte mellan parter och alla berörda ska kunna ha möjlighet att komma till tals.
Alla åsikter ska vara lika mycket värda, där den anställdes erfarenhet mer än yrkesstatus
står i fokus. I den demokratiska dialogen värdesätter man även mångfalden av uppfatt-
ningar eftersom dessa kan resultera och skapa grund för det praktiska handlandet. (Al-
binsson s.131)

Organisationsteori kan kortfattat beskrivas som en ”samlingsbenämning på de teorier
som beskriver och analyserar företag och förvaltningar /…/ som förekommer inom olika
discipliner, bl a företagsekonomi, psykologi, sociologi och statskunskap”. (Bra Böckers
Lexikon 2000 1999, band 17, s.379)

5.2.1 Vad är en organisation?

Organisationer är något vi föds i, uppfostras av och tillbringar en stor del av våra liv
med att arbeta för. Vad är då en organisation?

Ordet organisation kan syfta på en särskild institution som exempelvis en skola, en fa-
brik eller ett kontor. Det kan även emellertid syfta på själva organisationsprocessen
(”det krävde mycket organisation”). Människorna i en organisation kan sägas ha sam-
manförts för att lösa uppgifter och nå fastställda mål. I den betydelsen är en organisation
en sorts grupp som har speciella kännetecken. (Dimbleby & Burton s.140, 143f) Enligt
Bra Böckers ordbok (band 2, 1999, s.526) är en organisation ett ”upprättande av system
(för ngt) genom planering och ordnande /…/”. Det förklaras också som en ”större, sam-
ordnad grupp med viss målsättning /…/”.

Organisationen är avsiktligt etablerad av en enskild person eller en grupp människor vid
en viss tidpunkt. Den utvecklar formellt strukturerade relationer och gör att människor
blir ömsesidigt beroende av varandra. De mål som är fastställda och som människorna i
en organisation försöker uppnå, kan t ex innebära att ett företag ska producera varor och
tjänster som ska säljas med vinst, eller för en skola att få eleverna att lära sig om sig
själva och sin omvärld. Arbetet i organisationen fördelas mellan individer och grupper i
system och undersystem. För att uppfylla uppgifterna och målen krävs det att de olika
personerna och deras uppgifter koordineras till en gemensam ansträngning. Organisa-
tionerna har hand om både fysiska (utrustning, pengar) och personella (arbete, förslag)
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resurser. Man måste använda dessa resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för
att kunna överleva som organisation. (Dimbleby & Burton s.144)

Effektiv kommunikation mellan individer och grupper är nödvändig i en organisation, i
fall de olika verksamheterna, processerna och resurserna ska kunna uppfylla målen.
Kommunikationen gäller både inom organisationen själv, som mellan organisationen
och andra organisationer. Organisationsmänniskor kan göra upp en noggrann struktur-
plan som inkluderar kommunikationsnät. Principer kan upprättas för att hålla människor
informerade om vad som händer genom regelbundna möten, anslag eller PM. Organisa-
tioner inser i allmänhet hur viktigt det är att upprätta kommunikationsprinciper för att
hålla människor informerade. (Dimbleby & Burton s.153) Organisationens kommuni-
kationsklimat bestäms till stor del av hur chefernas och de övriga anställdas uppfatt-
ningar om varandra är. Det ideala kommunikationsklimatet ska enligt Orre och Palm
vara uppmuntrande, präglas av förtroende, trovärdighet, öppenhet och uppriktighet,
höga prestationsmål samt tillåta att alla berörda deltar i beslutsfattandet. (Red. Larsson
& Rosengren s.139)

5.2.2 Intranätstrukturer

Organisationer kan ha olika strukturer och en ordförande kan välja olika sätt att leda en
organisation. Nedan beskrivs tre olika ledningsstilar som en ordförande kan tillämpa.
(Dimbleby & Burton s.152f) Dessa tre ledningsstilar anser vi att man även kan tillämpa
på ett intranät. Intranät antar vi kan fungera som en auktoritär, demokratisk eller släpp-
hänt modell, eller möjligtvis som en kombination av dem. Modellerna nedan kommer vi
att tillämpa som ett analysverktyg i vår resultatredovisning, fast i vårt fall med utgångs-
punkt i intranätet i stället för i ledningsstil.

Auktoritär

• Dominant styrning
• Undviker diskussion
• Snabb att tillskriva skuld
• Ovillig att godta förslag
• Ger instruktioner utan förklaring

Figur 3: Intranätstrukturer
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okratisk

• Uppmuntrar diskussion
• Tar råd från experter
• Konsulterar kollegor
• Drar in andra i beslutsfattandet
• Vilja att tala om problem

1. Ingen uppskattning för prestationer
2. Ingen feedback
3. Låter folk hållas
4. Föga hjälp
5. Ingen identifiering av utbildningsbehov
6. Föga diskussion
7. Föga inblandning
8. Hoppas saker blir gjorda
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Som synes representerar modellerna tre skilda intranätstyper där förutsättningarna för
internkommunikationen ser olika ut. Som tidigare nämnts anser Heide att de moderna
organisationerna ofta bygger på en decentraliserad styrningsmodell, något som man här
kan dra paralleller till den demokratiska intranätstrukturen. Enligt Heide är en av intra-
nätets intressantaste effekter att information nu går förbi de traditionella så kallade gate-
keepers, vilka förr var de som styrde vem som fick begränsad tillgång till informations-
och kommunikationskanalerna. Nu är det webbredaktörerna som fått en förändrad
funktion, vilket i vissa fall även innebär ökad makt. I deras yrkesroll ansvarar de för in-
nehållet på intranätet och publicerar ny samt uppdaterar gammal information. (Heide
s.92) Intranätet har på många sätt, åtminstone i teorin, kommit att skapa ett öppnare or-
ganisationsklimat och den traditionellt hierarkiska strukturen övergivits till förmån för
en mer demokratisk.

5.2.3 Företagsimage och organisationsidentitet

Liksom territoriella gränser verkar vara viktiga för uppkomsten av en gruppidentitet, är
dessa gränser också ytterst viktiga för organisationers identitet gentemot omvärlden.
Gruppidentiteten skapas i relation till ett visst område eller en viss plats i organisatio-
nen, och organisationen själv är förknippad med en mer generell rumslig uppfattning.
Symbolerna för en organisation kan t ex vara en särskild byggnad, en staty eller en hu-
vudentré. Organisationsidentiteten utgörs av medlemmarnas egna upplevelser och upp-
fattningar av organisationen som helhet. Organisationsidentiteten handlar om hur dess
medlemmar uppfattar sig själva som en organisation. Det närbesläktade begreppet ima-
ge innebär däremot hur andra utanför organisationen uppfattar den. Image speglar med
andra ord de intryck en organisation gör på externa betraktare. Eftersom man kan be-
trakta en organisation ur många perspektiv, är heller inte image och identitet alltid kon-
sekventa eller överensstämmande med varandra. Image och identitet är två begrepp som
är sammanflätade, eftersom den image en organisation vill skapa av sig själv i förhål-
lande till sin omgivning bidrar till den identitet som organisationen upprätthåller. (Hatch
s.288f)

Varför vi valt att kortfattat beskriva organisationsidentitet i detta avsnitt är därför att vi
tycker att intranätet borde ha en påverkan för sammanhållningen i en organisation. En
sammanhållen plats där information som rör den egna organisationen finns, bör stärka
vi-känslan hos de anställda. En förutsättning för att kunna stärka denna positiva organi-
sationsidentitet är att de anställda får möjlighet att kunna hålla sig välinformerade om
aktuella händelser inom den egna organisationen. Förhoppningsvis leder en stärkt vi-
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känsla till ökad lojalitet bland de anställda vilket i sin tur i bästa fall leder till större triv-
sel och effektivitet.

5.3 Informationssystem

Ett informationssystem kan sägas vara ett system som samlar, lagrar, behandlar och till-
handahåller sådan information som antas vara relevant för en organisation. Informatio-
nen skall även vara tillgänglig på ett sådant sätt att den blir användbar för dem som öns-
kar använda den.

Informationssystem är en oumbärlig del i en organisations verksamhet och har en väl-
digt stor betydelse för organisationens anpassningsförmåga. Den mängd information
som flödar såväl utanför som inom en organisation är stor och förändringstakten likaså.
Därför behöver även informationssystemen ändras och utvecklas för att kunna hantera
detta. Ett väl fungerande informationssystem har en stor betydelse för att hjälpa de an-
ställda inom en organisation att uppnå ökad effektivitet i såväl beslutsfattande som i
sina processer. Utan ett fungerande informationssystem riskerar organisationen att ham-
na på efterkälken gentemot sina konkurrenter. Informationssystem är därför en viktig
resurs i en organisation. (Avison & Fitzgerald Information Systems Development:
Methodologies, techniques and tools 1995, s.1ff)

Man kan skilja mellan informella och formella informationssystem. De informella in-
formationssystemen är det vi ofta kallar ”djungeltelegrafen”, dvs. rykten, skvaller, idéer
och preferenser. Sådana system tenderar ofta att vara tendensiösa och kvalitativa. For-
mella system däremot är utvecklade för att med en regelbundenhet tillhandahålla infor-
mation på ett strukturerat sätt. De formella informationssystemen är i dag övervägande
datoriserande. Fördelarna med detta är bl a snabbheten och att informationen är ”lika till
alla”. De tekniska aspekterna i ett informationssystem är dock inte det väsentliga, utan
det är fortfarande dess innehåll som är viktigast. (Ibid. s.1ff)

Det finns många olika typer av informationssystem; lika många som det finns typer av
användare av informationssystem. Det kan t ex vara ett lönesystem, biljettbokningssy-
stem eller ett utlåningssystem i ett bibliotek. (Ibid. s.3) Vi anser att ett intranät kan be-
traktas fungera som en gemensam plats som knyter samman alla dessa typer av infor-
mationssystem.

5.3.1 Choos informationsstyrningsmodell
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Chun Wei Choo beskriver i boken Information Management for the Intelligent Organi-
zation: The Art of Scanning the Environment (1995 s.24) en modell som rör informa-
tionsstyrning. Denna modell består av sex nära besläktade informationsprocesser som
organisationer är beroende av för att överleva. Organisationers anpassningsförmåga är i
sin tur det som styr hur väl dessa processer efterlevs.

Informationsbehov (information need) – Detta perspektiv sätter användaren i fokus. Här
krävs att man breddar förståelsen utifrån vad användarna vill veta, varför denne önskar
veta det samt hur användaren kommer att använda informationen. (Choo s.49)

Informationsurval (information acquisition) – Den information som tillgängliggörs bör
styras av användarens informationsbehov. För att kunna tillgodose detta komplexa be-
hov krävs emellertid en noggrann planering. Såväl befintliga som nya källor måste kon-
stant utvärderas för att effektivt möta informationsbehovet hos de anställda. (Choo s.24)

Struktur och lagring av information (information organization and storage) – I denna
process fokuseras betydelsen av informationssystemets återvinningskapacitet. Informa-
tion som efterfrågas eller skapas bör vara systematiskt strukturerad och lagrad för att
möjliggöra spridning och återvinning. Systemet bör även vara snabbt, flexibelt och kun-
na ge relevant information. (Ibid. s.33)

Informationsprodukter och service (information products and service) – Processen är en
viktig kunskapsbas där de anställda bättre kan få underlag till sina beslut, få kännedom
om organisationens tjänster och/eller produkter samt övrig teknisk support. (Ibid. s.39)

Informationsdistribution (information distribution) – Detta är en process som enkelt kan
beskrivas som ”rätt information till rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt i rätt for-
mat”. Genom att erbjuda möjligheter att påverka, utvärdera, kommentera och dela den

Figur 4: Informationsstyrningsmodell (Information Management cycle) Texten i modellen är
vår översättning av Chun Wei Choo engelskspråkiga modell. (Choo Information Management
for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment 1995, s.24)
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information som de mottagit, bör användaren uppmuntras till att bli mer aktiv i infor-
mationsprocessen. (Ibid. s.49f)

Informationsanvändning (information use) – För organisationens utvecklande kan indi-
viduella anställdas tolkningar av information skapa ny kunskap och på så sätt ge mening
och sammanhang åt handlingar. (Ibid. s.45)

Efter att vi nu presenterat de sex informationsprocesserna som ingår i Choos abstrakta
informationsstyrningsmodell, kommer vi att med hjälp av denna analysera intranätet. Vi
anser att samtliga processerna är värda att nämnas för att belysa flera aspekter av ett int-
ranät. Detta anser vi är viktigt för helhetsbilden och bidrar till att förtydliga de parallel-
ler som finns mellan ovanstående informationsstyrningsprocesser och vår analys i re-
sultatkapitlet. T ex belyser processen struktur och lagring av information mycket väl
intranätets informationslagring och sökfunktioner, vilka i hög grad påverkar intranätets
användarvänlighet.

5.4 Internkommunikation

De anställda i ett företag samlas, talar och delar information på varje möjlig plats. Några
platser är formellt uppförda såsom ett affärsmöte, medan andra är informella och sker i t
ex en kafeteria. Genom att tillhandahålla kiosker och arbetsstationer med tillgång till
intranät i närheten av kaffeautomater och fikarum, hjälper det till att normalisera infor-
mationssökningskulturen och användandet av organisationens intranät. (Blackmore
s.25)

Internkommunikation innebär kommunikation inom en organisation, ett företag eller en
myndighet. En vidare definition av begreppet innefattar all information och kommuni-
kation om jobbet och arbetsplatsen, dvs. ordergivning, instruktioner, utbildning, löne-
förhandlingar, skvaller osv. Den sistnämnda definitionen är dock inte särskilt praktisk
anser Palm. Istället föredrar han förklaringen av internkommunikation som den
”information och kommunikation inom en organisation som faller inom en interninfor-
matörs ansvarsområde”. Inom ansvarsområdet ingår även sådan information som den
anställde kan avvara utan att jobbet blir lidande, samt sådan information från anställda
till ledning som inte bara berör den egna arbetsuppgiften. Att förmedla inte bara så kall-
ade hårda fakta om företaget till de anställda ingår alltså också för att påverka stäm-
ningar, attityder och värderingar. (Red. Larsson & Rosengren s.126f)

Det kan verka självklart varför internkommunikation behövs i ett företag. För att ändå
förtydliga detta nämner Palm ett antal förklarande faktorer:

Hård information, dvs. sakinriktad information, motiveras genom att bra internkommu-
nikation gör att alla anställda får en gemensam referensram. Det finns med andra ord en
kunskapsplattform där diskussioner som berör organisationer kan utgå från. Andra fak-
torer är att dålig internkommunikation ökar ryktesspridningen och att bra internkommu-
nikation kan få motsättningar att minska samt att den inte minst får personalen att fun-
gera som ambassadörer för organisationen. Slutligen ger dålig internkommunikation en
negativ bild av ledningens kompetens. (Ibid. s.127ff)
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Mjuk information kallas ibland för intern marknadsföring och handlar mer om attityder
och värden än om hårda fakta. Syftet med denna är inte att påverka kunskapen i första
hand och begreppet har av många fått en stämpel att vara ”flummig”. Palm nämner två
faktorer som innebörd till begreppet: Vi-andan stärks, dvs. sammanhållningen och
stämningen mellan de anställda och arbetsledningen på en arbetsplats. Ingenting stärker
sammanhållningen som när det finns en gemensam fiende. Mjuk information innebär
också att organisationens värden och mål förklaras och förankras. Detta är särskilt vik-
tigt då organisationen befinner sig i ett förnyelseskede. (Ibid.)

Många svenska arbetsplatser fick under det sena 60-talet problem med sin internkom-
munikation. Det rådde då tillväxt i landet och följden blev att arbetsplatserna blev
mycket stora och avståndet mellan ledning och arbetare växte. Ryktesspridning skapade
oro på arbetsplatserna och det fanns skäl till att professionella interninformationsaktivi-
teter etablerades i landet vid denna tid. Utredningar gjordes, personaltidningar grunda-
des och personaltidningsredaktörer anställdes. Mycket av den svenska informations-
branschen har förmodligen sitt ursprung från den kraftiga satsningen på internkommu-
nikation på 70-talet. Internkommunikation är idag fortfarande en central del av alla in-
formationsavdelningars arbete. (Ibid. s.122)

Vetenskaplig forskning är en förutsättning som är nödvändig för att föra fram kunska-
perna om effektiv information samt kunskaperna om de mekanismer som styr hur män-
niskor tar emot och påverkas av information. Forskningen inom området är även en
självklar utgångspunkt och inspirationskälla när de personer som arbetar praktiskt med
informationsfrågor ute i näringslivet formar sitt tänkande och agerande. Det moderna
informationstänkandet bygger på en övertygelse om att de flesta personer man riktar sig
till är förnuftiga och kloka människor, som självständigt kan fatta riktiga beslut och
handla därefter. Detta under förutsättning att de har fått kunskap om och förstått de ge-
mensamma målen och den färdväg som organisationen stakat ut. Alla små beslut från
enskilda anställda bildar tillsammans en stor kraft som för organisationen framåt i rätt
riktning. Om medarbetarna inte har förståelse och kunskap för det gemensamma målet,
kan dock alla små beslut försvåra eller i värsta fall stjälpa organisationen. (Red. Larsson
& Rosengren  s.123)

Organisationens interna information bör, enligt Orre, vara öppen, snabb, saklig och är-
lig. Med öppen menas att man ska sträva efter att alltid ge en så fullständig och öppen
bild som möjligt. Man ska inte behöva motivera varför man ska ge information utan
snarare varför man ska avstå från att dela med sig av information. Trots det blir det ofta
tvärtom i företag; man motiverar varför man ger information. Självklart finns det dock
hemlig information som konkurrenterna inte bör få ta del av. Grundtanken är emellertid
att företaget har nytta av att alla medarbetare känner till vad det egna företaget gör och
varför man gör det. Denna nytta är mycket större än den skada det eventuellt kan göra
om någon konkurrent tar del av informationen. (Red. Larsson & Rosengren s.124f)

Snabbheten i den interna informationen innebär att det gäller att ta initiativet i informa-
tionsgivningen. Den person som ger förstahandsinformation innehar alltid ett övertag.
Allt som medarbetarna hör längre fram ställs i relation till denna förstahandsinforma-
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tion. Ryktesspridning är ett vanligt problem i organisationer. Den skapas av sådana per-
soner som inte vet hela sanningen och detta stör den korrekta informationsgivningen. I
stället bör man utnyttja kända ryktesspridare till att ge korrekt information. Saklighets-
aspekten i interninformation kan ses som självklart. Trovärdigheten har en central roll i
all information. Tvivlar mottagaren på det som sägs, kan man heller aldrig nå fram med
sitt budskap. Att ljuga kan löna sig kortsiktigt men sanningen kommer alltid fram förr
eller senare, vilket då bara orsakar större problem. Ärlighet innebär att mottagarna bör
kunna lita på att den/de som sköter organisationens informationspolitik. Informatören är
inte felfri och de beslut som kan verka rätt i dagsläget kan senare komma att betraktas
som en felbedömning t ex på grund av nya fakta som kommer fram. Om informatören
däremot blir trodd på ärligt uppsåt accepteras situationen lättare av medarbetarna. Tro-
värdighet är ovärderlig när man väl fått den. (Ibid.) På samma sätt är det viktigt att int-
ranät har saklig och trovärdig information, annars riskerar det att inte användas av de
anställda och blir på så vis en meningslös, kostsam och outnyttjad resurs.

Internkommunikation kan ske på olika sätt. Innan intranätet slog igenom var det främst
anslagstavlor, personaltidning, personalmöten och e-post som var de huvudsakliga in-
ternkommunikationskanalerna. Dessa finns även idag, men oftast som ett komplement
till intranätet. Anslagstavlor har t ex egenskaper som snabbhet, låg investeringskostnad,
kontaktskostnad, god räckvidd samt den är lämplig när informationsmängden är mycket
begränsad. Det sistnämnda kan även innebära en svaghet, dvs. att informationsmängden
måste vara begränsad. Personaltidningar har mycket god räckvidd och relativt goda
återframkallningsmöjligheter [dvs. det är lätt att leta reda på gamla tidningsexemplar,
förf. anm.]. Däremot är det ett långsamt medium och kostnaderna för dess framställning
högre än anslagstavlorna. Personalmöten har måttliga investeringskostnader men väl-
digt höga kontaktskostnader [dvs. alla måste träffas vid samma tidpunkt vilket kan vara
svårt att planera, förf. anm.] En annan nackdel enligt Palm är att dessa har låg återkall-
ningsförmåga. Fördelen är dock att möten har en hög interaktivitet. Elektronisk post är
överlägset andra medier då det gäller snabbhet. De har även en utomordentlig selektivi-
tet men den är mindre fördelaktig när det gäller investeringskostnader. (Red. Larsson &
Rosengren s.132f) Här skiljs med andra ord e-postfunktionen från intranätet, vilket vi
inte gjorde i enkätfrågorna.

Ett intranät kan med säkerhet sägas syfta till att främja internkommunikationen, men för
att göra det krävs det att de som ansvarar för informationsflödet vet hur bra internkom-
munikation bör fungera. Ofta saknas sådana kunskaper vilket gör att informationen blir
ostrukturerad och i vissa fall kanske överflödig. Det är därför viktigt att man som in-
formationsansvarig väljer rätt kanal för den information som ska förmedlas så att infor-
mationen når den målgrupp den är ämnad för. (Petersson & Petersson Internt: Om in-
formation och kommunikation i arbetslivet 1992, s.56-64) Då det gäller mottagandet av
information är tolkningen av den, kanske det största problemet (se närmare avsnitt 2.2).

5.4.1 Organisationers praktiska användning av intranät

Intranätet har blivit ett viktigt verktyg för många organisationer som önskar förändra
och decentralisera informationsflödet. Detta innebär att informationen inte behöver
spridas uppifrån och ner utan kan komma från vilket håll som helst i organisationen. Ett



35

intranät bygger på att användaren själv måste hämta den information denne behöver för
sitt dagliga arbete än tidigare informationskanaler då informationen skickats av någon
annan. Denna modell kallas pull-modellen och ställer större krav på att de anställda är
mer aktiva då det gäller att söka, uppdatera sig och inhämta information. (Heide s.92)

Vad man bör tänka på innan man implementerar ett intranät i en organisation är bl a att
man måste fullt förstå de anställdas förväntningar och önskemål. Det bör klart framgå
vad intranätet kan tillhandahålla och att det är lätt att använda. Alla bör involveras i alla
utvecklingsstadier och de anställda bör få makt att kunna bidra till material. Inte minst
bör man uppdatera innehållet dagligen. (Blackmore s.27f)

Några av fördelarna med ett intranät som Blackmore nämner är att de anställda kan ta
del av och använda samma information, vilket kan ta bort gränser mellan avdelningar
och möjliggöra mer samarbete mellan geografiskt begränsade områden. (Ibid. s.8)

Enligt Heide har intranätet inneburit ett paradigmskifte när det gäller informationssprid-
ning i organisationer. Den hierarkiska kommunikationsstrukturen har kommit att bli
alltmer åsidosatt av intranätet. Istället sker kommunikationen från anställd till anställd
eller från alla till alla. Detta innebär i sin tur, menar Heide, att de anställda inom en or-
ganisation får spela olika roller i den interna kommunikationen. Användningen av ett
intranät medför att de anställda först och främst blir användare som har tillgång till in-
formationen. En annan roll är att de anställda också uppmuntras till att agera som för-
fattare, dvs. någon som skapar innehåll till andra. För det tredje bör de också fungera
som förläggare som kan publicera och på så sätt göra materialet tillgängligt för de an-
ställda. Den fjärde rollen som organisationens anställda bör uppmuntras till är att ta an-
svar som informationsförmedlare. Informationstekniken kommer att medföra ett ökat
informationsflöde vilket kan göra det svårt för anställda att hitta i materialet. Informa-
tionsförmedlare ska med andra ord underlätta detta sökande genom att samla informa-
tion, ha kunskaper om var relevant information finns, utvärdera information samt sprida
den vidare till sina kollegor. (Heide s.92f)

Vad ett intranät ska innehålla samt vilka användningsområden det ska ha, skiljer sig
från organisation till organisation. Vissa delar eller områden är dock vanligare före-
kommande än andra. (Bark Intranät i organisationens kommunikation 1997, s.89.)
Svensk forskning kring organisationens användning av intranät har identifierat två spe-
cifika utvecklingsnivåer. På den första nivån fungerar intranätet som en ren informa-
tionskanal. Många gånger ses intranät på denna nivå som ett komplement till andra tra-
ditionella internkommunikationskanaler som personaltidningar, nyhetsbrev, möten, in-
tern-TV och anslagstavlor. På den andra nivån fungerar intranätet mer som ett arbets-
redskap och i förlängningen ett stöd för de processer som bedrivs inom organisationen.
Här publiceras den information som är knuten till medarbetarnas dagliga verksamhet,
såsom t ex manualer, prislistor, instruktioner, projektplaner, produktpresentationer och
blanketter. Bark har i sin undersökning kommit fram till att de två förstnämnda nivåerna
är vanligt förekommande inom organisationer men konstaterar att de allra flesta även
har en ambition att lägga intranätet på ytterligare en högre och tredje nivå. På denna
nivå ska intranätet dessutom stödja den tvärfunktionella kommunikationen och därige-
nom hålla samman och vidareutveckla organisationens olika delar. Hit hör t ex diskus-
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sionsgruppsfunktionerna i ett intranät där de anställda kan ventilera sina erfarenheter
och åsikter mellan varandra. (Bark et. al. s.12f)

Ett intranät används för att underlätta en organisations informationsflöden. På en webb-
server23 bygger man upp och lagrar en informationsstruktur som administreras av den
eller de personer som ansvarar för den interna informationsförsörjningen. Verktygen för
publicering och hantering av informationen på webbservern är relativt enkla, vilket
medför att även anställda utan större IT-kunskaper kan erbjudas möjlighet att publicera
information. Det är dock vanligt att man har en relativt centrerad ansvarsmodell för att
kunna garantera saklighet i innehåll och struktur. (Intranät: möjligheter och begräns-
ningar s.11)

Om man närmare tittar på hur organisationer använder sig av ett intranät i praktiken,
kan man nämna kortfattat följande punkter (Kimball s.6-13):

• Att styra projekt med arbetslag som samarbetar.
• Interna nyheter.
• Medium för direkt kommunikation, t ex genom att framlägga förslag och få di-

rekt respons.
• Träna och utveckla aktiviteter för människor i organisationen, dvs. en form av

distansutbildning. Man kan även integrera träning med arbete. Intranät har
möjligheten att fungera som ”virtuella företagsuniversitet”, eftersom företag
kan genom datanät utbilda personalen långsiktigt.

• Konstant utbildning av personal. Experter kan också agera mentorer och vägle-
da i karriären. Intranätet kan ge t ex information om lediga jobb. Medlemmar
kan även användas i organisationen som fakultet, dvs. att organisationen ut-
nyttjar den specialkunskap de anställda har, för att ge synpunkter och lära övri-
ga anställda om aktuellt ämne.

                                                          
23 Webbserver = En server som lagrar och tillhandahåller webbsidor för Internet. (Clason & Ek s. 202)



37

5.4.2 Intranätets tre användningsnivåer

Organisationer som har valt att lägga olika ambitionsnivåer på arbetsredskapsfunktionen
skiljer sig dessutom åt innehållsmässigt. Bark nämner tre typer av nivåer i ett intranät.
(Bark s.89) Dessa nivåer har vi valt att tolka och förtydliga med hjälp av nedanstående
illustrationer.

Nivå C
Den tredje och sistnämnda typen av intranät, enligt
Bark, lägger tonvikt vid dialogen, dvs. kommuni-
kationen till och mellan de anställda, och stödjer
organisationens processer. Detta vill vi illustrera
med hjälp av de dubbelriktade pilarna som antyder
att kommunikationen går åt flera håll. Här kan de
anställda aktivt påverka intranätets innehåll.

Nivå B
Andra organisationer går steget längre,
menar Bark, och använder intranätet som
ett arbetsredskap med möjlighet att söka
information. Detta har vi valt att tolka
med hjälp av denna bild. Här kan de an-
ställda själva mer aktivt välja vilken in-
formation denne vill ha tack vare t ex
sökmotorer.

Nivå A
En del organisationer väljer, enligt Bark, att
ha ett intranät som först och främst fungerar
som en kanal för den interna informationen.
Vi tolkar modellen som att kommunikatio-
nen främst sker åt ett håll; från det fåtal per-
soner som har möjligheten att publicera på
intranätet till de anställda. Informationen
kan inte nämnvärt påverkas av de övriga
anställda.

Figur 5: Intranätets tre användningsnivåer
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5.5 Modellernas relation till varandra

I en auktoritär struktur kan mötet mellan två individer t ex innebära att chefen ger per-
sonliga instruktioner till en anställd via t ex intern e-post, medan det i den demokratiska
strukturen kan innebära att en anställd tar råd från en expert via intranätet. Modellen kan
också kopplas samman med den släpphänta modellen som utmärker bristfällig diskus-
sion och inblandning och där man får knapp hjälp i sitt arbete. Detta kan t ex te sig ge-
nom att de anställda saknar intranätutbildning från företagets sida. I den demokratiska
strukturen har de anställda ofta möjlighet att själva påverka detta innehåll och dela med
sig av sina erfarenheter.

Vi tycker att man kan se samband mellan den auktoritära intranätstrukturen som Dimb-
leby och Burton beskriver, med ett intranät som fungerar som en ren informationskanal,
dvs. Barks nivå A. I denna modell är kommunikationen mer eller mindre enkelriktad
från ledning till de anställda. Modellerna nivå B och C i Barks teori hör enligt oss ihop
med den demokratiska intranätsstrukturen. I dessa modeller används intranätet som ett
aktivt arbetsredskap av de anställda, och kommunikationen är dubbelriktad och upp-
muntrar till dialog mellan de anställda inklusive ledningen.

Den tredje modellen som vi använder oss av är Choos informationsstyrningsmodell.
Denna modell tycker vi är en beskrivning av vad ett intranät är och kan även den kopp-
las samman med de ovannämnda modellerna för att beskriva hur informationsproces-
serna kan fungera i ett intranät. I Choos modell beskrivs bl a informationsprodukter och
service vars process får de anställda att få kunskap om organisationens tjänster eller
teknisk support. Detta kan jämföras med Barks alla tre nivåer där intranätet fungerar
som informationskanal, arbetsredskap samt tvärfunktionell funktion. Om man jämför
beskrivningen av Choos informationsbehov där användaren sätts i fokus, med Dimbleby
och Burtons släpphänta intranätstruktur kan man tydligt se att ett intranät efter den
släpphänta modellen inte är att föredra eftersom den bl a inte uppmärksammar utbild-
ningsbehov eller ger feedback.

Kapitelsammanfattning

Kommunikationsprocessen innehåller en sändare och en mottagare. När man inför ett
intranät i en organisation suddas gränserna mellan dessa ut. Organisation är ett annat
begrepp vi reder ut, som kan sägas syfta på något som är avsiktligt etablerat av en eller
flera personer. Vi implementerade sedan auktoritär, demokratisk samt släpphänt ledar-
stil till att gälla intranätstrukturer. Dessa tre modeller representerar intranättyper som
har olika funktioner för en organisations internkommunikation. Intranätets funktioner
kan möjligtvis ha betydelse för en organisations identitet och sammanhållning. Choos
informationsstyrningsmodell behandlar bland annat informationsanvändningen, där ett
utvecklande av de anställdas individuella tolkningar av information kan skapa ny kun-
skap och ge mening till handlingar.

Internkommunikationen i en organisation är betydelsefull och bör vara öppen, snabb,
saklig och ärlig. Ett intranät kan sägas syfta till att främja denna interna kommunikation,



39

vilket i sig kan vara en svår uppgift. Informationen kan lätt bli ostrukturerad och över-
flödig. En organisation kan använda intranätet som ett verktyg då informationsflödet
behöver förändras och decentraliseras. Bl a kan organisationer använda intranätet som
ett medium för direkt kommunikation genom att lägga fram förslag och direkt kunna få
respons. Ett intranät kan kanske även påverka sammanhållningen inom en organisation
eftersom de ger de anställda möjlighet att kunna hålla sig informerad om saker som sker
inom hela organisationen.

Slutligen beskrevs de tre användningsnivåerna som intranätet kan sägas ha. Dessa som
grundar sig på Barks teori förtydligade vi med hjälp av illustrerade modeller. Efter den
genomgången försökte vi knyta samman alla kapitlets modeller till varandra och därmed
tydliggöra den röda tråden.
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6. Metod och material

Efter att ha gått igenom vilka teorier som ligger till grund för vår uppsats, går vi nu vi-
dare med att beskriva vilka metoder samt vilket material vi använt oss av i vår under-
sökning.

6.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder

I vår undersökning har vi använt oss av både kvantitativa samt kvalitativa metoder.
Kvalitativa metoder används ofta då man vill undersöka särskilda drag eller egenskaper
hos det objekt man studerar. Kvalitativa metoder kan innefatta bl a observation, inter-
vjuer samt källanalys. De kvalitativa metoderna ger forskaren goda grunder för att förstå
lokala beteenden, då dessa innebär att man går in på djupet. Kvalitativa metoder passar
därför bra då man vill ha en helhetsbeskrivning av det särpräglade inom en viss miljö.
Vid sådana undersökningar studeras ”det som finns”, utan att sätta vikt vid huruvida
vanligt det är eller hur ofta något förekommer. (Repstad Närhet och distans, kvalitativa
metoder i samhällsvetenskap 1999, s.9, 15f)

Genom att kombinera metoder, vilket var vad vi gjorde i vår undersökning, kan man
skapa ett bredare dataunderlag som ger en säkrare grund för tolkningen. Olika kvalitati-
va metoder kan kombineras i en undersökning. T ex kan man sätta ihop observation
med intervjuer. Man kan även kombinera kvalitativa med kvantitativa metoder. Ett ex-
empel på detta är enkäter med både öppna och slutna svarsalternativ. Genom att låta en-
käterna bestå av öppna svarsalternativ tillämpar man en kvalitativ metod, och kan där-
igenom ge svarspersonerna tillfälle att ge uttryck för egna åsikter eller erfarenheter än
de som fastställts i de kvantitativa och låsta svarsalternativen. Kvantitativa studier kan
komplettera och korrigera sådana studier som utförts med kvalitativa metoder. (Repstad
s.21f) I vår undersökning ser vi däremot intervjuerna som komplement till enkäterna.
Hur man väljer att betrakta detta förhållande beror på vad man vill fokusera på. Vår fo-
kus ligger på att studera de anställdas vanor och uppfattning om intranätet, dvs. på en-
käterna, vilket gör att intervjusvaren i vårt fall fungerar antingen som motsägande eller
styrkande av enkäternas svar. De intervjuer vi gjort i vår undersökning ger tillsammans
med enkätsvaren förhoppningsvis en rättvis bild av intranätets användning inom en or-
ganisation. Efter att vi gått igenom intervju- och enkätsvaren separat jämför vi dem och
utvecklar dessa i vårt diskussions- och slutsatskapitel.

Ur vetenskaplig synvinkel finns det en viktig skillnad mellan enkäter, intervjuer och
samtal. Enkäterna kan i efterhand studeras, medan samtal/intervjuer måste registreras
genom ljudupptagningar, bildinspelning eller noggranna anteckningar för att man ska
kunna låta andra forskare gå igenom grundmaterialet. De ska kunna göra detta för att se
om slutsatser och generaliseringar håller. (Ibid. s.88f)

6.2 Vårt tillvägagångssätt

Vi har valt att avgränsa vår uppsats om intranät till att gälla undersökningar av tre olika
organisationer. Dessa är en hjälporganisation, ett sjukhus samt ett företag. Att vi valde
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just dessa typer av organisationer, berodde på att vi antog att dessa erbjuder tjänster som
skiljer sig åt. Organisationerna har förutom storleksskillnader dessutom olika förutsätt-
ningar och mål. Vi ville undersöka om de tre organisationerna använde intranätet på oli-
ka sätt på grund av dessa skilda faktorer. Hjälporganisationen och sjukhuset är båda
främst inriktade på att hjälpa människor, att rädda liv, medan företaget i högre utsträck-
ning är beroende av att skapa gott rykte och sälja sina produkter och tjänster. Dessa oli-
ka förutsättningar och mål tror vi kan påverka de anställdas användning av organisatio-
nens intranät. Genom att välja så pass olika organisationer hoppas vi kunna urskilja ett
mönster av hur organisationer använder sina intranät. Genom våra frågeställningar vill
vi få svar på om olika organisationer har skilda användningsområden och olika uppfatt-
ningar rörande dess intranät. Valet av organisationer gjordes medvetet, men vi kunde
egentligen lika gärna valt tre andra. Det väsentliga var aldrig att framhäva tre specifika
organisationer, utan helt enkelt att jämföra hur tre typer av organisationer eventuellt kan
skilja sig åt.

6.2.1 Urval av intervjupersoner

Enligt Denscombe beror valet av informanter på undersökningens övergripande syfte.
Om syftet är att producera resultat som går att generalisera bör man välja ett representa-
tivt urval människor att intervjua. Är syftet i stället att gå djupare in i en speciell situa-
tion, ligger tyngdpunkten på att välja nyckelpersoner inom det aktuella området. Valet
av människor i intervjubaserade undersökningar grundar sig snarare på icke-
sannolikhetsurval. De som ingår i urvalet utses medvetet eftersom de har någonting
speciellt att bidra med och genom att de ofta har en särskild position som ger en unik
inblick inom forskningsfältet. (Denscombe s.142) Även intervjupersonerna i vår under-
sökning valdes med tanke på deras yrkesbefattning och deras kunnighet inom intranä-
tområdet. En annan faktor som styrde urvalet var om personen i fråga hade tid att delta i
vår undersökning eller inte. Med tanke på icke-sannolikhetsurvalet har vi i vår studie
inte som primärt mål att generalisera undersökningsresultaten, då vi är medvetna om att
vi har ett alltför tunt underlag för att kunna göra en sådan bedömning. Däremot hoppas
vi kunna urskilja mönster i just dessa tre olika företagstypers intranätanvändning.

6.2.2 Mötet med intervjupersonerna

Efter att ha skickat ut presentationsbrev (se bilaga 1) och haft telefonkontakt med de tre
organisationerna tyckte vi båda att det skulle bli intressant att träffa intervjupersonerna
och få deras synpunkter och ta del av deras erfarenhet kring intranät. Vi bemöttes väl-
digt väl hos samtliga organisationer och de verkade vara engagerade och insatta i ämnet.
Intervjuerna utfördes inte på samma dag, vilket var en fördel då detta innebar att vi utan
tidspress kunde skriva ut och sammanställa varje enskild intervju innan vi påbörjade
nästa. Intervjutiderna kan kanske tyckas vara kort (20-45 minuter), men vi anser att det
var tillräckligt för att få en god bild av deras uppfattningar angående organisationens
intranät och få svar på våra frågor (se bilaga 2).

Den första organisationen vi besökte var hjälporganisationen. Besöket tog ungefär en
och en halv timme, varav intervjufrågorna tog cirka tjugo minuter. Ett par frågor som
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hon inte med säkerhet kunde besvara fick vi svar på via en e-postkontakt med
webbredaktören i Stockholm.

Hjälporganisationens kommunikatör hjälpte oss över förväntan då hon erbjöd sig att
distribuera enkäterna vidare till de anställda på avdelningen. Vi hade från början tänkt
lämna ett stort kuvert med porto, men med tanke på att vi lovade de anställda anonymi-
tet föreslog kommunikatören att organisationen själv skulle stå för portot, eftersom or-
ganisationen själv kunde dra nytta av den undersökning vi utförde. De anställda kunde
på så vis var och en skicka enkätsvaren till oss.

Den andra intervjun ägde rum på sjukhuset ett par dagar senare. Några av intervjufrå-
gorna ansåg infomastern att han inte hade möjlighet att besvara eftersom han inte hade
arbetat där så länge. Dessa frågor bad han därför informationschefen besvara, vilket hon
också gjorde under vårt besök på sjukhuset. Själva besöket tog ungefär en och en halv
timme, varav intervjufrågorna med infomastern tog ungefär tjugo minuter och med in-
formationschefen cirka fem minuter. Vi fick även här hjälp med att distribuera enkäter-
na. Han sa dock att han befarade en låg svarsfrekvens, speciellt bland vårdpersonalen. I
samråd med honom bestämde vi målgrupp utifrån hur sannolikt det var att de anställda
skulle ha tid och intresse att besvara frågorna. Vi ansåg att en hög svarsfrekvens var vä-
sentlig för att kunna se några mönster.

Den tredje och sista intervjun genomfördes med informationsarkitekten på företaget.
Denna utfördes två veckor efter vår telefonkontakt med honom. Besöket tog ungefär en
och en halv timme, varav intervjufrågorna tog ungefär fyrtiofem minuter. Efter att vi
diskuterat tillsammans med honom hur distributionen av enkäterna skulle gå till, kom vi
fram till att det bästa skulle vara att dela ut dem på plats och samla in dem samma dag.
Detta trodde vi skulle ge en större svarsfrekvens och vi tyckte dessutom att det skulle
vara intressant med ett studiebesök på arbetsplatsen. Vår kontakt var tillmötesgående
och ordnade så att vi fick tillträde till kontorslandskapet. Vi blev även vänligt bemötta
av avdelningens anställda och betydligt fler än vad vi trott svarade på enkäten. De få
tillfrågade som avböjde motiverade detta med att de var konsulter och därför inte an-
vände organisationens intranät, andra menade att de inte hade tid eller att de inte talade
svenska.

6.2.3 Urval och bortfall av enkätsvarspersoner

I en undersökning som vår, är urval och bortfall viktiga men komplexa moment. Viktiga
i den mån att de utgör grunden för hela undersökningens resultat. Komplexa är de inte
minst på grund av att det finns många faktorer att ta hänsyn till och många oförutsedda
händelser kan dyka upp under studiens gång.

Vid hjälporganisationen finns 30 personer anställda. Dessa är anställda på regionkonto-
ret och de sju lokalkontoren i den aktuella regionen vi undersökt. Via vår kontaktperson
skickades/delades enkäterna ut och av de 30 anställda var tre personer inte på plats un-
der svarsperioden, vilket gjorde att enkäten delades ut till 27 personer varav 19 stycken
svarade.



43

På sjukhuset delades enkäterna ut till tre administrativa avdelningar som sammanlagt
har 67 anställda. Dessa avdelningar valdes på grund av att vi i samråd med kontaktper-
sonen antog att dessa personer skulle ha mer tid att svara på enkäten än vad ”aktiv”
vårdpersonal skulle ha. Vi hade tryckt upp 50 exemplar av enkäten, som vi överlämnade
till kontaktpersonen vid intervjutillfället. Eftersom 67 var anställda vid de aktuella av-
delningarna listade vår kontaktperson de möjliga svarspersonerna i bokstavsordning och
delade ut enkäten via postfack till de 50 första i listan. Av dessa 50 utdelade enkäter in-
samlades 22 stycken. Vi övervägde att skicka minst 17 stycken till så att de som inte
tidigare fått enkäten tilldelad, skulle få chans att svara. Detta gjorde vi dock inte efter-
som infomastern meddelade oss att svarsfrekvensen bland dessa antagligen skulle bli
mycket låg. Eftersom vi också led av tidsbrist beslöt vi oss därför att utesluta dessa och
helt förlita vår undersökning till de svar vi redan fått.

På företaget gick vi annorlunda tillväga eftersom vi i denna organisation delade ut en-
käterna på plats. Av 100 stycken utdelade enkäter besvarades 84 stycken. Samtliga ar-
betade på en IT-avdelning där det fanns ca 400 anställda. Vid tidpunkten för vårt besök
var dock många platser tomma, vilket gjorde att vi valde endast de som var på plats.
Eftersom vi hade tryckt upp 100 stycken enkäter kunde vi inte dela ut till alla, utan det
fick ske slumpvis till de 100 första som var villiga att besvara dem.

Att antalet svarspersoner varierar kraftigt i vår undersöknings organisationer kan kanske
betraktas som ett problem, vilket är något vi är medvetna om. Tanken var att undersöka
och jämföra tre organisationer som vi ansåg skilde sig åt, bl a storleksmässigt. Därför
ansåg vi inte att organisationernas storlek behövde innebära något större problem efter-
som det var en faktor vi utgick från vid urvalet. Enligt Denscombe (s.34) bör inte heller
en liten storlek på urvalet vara något problem om storleken stämmer bra överens med
kvalitativ datas karaktär.

Bortfallen i enkätsvaren är både extern och intern i samtliga organisationer. Med externt
bortfall menas att man inte fått svar från alla personer som tilldelats enkäten. Internt
bortfall innebär att svarspersonerna inte svarat på samtliga frågor i enkäten. (Wallén
s.63) För att inte vår resultatanalys ska verka missvisande på något sätt, har vi valt att i
bilaga 4 presentera enkätsvaren både genom att skriva ut procentsatsen samt genom att
ange det exakta antalet svarspersoner.

Bedömning från fall till fall bör göras när det gäller hur stort bortfallet får vara. Vid 20
procents bortfall eller mer, bör man ta reda på anledningen varför det blivit så. Kanske
kan det misstänkas att de individer som fallit bort har någon gemensam egenskap. I så
fall är risken stor för att resultaten blir missvisande. Alltså bör en analys av bortfallet
och det egna ställningstagandet redovisas. (Patel & Davidson s.110)

Orsakerna till det externa bortfallet i hjälporganisationen, kan vi inte med säkerhet fast-
ställa eftersom vi inte hade möjlighet att personligen träffa eller på annat sätt kommuni-
cera med de personer som tilldelades enkäten. Av 27 utdelade enkäter, besvarades 19
stycken, vilket ger ett bortfall på ungefär 30 %. Vi tror dock att en del av bortfallet
mycket väl kan bero på att undersökningen skedde i en tid då ett krig just utbrutit, vilket
gjorde att hjälparbete och stöd för berörda människor mycket förståeligt prioriterades
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framför vår enkätundersökning. I samråd med vår kontaktperson sattes en tidsgräns för
inlämning av enkäten, och en påminnelse skickades efter en tid ut. Dessa faktorer tror vi
kan ha höjt svarsfrekvensen något.

Anledningen till att endast 23 stycken av 50 utdelade enkäter besvarades av sjukhusets
personal, berodde enligt infomastern bl a på att de glömt det, kände sig oberörda av äm-
net, var okunniga i frågan eller helt enkelt inte hade lust. Dessutom hade en person även
slutat sin tjänst. Det externa bortfallet blir här 54 %, vilket naturligtvis innebär att inga
säkra slutsatser kan dras. Att sjukhuset uppvisar ett så högt bortfall tror vi delvis kan
bero på att det är en stressig miljö. En annan orsak kan vara att enkäterna inte överläm-
nades personligen, utan delades ut med hjälp av vår kontaktperson i respektive postfack.
Detta tror vi kan göra att enkäten lätt kan ha försvunnit i mängden information eller på
annat sätt glömts bort. Dessutom informerades de eventuella svarspersonerna inte om
någon bestämd sista inlämningsdag, vilket var en brist från vår sida.

På företaget delades enkäterna ut, som tidigare nämnts, på ett annorlunda sätt än de öv-
riga två organisationerna. Här hade vi möjlighet att personligen möta svarspersonerna
och samla in enkäterna under mer kontrollerade förhållanden. Av 100 utdelade enkäter
besvarades 84 stycken, vilket ger ett bortfall på 16 %. Att företaget fick högst svarsfre-
kvens beror med stor sannolikhet på att vi var på plats och på så sätt gjorde personalen
mer uppmärksam på enkäten.

6.2.4 Enkätsvaren och dess bearbetning

Inför vår undersökning tog vi fasta på de punkter som man enligt Eriksson och Wieder-
sheim-Paul (s.91) bör ha med i början av ett frågeformulär; vilken person/organisation
som sänder ut frågorna, vad undersökningen kallas och vad den syftar till, vad resultatet
ska användas till, om den svarande garanteras anonymitet, vilken nytta den som svarar
kan ha av undersökningen och slutligen vem den svarande kan kontakta om något ver-
kar oklart i frågorna förefaller oklart. De två sistnämnda punkterna hade vi dock inte
med i början av enkäterna, utan bara i det brev vi skickade till intervjupersonerna i re-
spektive organisation. Vi hoppades att eftersom dessa personer fick ansvara för att dela
ut enkäterna till de berörda uppgiftslämnarna, så skulle dessa agera kontaktperson och
kunna besvara ytterligare fakta om vår undersökning om något verkade oklart med en-
kätfrågorna. Eftersom vi själva delade ut och samlade in enkäterna på plats på företaget,
fick de där möjlighet att direkt fråga oss om syfte och oklarheter.

Oftast i relativt stora surveyundersökningar består flertalet frågor av givna svarsalterna-
tiv och att dessa kompletteras med öppna frågor endast när det finns skäl för det. Som
mest användbara är öppna frågor bl a när det finns alltför många möjliga svar för att de
ska kunna listas i förväg eller förutses. Detta var anledningen till varför vi hade många
öppna frågor i vår enkät.

En del av det för frågeställningen relevanta kvantitativa underlaget, dvs. enkätfrågornas
fasta svarsalternativ, tänker vi presentera i diagramform. Detta gör vi för att förtydliga
presentationen av våra undersökningsresultat. De öppna svaren i enkäten, dvs. de kvali-
tativa inslagen, kommer vi att redovisa på tre olika sätt beroende på vad vi anser vara
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mest lämpligt. I diagrammet som behandlar de mest använda intranättjänsterna (diagram
3) har vi presenterat svaren i diagramform. Detta gör vi för att förtydliga och koppla
samman de med föregående diagram som presenterar användningsfrekvensen av intra-
nätets tjänster. Vi är dock medvetna om att man vanligen inte bör redovisa kvalitativ
data i kvantitativa enheter, men eftersom svaren baseras på föregående fråga (diagram 2)
där svarsalternativen är fasta anser vi att det i detta fall är möjligt. Genom att kombinera
de kvalitativa svaren (dvs. de öppna) med de kvantitativa (de fasta) kan svaren närmare
motiveras. I de enkätfrågor där svarspersonerna fått möjlighet att öppet vidareutveckla
sina synpunkter efter de fasta svarsalternativen, har vi presenterat de mest framträdande
svaren i texten under diagrammen. Detta gäller även i de fall då svarspersonerna angett
kategorin annat. Den tredje typen av presentation av kvalitativa svar innebär slutligen
att vi enbart presenterar dem i textform utan stöd av förtydligande diagram.

Vår enkät innehåller även en fråga där svarspersonerna kan ange fler än ett svarsalter-
nativ. Dessa svar bearbetar vi genom att vi låter summan av svarsalternativen (x) divide-
ras med antalet utdelade enkäter (N), multiplicerat med antalet svarsalternativ (som i
detta fall är 14). Formeln för uträkningen blir således x / (N · 14), eller på annat sätt ut-
tryckt (x · 1/14) / N, då man även kan säga att varje svarsalternativ utgör en 1/14 av hela
frågan. Genom att göra på detta sätt hoppas vi kunna presentera så rättvisa siffror som
möjligt.

I diagram 6 har vi valt att lägga till ytterligare en kategori som består av två svarsalter-
nativ (ja, mellan ledningen & personalen, samt mellan personalen). Detta gör vi efter-
som vi anser att det kan vara av intresse att föra fram denna uppfattning, då den delades
av så många.

I bilaga 4 presenteras enkätsvarens fasta svarsalternativ. Beräkningarna är baserade på
antalet enkäter som delades ut vid de enskilda organisationerna, och kolumnerna af samt
rf står för absolut- respektive relativ frekvens. Absolut frekvens innebär det totala anta-
let mätvärden, dvs. antalet personer som svarat på respektive svarsalternativ. Relativ
frekvens innebär att man uttrycker den absoluta frekvensen i relation till populationens
storlek, dvs. den relativa frekvensen anger antalet svarspersoner som svarat på ett visst
sätt i procent. (Patel & Davidson s.93)

Enligt Patel och Davidson bör man inte omräkna den relativa frekvensen i procent om
antalet mätvärden understiger 50. De menar att ett för litet antal svarspersoner uttryckt i
procent, ger en felaktig bild av den egentliga fördelningen. (s.93) Trots detta anser vi att
man bör kunna presentera undersökningsresultat i procentform, där färre än 50 personer
har svarat, eftersom man i vissa organisationer kanske inte har tillgång till fler svarsper-
soner. I sådana fall är andelen uttryckt i procent att föredra vid jämförelser eftersom vi
ser varje organisation som en enhet. Vi är emellertid medvetna om att de enskilda indi-
vidernas svar får större betydelse i en organisation där antalet svarspersoner är mindre
(hjälporganisationen och sjukhuset) än vad de får i en organisation med större svarsfre-
kvens (företaget).

6.3 Induktion och deduktion
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Det gemensamma för alla teorier är att de bygger på en abstraktion av verkligheten, dvs.
de är uppfattningar som utvecklats vid undersökningar av sammanhang och samband
mellan företeelser. Teorier är alltså förenklingar av verkligheten såsom vi uppfattar den.
Den teori man har är av avgörande betydelse för den metod man väljer för att verifiera
eller falsifiera den. Det finns två huvudsakliga angreppssätt för att göra detta; de deduk-
tiva samt de induktiva metoderna. (Holme & Solvang Forskningsmetodik: Om kvalitati-
va och kvantitativa metoder 1996, s.50f)

Utgångspunkten för det deduktiva angreppssättet är att man utifrån allmänna principer
och de teorier som redan finns, drar slutsatser om enskilda företeelser. När en forskare
arbetar deduktivt försöker denne att bevisa någonting.

Motsatsen till den deduktiva metoden är den induktiva, som i stället innebär att forska-
ren följer upptäckandets väg. Forskaren kan här med hjälp av sina iakttagelser i en spe-
cifik miljö samla information och med sina egna idéer och föreställningar formulera en
teori. (Patel & Davidson s.21)

Vilket angreppssätt man än väljer måste man känna till de begrepp som ska studeras.
Kritik som riktas mot de båda sätten är att de aldrig kan leda fram till ny kunskap och
aldrig ge oss vetande av en typ som vi inte redan haft. De kan bara förstärka eller för-
svaga våra teorier om företeelsen. Den induktiva metoden kan aldrig ge något helt sä-
kert vetande, utan endast en uppfattning hur sannolikt det är att den teorin man har
stämmer. Det är det vi kommer att utgå från i vår undersökning. Den deduktiva proces-
sen däremot kan ge oss säkert vetande, men förutsättningen är att man, liksom för den
induktiva metoden, redan känner till vilka variabler man vill studera. (Andersson
Forskningsteori och metodlära; en introduktion 1994, s.144)

I vår undersökning kommer vi att göra en induktiv studie där vi utgår från tre specifika
miljöer och försöker sedan se om några mönster kan iakttas. Vi bör dock poängtera att
vi inte kommer att kunna dra några generella slutsatser även om detta skulle ha varit
möjligt med denna metod, förutsatt att vi haft ett mer omfattande material.

6.4 Typer av datainsamling

Vid kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder skiljer sig datainsamlingstekniken
åt. För att skapa en uppfattning om hur väl datainsamlingen/undersökningen fungerat
utifrån det man ville undersöka, använder man sig av begreppen validitet och reliabili-
tet. (http://infovoice.se)

Validitet och reliabilitet är mått på hur bra en mätning eller ett mätinstrument är, inte på
egenskaper hos själva mätobjektet. Mätobjektets egenskaper måste dock vara kända för
att man ska kunna kontrollera och bedöma mätningarnas kvalitet. (Wallén Vetenskaps-
teori och forskningsmetodik 1996, s.65ff)

6.4.1 Validitet
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I stora drag kan man säga att validitet innebär att data och metoder är korrekta. Validi-
teten kan betraktas ur olika perspektiv. Ett teoretiskt perspektiv är att man är tydlig i sin
avgränsning och definition av det som ska mätas. Dessutom ska sambandet, dvs. orsak-
verkan relationer, mellan variablerna och det man vill mäta vara klarlagt. Ett annat per-
spektiv är det empiriska. Denna aspekt innebär att man ur en serie mått ska kunna förut-
se förväntade resultat. Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta, och att
inget ovidkommande påverkar resultatet. Mätinstrumenten bör inte ge några systematis-
ka fel. (Wallén s.65f)

När man talar om data handlar begreppet validitet om hur data reflekterar sanningen,
dvs. verkligheten, samt hur frågeställningarna besvaras med hjälp av insamlad data. När
det gäller metoderna fokuseras validiteten på hur väl de valda metoderna är lämpliga för
den typ av undersökning man gör. Ger metoderna man väljer att använda sig av exakt
och träffsäker information, så att de frågor man ställer kan besvaras? (Denscombe
s.283)

För att få hög validitet i sin forskning bör man enligt Denscombe bl a undvika att göra
alltför stora förenklingar i sin resultatredovisning. Forskaren bör även tydligt redovisa
på vilka grunder undersökningsenheterna har valts ut för att passa undersökningens
syfte. Det ökar även validiteten om informanterna (i vårt fall intervjupersonerna) får
möjlighet att ta del av resultaten innan de slutgiltigt presenterats, för att på så vis kunna
korrigera materialet om de anser att någonting inte stämmer. (Ibid. s.251)

I vår undersöknings kvantitativa inslag har vi försökt få en hög validiteten genom att
mäta det som vi i vårt syfte avsett att mäta. Detta har varit möjligt genom att vi ställt
relevanta frågor i enkäterna rörande de anställdas användning och uppfattning kring int-
ranätet. För den kvalitativa datainsamlingen har validiteten kunnat höjas genom att vi i
metodkapitlet utförligt beskrivit vårt urval av svarspersoner och hur datainsamlingen
gått till. Dessutom har vi i vårt resultatkapitel beskrivit hur vi analyserat vårt material.
(http://infovoice.se)

6.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att de mätredskap man väljer är pålitliga och att mätningarna utförts
på ett noggrant sätt. Man ska genom att upprepa mätningen få samma resultat. För att
reliabiliteten ska kunna bedömas krävs bl a att det man vill mäta är stabilt. (Wallén
s.65ff) Enligt Patel och Davidson handlar reliabiliteten om tillförlitligheten och hur väl
instrumenten motstår slumpinflytanden av olika slag. I de fall där vi inte kan erhålla ett
mått på reliabilitet, får vi på andra sätt försäkra oss om att undersökningen är tillförlit-
lig. Använder man sig av intervjuer eller observationer kan man höja reliabiliteten ge-
nom att försäkra sig om att intervjuaren/observatören är erfaren. Ett annat sätt är att an-
vända strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer, för att på så vis und-
vika slumpmässiga fel. Man kan också höja reliabiliteten genom att lagra verkligheten
genom ljud- eller bildupptagningar. Då kan man i efterhand gå in och granska och där-
med försäkra sig om att man inte missuppfattat informationen. Vid enkätundersökningar
har man som forskare liten möjlighet att i förväg kontrollera tillförlitligheten i det mate-
rial som ska samlas in. Reliabiliteten vid sådana undersökningar kan inte bedömas för-
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rän man sett hur den har blivit besvarad. Först då kan man ge ett omdöme om enkäten
och dess pålitlighet. (Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rap-
portera en undersökning 1994, s.86ff)

När det gäller förhållandet mellan reliabilitet och validitet bör man känna till att hög re-
liabilitet inte garanterar hög validitet. Önskar man t ex mäta människors övervikt spelar
det ingen roll hur noggranna mätningar än varit (hög reliabilitet) om man för detta syfte
valt att mäta dessa personers fotstorlek (låg validitet). Om man istället valt att mäta des-
sa personers längd och vikt för att beräkna personernas eventuella övervikt, borde un-
dersökningen ge en högre validitet. Skulle man däremot slarva med mätningen, skulle
reliabiliteten bli låg. Det spelar ingen roll om rätt mätmetod använts om metoden i sig
använts slarvigt. (http://infovoice.se)

I vår undersöknings kvantitativa datainsamling har vi försökt att uppnå en god reliabili-
tet genom att låta mätningarna beröra så många som möjligt inom ett begränsat område
hos organisationerna. Då fler personer tillåts komma till tals kan en tillförlitligare jäm-
förelse göras, vilket ökar undersökningens reliabilitet. Man kan dock inte i förväg veta
hur svarspersonerna kommer att uppfatta enkätfrågorna, vilket kan göra det svårt att be-
döma reliabiliteten. Då det gäller den kvalitativa datainsamlingen har vi försökt att höja
reliabiliteten genom att  bl a använda oss av teknisk utrustning (bandspelare och Mini-
Disc) så att vi haft möjlighet att kunna gå tillbaka till en primärkällan för att undvika
eventuella missförstånd.
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Kapitelsammanfattning

Vi redovisar i kapitlet hur vi använt oss av både intervjuer och enkäter för att få svar på
frågeställningarna. Urvalet av intervjupersonerna grundades på ett icke-
sannolikhetsurval där vi medvetet valde särskilda nyckelpersoner. Vi beskriver även den
övriga urvalsprocessen av organisationer och enkätsvarspersoner. Hur vi behandlat det
interna och externa bortfallet i enkätsvaren redogörs, samt hur vi bearbetat de öppna
svarsalternativen och de fasta svarsalternativen.

Induktion innebär att man genom iakttagelser i en speciell miljö därifrån kan dra mer
generella slutsatser. Deduktion innebär det motsatta; dvs. att man från generella slutsat-
ser skapar sig en förståelse om en speciell miljö.

Det finns olika typer av datainsamlingar och för att kunna skapa sig en uppfattning om
hur väl insamlingen fungerat kan begrepp som validitet och reliabilitet vara väsentliga
att känna till. Validitet innebär att man mäter det som är relevant för undersökningen,
medan reliabilitet innebär att mätningarna utförs på ett tillförlitligt sätt. Dessa mät-
ningsmetoder knyter vi även samman till vår undersökning.
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7. Resultatredovisning

Nu när vi presenterat underlaget för vår undersökning, ger vi oss i kast med att redovisa
och analysera resultaten. Vi kommer först att gå igenom våra intervjuer en organisation
i taget och därefter försöka jämföra dem med varandra. Därefter följer avsnittet där vi
redovisar och analyserar enkätsvaren. Vi har här valt ut de svar vi funnit mest betydelse-
fulla för att besvara våra frågeställningar och presenterar dem främst i form av diagram.
I kapitlet kommer även enkäternas öppna svar som vi finner mest intressanta att pre-
senteras och analyseras löpande i texten. Kapitlet avslutas därefter med en kort sam-
manfattning där vi bl a försöker se kopplingar mellan enkät- och intervjusvaren.

7.1 Intervjuerna

Vi är medvetna om att intervjuerna endast ger en persons uppfattning om ämnet i fråga
och att man som läsare bör ha detta i åtanke. Intervjuerna hoppas vi ska bidra till att
skapa en ökad förståelse för, och ge en övergripande bild av de olika organisationernas
intranätanvändning. Vi hoppas dessutom att intervjuerna ska förstärka eller motsäga de
resultat som framgår av enkäterna, vilket vore intressant för vår analys.

7.1.1 Hjälporganisationen

Hjälporganisationen är internationell och välkänd. I Sverige ligger huvudkontoret i
Stockholm och det finns tio regionkontor samt ett flertal lokalkontor som är utspridda i
landet. Totalt finns ungefär 500 anställda inom organisationen i Sverige. Organisatio-
nens intranät har funnits i sin nuvarande form sedan årsskiftet 1999/2000 och kan an-
vändas av alla anställda inom organisationen. Orsakerna till varför man införde intranät
i organisationen var att informationen i det gamla systemet var oöverskådlig och alltför
ostrukturerad. Intranätet bidrog även till att göra databaserna lättillgängliga. I samband
med intranätets införande omstrukturerades organisationerna. Barriärerna mellan avdel-
ningarna revs till förmån för ett mer gränsöverskridande, projektorienterat arbete som
krävde att alla kom åt information. Det som var vägledande för detta arbete var organi-
sationens öppenhet och att man hade möjlighet att söka efter information när man be-
hövde den. Förändringen i organisationsstrukturen medförde bl a att mellanchefer för-
svann och att informationen skulle kunna förmedlas och nås av alla.

7.1.1.1 Intranätanvändningen inom hjälporganisationen

I den region vi besökte hade de anställda en dags intranätutbildning där de fick en
genomgång av hur intranätet fungerade. Därefter blev de informerade om ändringar i
intranätet då layouten förändrades. Det är kommunikatörens uppgift att upplysa nyan-
ställda om hur
intranätet är upplagt, vilka sökfunktioner det har osv., men kommunikatören själv tror
att många anställda anser att de fått dålig introduktion.

Alla anställda har tillgång till intranätet. En intern undersökning som utfördes inom
hjälporganisationen för några år sedan, visade däremot att det fanns en stor spridning
mellan antalet anställda som använde intranätet och mellan de som inte gjorde det.
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Skillnaderna beror främst på hur beroende man är av intranätet i sin yrkesroll. Som
kommunikatör använder man det ganska mycket, medan man som vaktmästare kanske
använder det mindre. Många som arbetar ute på ”fältet” använder intranätet som ett ar-
betsverktyg, och det betyder mycket för kvaliteten i deras arbete. Detta förutsätter gi-
vetvis att de anställda har tillgång till en bärbar dator. Distansarbete har däremot inte
blivit vanligare på grund av intranätet enligt kommunikatören.

Då en anställd kopplar upp sig till Internet hamnar denne alltid först på intranätet. Intra-
nätet är med andra ord startsidan och detta kan de anställda aldrig välja bort. Genom att
publicera material på startsidan hoppas man kunna nå ut med viktig information till så
många berörda som möjligt. Använder man emellertid inte datorn som ett instrument i
sin dagliga yrkesverksamhet sätter man heller inte på sin dator varje dag och kan på så
vis förmodligen missa mer eller mindre viktig information. Några som använder intra-
nätet mycket för att söka efter information är bl a. organisationens konsulenter som job-
bar ute i kommunerna.

De tjänster som finns på organisationens intranät är främst ren information så som ar-
tiklar, protokoll, styr- och policydokument samt möjligheten att kunna beställa biljetter.
Dessutom finns det en blankettsida där man direkt kan fylla i blanketter och på så vis
spara papper. De anställda har även möjlighet att diskutera frågor via intranätet och kan
därför ta del av vad som händer inom organisationens andra lokalföreningar. Då vi frå-
gade henne om e-post var en tjänst de anställda hade möjlighet att använda sig av, sva-
rade hon att hon personligen inte betraktar e-post som en tjänst i intranätet. E-post fanns
redan innan intranätet introducerades och är därför inte något speciellt för just intranä-
tet. Den intranätansvarige i Stockholm verkar däremot betrakta e-post som en del av int-
ranätet och tillägger dessutom att intranätet har övriga tjänster som bl a fakturahand-
lingar och tidsrapportering, ärende- och beslutsdatabas där ett ärendes gång kan följas
fram till beslut. Intranätet har även en nyhetssida som uppdateras varje dag.

Förutom intranätet använder de anställda inom hjälporganisationen väldigt få andra
kommunikationskanaler. Intranätet har emellertid inte visat sig vara en välsignelse till
hundra procent säger kommunikatören. Viktig information måste alltid kompletteras
med mänskliga möten som t ex teammöten och arbetsplatsmöten. Det behövs betydligt
fler möten än vad man skulle tro, som ett komplement till intranätet. Att enbart skriva
på intranätet vad de anställda ska göra räcker inte för att ge effekt, man måste i många
fall även säga det till de anställda. Många förväntar sig med andra ord att få ytterligare
information via andra informationskanaler utöver intranätet. Det är först då som infor-
mationen uppfattas som viktig. I dessa fall verkar intranätet inte ha någon större aukto-
ritet. Man kan inom organisationen se en väldigt stor skillnad mellan hur de anställda
uppfattar intranätets betydelse. Kommunikatören misstänker att detta främst är en per-
sonlighetsfråga. Ett annat problem kan vara att avgöra vad som ska tas upp på perso-
nalmöten och vad som enbart ska läggas ut på intranätet. E-post används som informa-
tionsbärare och arbetskommunikation. Även här kan det vara svårt att avgöra vad man
ska skicka som e-post och till vilka grupper man ska skicka det till. En annan tjänst som
är relativt ny för organisationens intranät var att den har fått en söktjänst som gör det
möjligt att söka efter information med hjälp av fritext eller ämnesord. Under vårt besök
fick vi titta på organisationens intranät, och hon visade oss bl a hur denna söktjänst fun-
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gerade. Tjänsten har dock brister eftersom den inte rangordnar träffarna, varken alfabe-
tiskt, tidsmässigt eller på annat sätt.

7.1.1.2 Förändringen av hjälporganisationens internkommunikation

Tidigare skedde den interna kommunikationen genom brev och annat pappersbundet
material. Även mötena var många, minns kommunikatören, men tyngdpunkten låg
framförallt på det skrivna pappersmaterialet. Detta uppfattades av många som en stor
nackdel eftersom det inte var ovanligt att informationen stannade hos chefer. På så vis
hände det att de övriga i organisationen inte alltid kunde ta del av den information som
fanns. Med intranätet har organisationen blivit betydligt öppnare. Vem som helst av or-
ganisationens anställda kan gå in och läsa vad de andra har för sig. Intranätet kan på så
vis i viss mån sägas skapa ett demokratiskt system. Intranätet har alltså förbättrat möj-
ligheterna att ta del av information som rör organisationen. Innan hade man som an-
ställd väldig god information inom just sitt område, men nu är den däremot tillgänglig
för alla. Det är positivt att de anställda kan se helheten på ett helt annat sätt än förut.

I samband med att organisationen blivit platt har också informationsansvaret fördelats
på ett annat sätt än tidigare. Denna ansvarsfördelning har i sig själv ingenting med int-
ranätet att göra, men den är enligt vad vi förstått ett verktyg som gör det möjligt att be-
hålla organisationen platt. Är man verksamhetsansvarig är man också ansvarig att in-
formera om sitt område och som kommunikatör är man beroende av att de övriga verk-
samhetsansvariga informerar en. En del inom organisationen har dock ännu inte riktigt
vant sig vid att använda intranätet. Dessa känner sig mer hemma i den gamla organisa-
tionen då informationen förmedlades via pappersdokument. Det är också dessa personer
som enligt kommunikatören inte lägger ut information rörande deras verksamhetsområ-
den. Inom vissa områden är det tomt, vilket betyder att det finns de som "fuskar" genom
att i stället skicka brev och papper mellan varandra. Ansvarsfördelningen har alltså inte
fördelats annorlunda i och med intranätet. Alla har ett ansvar precis som innan, men an-
svaret har däremot blivit tydligare fördelat tack vare intranätet. Vi förstod det som om
att den information som publiceras på intranätet först måste godkännas av den verksam-
hets- och informationsansvarige. Den person som är ansvarig för det material som läggs
ut kan därmed lättare spåras eftersom innehållet bör beröra den verksamhet som denne
ansvarar för.

Jobbar man med samma frågor i hjälporganisationen så befinner man sig på samma
nivå. Det är upp till gruppen att sinsemellan utse den som ska vara informationsansva-
rig. För den vanlige anställde har intranätet inneburit att ledningen har närmat sig de an-
ställda. Förr kommunicerade cheferna sinsemellan och sedan var det upp till varje chef
att gå vidare till sina ”undersåtar”. Nu för tiden skriver exempelvis generalsekreteraren
med jämna mellanrum brev på intranätet till alla 500 anställda. Denna direktkontakt gör
att alla får samma information. Man kan också läsa vad som tagits upp på chefskonfe-
renser vilket skapar större insyn i organisationen som helhet. För de anställda innebär
närmandet mellan ledning och anställd bara fördelar. Det är däremot inte säkert att che-
ferna delar denna åsikt. Cheferna hinner inte alltid läsa allt som finns på intranätet och
det händer att de kan få frågor om sådant som de anställda läst på intranätet. Detta inne-
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bär med andra ord att pressen på cheferna ur den aspekten har ökat och kan leda till
stress.

Intranätets införande innebar bland annat ett minskat pappersflöde. Denna minskning
täcker förmodligen dock inte kostnaderna för uppbyggandet av intranätet. Trots att nå-
got som lönsamhet är svår att mäta uppfattas intranätet ändå som lönsamt både för pro-
duktiviteten och för sammanhållningen. Organisationen har ännu inte utvärderat intra-
nätet men planerar att göra en enkät senare i vår. Däremot hade man en enkätundersök-
ning innan de införde intranätet.

När det gäller uppdatering av innehållet på intranätet så finns det en redaktör i Stock-
holm som är den yttersta kommunikationschefen och ansvarar för det övergripande in-
nehållet. Det finns även i alla tio regioner ansvariga som har befogenhet att uppdatera
innehållet. På alla avdelningarna finns även en person som utöver sina ordinarie arbets-
uppgifter ansvarar för avdelningens uppdatering. Denna person är den som kallas verk-
samhetsansvarig. På grund av organisationens karaktär prioriteras inte tid för uppdate-
ring av intranätets innehåll trots att tio procent av arbetstiden kan tillsättas åt det. När
man arbetar med människor, menar kommunikatören, kommer alltid människorna före.
Uppdateringen av innehållet är ingen prioriterad verksamhet, vilket är en brist.

Kritik har riktats mot att hjälporganisationens intranät består av för mycket information.
Intranätet har inga rubriker som låter användarna förstå vad som är viktigt. Det är upp
till var och en att prioritera den information som förmedlas. Detta gör att det finns an-
ställda som uttrycker en rädsla för att missa någonting viktigt. Problemet verkar vara
vanligt och kommunikatören tillägger att om någon frågar en annan anställd om någon-
ting kan svaret bli: ”Ja det vet jag inte, men det ligger väl på nätet antar jag, och så ler
man lite.”

Den största nackdelen med intranätet är bristen på tid inom hjälporganisationen. Både
bristen av tid när det gäller att uppdatera innehållet, samt bristen av tid för att hinna läsa
det som publiceras. Även sökfunktionerna kunde ha varit bättre anser hon eftersom träf-
farna inte på något sätt rangordnas. Detta gör det väldigt svårt att hitta relevant infor-
mation. Intranätets sökfunktioner installerades för bara för något år sedan, och innan
dess var det naturligtvis betydligt svårare. Mängden information anses även den vara en
stor nackdel. Det räcker inte att bara lägga ut information på intranätet, det måste kopp-
las till någonting också. I och med intranätets införande kan man inte längre skylla på
att man inte kunnat ta del av informationen. Detta kan leda till stress både för att man är
rädd för att missa något viktigt och för att man inte hinner läsa informationen som finns
där. Det var lättare för trettio år sedan då man gick på personalmöte en gång i veckan
där chefen talade om vad som gäller. All information var sorterad och klar. En annan
nackdel som kommunikatören nämner är att mindre städer har en långsam uppkoppling
jämfört med större, vilket gör att de anställda i de mindre städerna inte gärna i samma
utsträckning läser informationen på intranätet, eftersom det tar sådan lång tid. Anled-
ningen till den långsamma uppkopplingen beror på att servern endast finns i storstäder.

7.1.2 Sjukhuset
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Sjukhuset har idag tio stycken verksamhetsområden inom den aktuella regionen vilka
alla är direkt underställda sjukhusdirektören. Organisationen samverkar med primärvår-
den, kommunen, med övriga vårdgivare samt med stadens universitet. Organisationens
intranät har funnits sedan 1997 och ingår i det regionala nätverket och kan nås av drygt
47 000 anställda. Anledningen till varför man införde intranätet var främst för att man
hade ett behov av att nå ut med information till alla anställda så snabbt som möjligt. Or-
ganisationen har den karaktären att den är verksam dygnet runt, och intranätet betraktas
därför som en smidig lösning på att alltid kunna förse de anställda med information.

7.1.2.1 Intranätanvändningen inom sjukhuset

Inom det verksamhetsområde som vi besökte finns det ingen intranätutbildning annat än
det självstudiematerial som finns på intranätet. Det är upp till den anställde själv att lära
sig att använda intranätet. Området har ungefär 17 000 anställda. Hur många av dessa
som använder intranätet är det svårt att ge en exakt siffra på. Några större enkätunder-
sökningar har inte gjorts, men tack vare att webbservern för statistik över antalet in-
loggningar kan man se ungefär hur många som är inne, och kan på så vis skapa en över-
gripande bild av intranätets betydelse. Totalt finns det ca 8 000 datorer inom verksam-
hetsområdet och det är vanligt att de anställda delar inloggning (t ex de anställda i re-
ceptionen). Därför kan det vara svårt att få en exakt statistik över hur många som egent-
ligen använder intranätet. Sedan har också yrkesrollen stor betydelse. Administrativ
personal som använder intranätet som ett arbetsverktyg för att sköta sina dagliga upp-
gifter, använder troligtvis intranätet mer än vad vårdpersonalen gör, vars arbetsuppgifter
främst består av personlig patientkontakt.

De tjänster som infomastern nämner att intranätet erbjuder är bl a e-post samt
”stämpelklocka”. Material som han gav oss rörande intranätet visar att ytterligare tjäns-
ter som de anställda kan använda är bl a beställningar (av kost, transport, lokaler, e-
postkataloger och blanketter), personalinformation (som erbjudanden, matsedlar och
aktiviteter), medicinsk information (om läkemedel och vårdprogram), ingång till de öv-
riga nio verksamhetsområdena samt information från styrelse, ledning och stab. Det
finns även speciella sidor där de anställda kan bidra med eget material.

7.1.2.2 Förändringen av sjukhusets internkommunikation

Innan intranätet infördes spreds informationen med hjälp av den traditionella linjeorga-
nisationen, dvs. via chefsmöten, arbetsplatsmöten etc. Även nyhetsbrev och skrivningar
från centrala instanser spreds ganska frekvent. Sedan fanns också anslagstavlor, perso-
naltidning, anslag och utskick. Dessa kommunikationsvägar används fortfarande enligt
informationschefen, men intranätet är numera den huvudsakliga informationskanalen,
trots att det fortfarande finns en hel del information i form av papper. Intranätet har för-
ändrat kontakten mellan de anställda, anser informationschefen. Det är numera mycket
lättare att sprida protokoll, både upp i organisationen och till andra anställda. Man be-
höver inte längre ta kopior, häfta ihop och stoppa in det i kuvert. Intranätet medför att
man slipper sådant.

Intranätets effektivitet utvärderas löpande med hjälp av personalmöten där anställda från
olika nivåer kan lämna sina åsikter om intranätet och ger på så vis feedback. Hur ofta
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intranätet uppdateras beror på hur engagerade informationsgivarna är. Det är mycket
upp till cheferna och de informationsansvariga hur mycket de är benägna att informera.
Det är dock många sidor som uppdateras ofta. Det är de ansvariga cheferna som ansva-
rar för innehållet på intranätet. Skulle en annan anställd vilja bidra med information på
intranätet måste denne först få godkännande från den som har webbansvaret eller från
verksamhetschefen. Det finns däremot en ingångssida på intranätet över hela sjukhuset
där de anställda kan föra in uppgifter i kalendern, lämna annonser och skriva om speci-
fika aktiviteter som har eller ska äga rum. På denna sida kan vem som helst lägga in
material utan godkännande från högre instans. För layoutens grafiska profil ansvarar en
central informationsavdelning, sedan är det upp till varje avdelning och dennes infor-
matör att göra sin egen layout, förutsatt att den följer den grafiska profil som gäller.

Intranätet medför en större öppenhet inom sjukhusverksamheten. Informationen är till-
gänglig för alla och man kan ta del av information som rör hela organisationen, även så-
dant som gäller för andra verksamhetsområden. Man kan ta del av sådan information
som man tidigare aldrig skulle ha sett, information som man inte är i direkt behov utan
bara är nyfiken på. Informationsmängden är nu för tiden mycket större. Infomastern an-
ser att det inte finns några spärrar utan man kan, förutsatt att man vill och har tid, hålla
sig informerad om vad som händer inom hela organisationen. Nackdelen är dock att
mycket av den gamla sidoinformationen försvinner, vilket är förödande. Vid personlig
kontakt som t ex via telefon eller möten får man veta mycket mer än bara den koncent-
rerade informationen. Saker som ”hur har du det? Vad gör ni? När ändrar ni på det?”
osv. Den sunda ryktesspridningen försvinner då fokus endast sätts till en fråga. Fördelen
däremot anses vara att man inte alltid behöver vara anträffbar för att informeras. Har
man varit borta en dag kan man gå in och se vad som har hänt och läsa sin e-post och på
så vis ha kontroll. Det finns dock de som sällan eller aldrig går in på intranätet och des-
sa personer riskerar att hamna utanför. Därför är det väldigt viktigt att försöka komplett-
era med arbetsplatsmöten och andra traditionella informationskanaler. En annan nackdel
med att förlora denna sidoinformation är att den kan göra människor alltför fokuserad
på den datoriserade informationen. Det kan finnas risk för att man då glömmer bort det
vanliga enkla, som t ex att titta på en patients skada först istället för att direkt söka efter
patientens labbprov via sin dator.

Hur vanligt det är att de anställda missar information är det svårt att svara på, menar in-
fomastern. Man får höra både och. Medan en del tycker att intranätet är fantastiskt och
att man kan hitta otroligt mycket information anser andra att det är väldigt rörigt och
föredrar pärmar att läsa i. Vilken inställning man har beror väldigt mycket på vilken
datorvana man har. Det finns alltid en risk att de anställda missar information, men på
ett intranät finns informationen alltid kvar. Information som tidigare endast förmedlades
via papperspost eller stod på anslagstavlor togs också bort efter någon månad.

7.1.3 Företaget

Företaget är av global skala och finns i ett tjugotal länder. Totalt finns ungefär 20 000
anställda i Sverige varav ca 400 stycken på avdelningen i den stad vi besökte. Egentli-
gen finns det, enligt informationsarkitekten, 428 arbetsplatser på avdelningen, men ef-
tersom en del är obemannade kan man säga att det finns en bemanning på cirka 400.



56

Intranätet inom organisationen har funnits officiellt sedan 1996, eftersom det var då det
började synas utanför teknikerkretsar. Anledningen till varför intranätet infördes var att
intranätet är plattformsberoende, dvs. att det inte spelar någon roll om vilken sorts dator
man har (PC, Mac, stordator osv.). Alla som har en så kallat browser24 och är behörig,
kan ta del av intranätet var man än sitter i världen. Ytterligare en anledning var att hu-
vudkontoret ville höja datoranvändandet och datorkunnandet hos chefer eftersom det
annars ofta var sekreterarna som tog emot deras e-post och sedan tryckte ut det i pap-
persform till cheferna. Nu fick cheferna själva en bärbar dator med en browser på och
en central webbserver användes för att distribuera material.

7.1.3.1 Intranätanvändningen inom företaget

Det finns ingen kurs i hur man surfar eller hur man som ren konsument använder intra-
nätet. Däremot finns det kurser i hur man publicerar, och hur man använder frontpage25

och liknande typer av verktyg för att skapa innehåll. Det finns även kurser i hur man
applikationsutvecklar för webben, men alltså inga rena användningskurser. Det får man
lära sig hemma vilket har underlättats eftersom organisationen har erbjudit sina anställ-
da hemdatorpaket. Det är väldigt många på IT-avdelningen som använder intranätet.
Regelbundna mätningar görs om hur många som använder det och variationer finns
mellan de olika bolagen. Bland tjänstemännen så har runt 97 % tillgång till intranätet
enligt en undersökning från 2000/2001. Bland de som inte är tjänstemän är det färre
som använder företagets intranät. Förmannen kan däremot ha en PC och det finns in-
formationskiosker i pausutrymmena där arbetarna kan komma åt intranätet, men det är
förmodligen inte så troligt att de gör det då de kanske har 15 minuters rast. Tillgången
till intranätet är med andra ord hög, användningen dock betydligt lägre. Informationsar-
kitektens hypotes om varför användningen inte är så hög är att många anser det vara
svårt att hitta den information de söker. De anställda kan klaga över att sökmotorn är
dålig trots att det i själva verket lika gärna kan bero på att användarna är dåliga på att
söka. T ex kan man skriva ett ord i sökfältet och sedan bli förvånad att man får 20 000
träffar. Dels kan det också bero på att de som publicerar information inte sätter sig in i
användarnas situation och frågar sig vem som ska ha informationen och vad dessa sedan
ska använda den till. Informationsstaberna funderar inte över varför man lägger ut mate-
rialet och hur användarna tänker när de söker efter den. Det finns även fall där använ-
darna söker efter information som helt enkelt inte finns på intranätet.

Företagets vision och målsättning är viktiga, vilka finns publicerade på intranätet. Även
sådan information som behövs i det vardagliga arbetet som att t ex få hjälp med tekniska
aspekter när man ska göra ett databasanrop, är saker som man skulle behöva infoga i
intranätet. Anledningen till varför inte sådana tekniska ”checklistor” eller ”tips-and-
tricks” finns på intranätet beror på att det inte ingår i arbetsuppgifterna hos dessa tekni-
ker. Den typen av kunskap finns endast i huvudet på de tekniker som jobbar med det,

                                                          
24 Web Browser = En klientprogramvara, även kallad webbläsare, som gör det möjligt för datorn att läsa
www-dokument. (Mayer s. 376)
25 Frontpage= Ett visuellt verktyg som hjälper till att konstruera och sköta webbsidor på intranätet.
(Fronckowiak Building an intranet for dummies 1997, s.87)
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vilket gör att en del av de anställda tycker att intranätet inte verkar vara något för dem
att använda. Förhållandevis låg grad använder alltså intranätet i företaget som helhet.

Tjänsterna som är tillgängliga för de anställda beror först och främst på vad man räknar
in som tjänster. Organisationen har använt e-postsystemet sedan omkring 1984 och ef-
tersom den kulturen är väletablerad har det medfört svårigheter för intranätet att etablera
sig som en ny kanal. E-posten är så etablerad att den ofta används till massutskick i
stället för att man publicerar det på intranätet. Annars är det många tjänster som an-
vänds exempelvis matsedel och intern busstidtabell, vilka inte direkt kan sägas vara
produktionshöjande tjänster. Dessa används med andra ord mer som bekvämlighets-
tjänster. Något som också används är tidsrapporteringssystem där man kan se hur
mycket man jobbat under veckan och kodar in timmarna på sitt konto via webben. Det
har gjorts många försök att starta diskussionsforum där vem som helst av de anställda
får komma med inlägg. Det har emellertid inte funnits något intresse för detta och in-
aktuella inlägg ligger länge kvar. Det är inte alls viktigt att använda intranätet för att
kunna sköta sina dagliga arbetsuppgifter och det är därför som också användningen är
så låg. Det finns ingen information som bara finns på intranätet. Det är snarare tvärtom;
att det inte finns vardagsinformation på intranätet vilket man absolut behöver för sina
arbetssysslor.

Förutom e-post används bland annat telefon och interntidningen som informationska-
naler som kompletterar intranätet. Interntidningen fungerar dock fortfarande som orga-
nisationens språkrör ut till de anställda. Allt det som kommer in i tidningen har först
stått på intranätet. Eftersom intranätet inte har någon deadline uppdateras den alltefter-
som någonting har hänt. E-posten används som kanal både för chefen som informerar
sina anställda (hierarkiskt) och för de anställda sinsemellan (icke-hierarkiskt). Man an-
vänder e-posten precis som telefonen. Undrar de anställda något frågar de annars bara
runt på avdelningen eftersom de sitter placerade i ett kontorslandskap. Information sprid
annars via ”djungeltrumman” dvs. genom muntlig ryktesspridning.

7.1.3.2 Förändringen av företagets internkommunikation

Innan intranätet fanns var e-postmassutskick, interntidningar och avdelningsmöten där
cheferna informerade sina anställda muntligt som var de vanligaste kanalerna. Dessa
kanaler är fortfarande viktiga. Möten är speciellt viktiga eftersom man där har chansen
att direkt ställa frågor och föra en dialog. Läser man en sak på intranätet finns risken att
människor tolkar det olika. Speciellt känslig information dyker först upp på personal-
möten från chefen personligen eftersom intranätet inte lämpar sig för det.

Intranätet har förbättrat möjligheterna att ta del av information som rör organisationen,
tror informationsarkitekten, men om det i praktiken blivit någon förbättring återstår att
se eftersom det är svårt att mäta sådana effekter med införande. Då man innan intranätet
gjorde massutskick via e-post var man först tvungen att resonera kring vilka som skulle
kunna tänkas vara berörda av den aktuella informationen. Om målgruppen sedan inte
stämde upplevdes det som ett störningsmoment att få e-post med sådant som man inte
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var intresserad av. I samma veva kunde också människor som egentligen var intressera-
de av informationen i fråga missa det på grund av att de inte fått e-postmeddelandet.
Sändaren hade gjort en felbedömning, eller så kanske denne inte ens visste att de intres-
serade människorna fanns. Att prata om målgrupp när det gäller intranätet anser infor-
mationsarkitekten vara fel, eftersom det är konsumenten som avgör om denne vill läsa
informationen, inte producenten. Den som är intresserad av informationen kan hitta det
med hjälp av teknik. Det är just denna teknik som är ett komplicerat avsnitt, eftersom
man måste synliggöra informationen på ett effektivt sätt för dem som kan tänkas vara
intresserade.

Intranätet har medfört att informationsansvaret fördelats annorlunda genom att det nu är
varje medarbetares ansvar att själv informera sig om det man behöver för att kunna utfö-
ra sitt arbete.  Förr låg ansvaret på informationsstaben att se till att informationen nådde
alla. I och med intranätets införande gav man emellertid inte de anställda några hjälp-
medel att hålla sig a jour med vad och när något publiceras. Vad införandet av intranätet
och den förändrade informationsansvarsfördelningen har inneburit för de anställda och
hur det upplevs är naturligtvis olika från person till person. En del känner frustration
över att de inte hinner med att ta del av informationen eftersom de måste vara mer akti-
va nu. Det räcker inte med att läsa av vilka e-postmeddelanden man fått utan nu måste
de in på webben och själva söka och se om något har hänt. Risken att missa något vik-
tigt kan av en del kännas som en börda. Andra känner att de fått kontroll eftersom de nu
slipper bli överösta av irrelevant e-post. När de behöver det kan de själva söka och få
tag på det. Det är med andra ord stora skillnader i hur man anser intranätet vara. Även
vilken position man har och vilket arbetssätt man arbetar efter kan påverka ens syn på
intranätet.

Om den personliga kontakten mellan ledningen och de övriga anställda har förändrats
efter intranätets införande, ställer sig informationsarkitekten tveksam till. Ledningen har
alltid funnits och man kan nå dem via telefon och e-post även om det troligtvis inte görs
av de anställda. Chefer kan också lägga ut nyhetsbrev där de uttalar sig om olika ämnen.
Om det skett en konkret förändring i personlig kontakt, tror informationsarkitekten det
mer kan bero på en attitydförändring hos ledarna än en teknisk aspekt. Ifall den person-
liga kontakten mellan de anställda sinsemellan har förändrats i och med intranätet, går
det inte heller att säga något säkert om. Intranätet medför dock att man har möjlighet att
få reda på personer som man tidigare inte visste om. Innan intranätet visste man att det
fanns ett kontor i t ex Malaysia men man visste ingenting om vilka som jobbade där. Nu
kan man gå in på webben och titta på motsvarande avdelning i Malaysias organisations-
schema och foton på de som jobbar på den avdelningen. Om det betyder att man också
tar kontakt med dessa kollegor är däremot tveksamt. Intranätet har däremot inte medfört
att distansarbetet har ökat. Det var något det spekulerades i för en tre fyra år sedan, men
man har inte sett någon sådan tendens.

Det skulle vara svårt att göra en beräkning kring hur lönsamt det är att använda sig av
intranätet som informationskanal. För att kunna göra en sådan beräkning är man tvung-
en att kunna isolera intranätets bidrag till graden av effektivisering, ökad/minskad pro-
duktivitet eller annan förändring, vilket praktiskt taget är en omöjlighet. Andra faktorer
som t ex konjunktur, antal anställda och arbetsuppgifterna i sig spelar roll för organisa-
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tionens lönsamhet. Eftersom det är mycket som förändras samtidigt, är det inte möjligt
att med säkerhet kunna säga vad intranätets bidrag kontra dess kostnad betytt. Organi-
sationens sammanhållning, vi-känslan, anses heller inte ha påverkats av intranätet. Någ-
ra mätningar kring hur de anställda själva uppfattar intranätet har inte gjorts. Eftersom
organisationen är ett industriföretag finns traditionen att främst utföra kvantitativa un-
dersökningar kring hur många som t ex gör vissa sysslor osv. På det sättet jobbar in-
genjören med noggranna mätningar där tre decimaler anges.

Uppdatering av organisationens intranät sker kontinuerligt. Femton sextonhundra webb-
servrar finns och följaktligen minst lika många personer som uppdaterar med varierande
tempo. En del webbservrar har flera skribenter och uppdateras ofta dagligen, medan
andra aldrig gör det. De officiella webbsiterna26 städas ibland, men generellt sett är det
nästan ingenting som tas bort vilket gör att intranätet hela tiden växer. Det gör att man
kan få upp dokument som är flera år gamla och förmodligen inaktuella, vilket ibland
kan upplevas som störande.

I princip kan vem som helst lägga ut material på intranätet och dessa bär också ansvar
för det de publicerar. Det är dock inte så vanligt att de anställda tar sig tid att göra det
eftersom detta är en process som inte minst kräver tekniska kunskaper. Annars är det
närmsta chef som bär ansvar för publicerat material. Alla har skyldighet att hitta den in-
formation som man behöver, däremot står det ingenstans skrivet att de anställda har
skyldighet att dela med sig av den information de besitter. Detta är olyckligt eftersom
många resurser på så sätt går förlorade. När det gäller utformning av utseende på webb-
sidorna finns det ett nätverk av informatörer som ibland samlas för att utforma enhetliga
riktlinjer och policys så att alla webbsidor på intranätet ska ha samma layout i alla bola-
gen inom organisationen.

Det huvudsakliga problemet med intranätet är att det är alldeles för informationscentre-
rat. Med detta menas att informationen främst kommer från ett håll; uppifrån. Det skulle
behövas mycket mer kommunikation och mycket fler applikationer för att öka en med-
vetenhet hos användarna att de har möjlighet att påverka innehållet. Bättre verktyg som
möjliggör en dialog mellan de anställda behövs enligt honom, liksom bättre sökverktyg,
bevakningstjänster och prenumerationstjänster. Som det är i dagsläget måste de anställ-
da gå in och titta på varje enskild sida för att se och det har hänt något nytt, vilket är
ohållbart i längden. Man har dock gjort vissa experiment med att bevaka vissa sidor på
intranätet, där man som anställd får möjligheten att veta då relevanta nyheter inom ett
utvalt intresseområde tillkommit. Informationsarkitekten ställer sig positiv till denna typ
av kunskapsdelning för anställda inom en organisation. Ett intranät har till skillnad från
Internet en mer homogen målgrupp med gemensamma mål, vilket gör att en innehålls-
bevakning skulle vara lättare att implementera i systemet.

                                                          
26 Website (Eller webbsida som den kallas på svenska) = Den mängd information på en webbplats som
man
    kan nå utan att behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samti-
digt
    eller genom att rulla bilden. (http://www.nada.kth.se/)



60

En av de huvudsakliga fördelarna med intranätet är att man för första gången egentligen
har en möjlighet att synliggöra alla anställda i organisationen samt att alla kan ta del av
samma information. Det sistnämnda kan även bli en nackdel då personer lägger ut sådan
information som endast rör en eller ett fåtal personer. Sådan information skapar lätt ir-
ritation hos övriga anställda som betraktar den som irrelevant exempelvis nämner in-
formationsarkitekten en situation där en person publicerade en efterlysning efter en bil-
ägare som hade glömt ljuset på ute på personalparkeringen i Skövde. Detta kunde ses av
samtliga anställda inom organisationen, trots att det egentligen endast var en individ i en
stad som direkt berördes av meddelandet.

Att det händer att de anställda missar information är säkert är vanligt säger infomastern.
Det finns dock inga siffror som belägger detta påstående. Troligt är att det mestadels är
trivial information som de anställda kan missa, men de missar säkert även ett och annat
som hade varit bra för dem att veta. Det som informationsarkitekten tidigare nämnde
angående att de anställdas individuella resurser inte utnyttjas till fullo, kan sägas vara ett
bra exempel på detta.

7.2 Jämförelse mellan organisationernas intervjusvar

Efter att vi nu har presenterat resultatet av våra tre intervjuer försöker vi nu urskilja lik-
heter och skillnader mellan svaren i de tre organisationerna. Vi börjar med att redogöra
de svar (fråga 1-3) som inte direkt innefattas av våra frågeställningar men som vi ändå
tycker berör bakgrunden till organisationernas intranät och som vi därför anser vara in-
tressanta att få svar på.

I samtliga organisationer gjorde intranätet sitt inträde under den senare delen av 1990-
talet. Företaget var först att införa det, medan hjälporganisationen var sist. Det är dock
inte många år som skiljer dem åt.

Hjälporganisationen och företaget hade betydligt större geografisk spridning än vad
sjukhuset hade. Detta för att de två organisationernas verksamhet är internationella, me-
dan sjukhuset endast har regional spridning.

De tre intervjupersonerna anger ganska likartade anledningar till varför intranätet inför-
des i organisationen. Hjälporganisationen tycks främst ha infört det för att strukturera
informationsmängden så att den blir lättöverskådlig samt för att minska pappersmäng-
den. Sjukhuset å andra sidan är verksam dygnet runt, och här nämns att införandet först
och främst gjordes för att tillgodose behovet av att snabbt nå ut med information till
samtliga anställda i organisationen. Företaget poängterar intranätets tekniska fördelar
och motiverar införandet med att man på så vis får ett enhetligt system vilket underlättar
informationsutbytet. En ytterligare aspekt som nämns är att införandet även gjordes för
att öka datorkunnandet hos chefer.

Avsaknaden av intranätutbildning är genomslående hos alla organisationerna. Hjälpor-
ganisationen nämner att de anställda kunnat ta del av en endagsutbildning. Sjukhuset
samt företaget däremot uppger båda att utbildning hur man använder intranätet saknas.
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På sjukhusets intranät finns däremot självstudiematerial, medan det på företaget finns
kurser för att lära sig mer tekniska aspekter kring t ex publicering.

Ett generellt mönster som framträder är att användningen av intranät till stor del beror
på vilken yrkesroll den anställde har. För anställda som använder intranätet flitigast,
fungerar intranätet som ett arbetsverktyg. Det finns personer som inte använder intra-
nätet, och orsakerna till detta verkar även ha med den anställdes yrkesroll att göra. Be-
höver man inte intranätets tjänster i sina dagliga rutiner är det heller inte vanligt att man
använder det. Hjälporganisationens anställda som jobbar ute på fältet använder det mest.
Sjukhusets administrativa personal var mest beroende av intranätet i sina arbetsuppgif-
ter, medan vårdpersonal inte alls i samma utsträckning var det. I företaget däremot anser
intervjupersonen att intranätet inte alls är nödvändigt för att kunna sköta sina dagliga
arbetsuppgifter. Eventuella samband mellan intranät och ökat distansarbete verkar det
däremot inte finnas enligt intervjupersonerna.

Då det gäller vilka tjänster de anställda har möjlighet att använda sig av, tolkades be-
greppet ”tjänster” på olika sätt. Kommunikatören i hjälporganisationen räknade inte e-
post till en av tjänsterna, medan den intranätansvariga i samma organisation däremot
gjorde det. Även informationsarkitekten på företaget ställde sig först tveksam till att
räkna in e-posten som intranättjänst eftersom det hade funnits långt innan intranätet. I
övrigt nämner samtliga likartade tjänster såsom bl a tidsrapportering, protokoll, blan-
ketter samt sökmotorer som vanliga tjänster som intranätet tillhandahåller.

Som andra informationskanaler förutom intranätet nämns telefon, personaltidningar, an-
slagstavlor, pappersutskick och inte minst personalmöten. Här är intervjusvaren övervä-
gande samstämmiga. Dessa kanaler användes även innan intranätet implementerades.

Intranätets införande har förbättrat möjligheterna för de anställda att tillgodogöra sig
information som rör den egna organisationen. Det har medfört en större öppenhet i or-
ganisationen, såtillvida att de anställda fått en större inblick i andra arbetsområden än
sitt eget. Intranätet ställer förvisso större krav på användaren att mer aktivt söka efter
information. Ansvaret för att hålla sig informerad har på så sätt överförts till enskild an-
ställd. Detta är något som samtliga intervjupersoner är eniga om.

Gällande informationsansvarets fördelning i och med intranätets införande, anser hjälp-
organisationen och sjukhuset att själva ansvaret för informationsspridningen i stort sett
är detsamma. Företaget ansåg att informationsansvaret har förändrats på så sätt att an-
svaret för informationsinhämtningen numera ligger på enskild anställd.

När det kommer till den personliga kontakten mellan ledning och personal ansåg hjälp-
organisationen att det skett en positiv förändring på så sätt att de anställda närmat sig
ledningen, eftersom det har blivit ett öppnare organisationsklimat. Information kan t ex
inte mörkas på samma sätt som tidigare. Detta för att den direktkontakt som intranätet
medfört gör att alla får samma information. Infomastern på sjukhuset samt informa-
tionsarkitekten på företaget kunde däremot inte säkert uttala sig i frågan. Då det gällde
förändringen personalen emellan ställde sig kommunikatören på hjälporganisationen
tveksam till om det skett någon förändring, vilket även företaget gjorde. Informations-
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chefen på sjukhuset däremot, såg en starkt negativ förändring i den personliga kontakten
mellan de anställda eftersom en stor del av den sociala kontakten går förlorad då det fo-
kuseras alltför mycket på den intranätförmedlade informationen.

Vid eventuella undersökningar om intranätets lönsamhet och effektivitet, anser företaget
att sådana undersökningar i praktiken är svåra att göra. Företaget och sjukhuset nämner
att det främst är diverse kvantitativa mätningar som görs. Hjälporganisationen har inte
ännu genomfört någon utvärdering, men dennas personliga åsikt är att intranätet är lön-
samt både för sammanhållningen och för produktiviteten. Dennas åsikt delas dock inte
av företagets representant.

Hur ofta uppdateringen sker i de tre organisationerna varierar. Vi kunde se att företaget
och sjukhuset var flitigast och uppdaterade många sidor dagligen. I hjälporganisationen
var detta en sysselsättning som inte prioriterades i samma utsträckning, vilket förklara-
des med att de hade brist på tid.

I hjälporganisationen och sjukhuset menar intervjupersonerna att de anställda först
måste få godkännande från högre instans för att kunna publicera eget material. Detta
nämner inte företaget någonting om. Där kan i princip vem som helst lägga ut eget ma-
terial under förutsättning att de behärskar tekniken. I första hand ligger ansvaret hos den
som själv skrivit materialet, men annars är det närmsta chef menar företaget. Hjälporga-
nisationen och sjukhuset poängterar däremot att ansvaret helt ligger på den verksam-
hetsansvarige när materialet väl publicerats.

Hjälporganisationen angav att de huvudsakliga problemen med intranätet är bristen på
tid. Intranätet kan även orsaka negativ stress hos de anställda då det finns en risk att
missa viktig information. Detta problem uppmärksammades också av de övriga organi-
sationerna men uppfattades dock inte som ett huvudproblem. Uppfattningen kring intra-
nätet tros variera starkt bland de anställda på sjukhuset. En del anser det vara en väldigt
bra kanal, medan andra mer oerfarna ser fler nackdelar. Företaget nämner att intranätet
bör ha bättre teknisk support så att alla kan bli mer delaktiga i informationsprocessen.
Som det är nu kan det anses som alltför informationscentrerat. Gemensamt för samtliga
intervjupersoner var dock att de anser informationsmängden vara alltför stor och ofta
alltför ostrukturerad för att vara användarvänlig. Bättre sökfunktioner efterlystes av
samtliga intervjupersoner.

7.3 Resultat och analys av enkätundersökningen

I följande kapitel har vi valt ut de enkätsvar som vi anser vara nödvändiga att presentera
för att få våra frågeställningar besvarade. Övriga svar för dem som önskar kan ses i bi-
laga 4. Åtta frågor har vi valt att presentera i diagramform vilka vi förklarar och analy-
serar närmare allteftersom de presenteras. De frågor där svarspersonerna fått möjlighet
att vidareutveckla sina svar kommer att presenteras löpande tillsammans med de aktu-
ella diagrammen.

Vi börjar med att visa hur ofta de anställda uppgett att de använder intranätet i respekti-
ve organisation, för att tydligt ge en översikt över hur viktigt intranätet kan betraktas



63

vara. Efter det kan ses vilka intranättjänster de anställda använder, samt vilken/vilka
tjänster de uppger att de använder mest. Dessa frågor är viktiga för att se mönster i in-
tranätanvändningen. I det fjärde diagrammet visas hur de anställda upplever att de kan
påverka organisationens intranätinnehåll. Frågan är väsentlig för att se vilken roll an-
vändarna har i utformandet av innehållet. Följande två diagram visar om svarspersoner-
na tycker att internkommunikationen och den personliga kontakten har förändrats, för
att på så vis klargöra vilken praktisk och social förändring intranätet eventuellt medfört.
De två sista diagrammen redovisar de anställdas erfarenheter av att missa information,
samt rädslan för att göra det. Dessa frågor är viktiga för att avgöra intranätets effektivi-
tet som en intern kommunikationskanal. Vi avslutar avsnittet med att presentera två av
enkätens öppna frågor där intranätets för- och nackdelar beskrivs.

Innan vår redogörelse och analys av enkätsvaren vill vi först förtydliga några begrepp
som ligger till grund för våra beräkningar. En del av dessa har vi tidigare förklarat, men
vi väljer att nämna dem igen eftersom vi anser att de är så pass viktiga för förståelsen.

Svarsfrekvens (x) = Antalet personer som svarat med ett visst svarsalternativ.

Absolut frekvens (af) = Antalet personer som besvarat enkäten.

Relativ frekvens (rf) = Andelen personer som besvarat enkäten.

Population (N) = Antalet utdelade enkäter, dvs. inte endast de enkäter som 
besvarades.

Externt bortfall = Innebär att vi inte har fått svar från alla personer som till-
delats enkäten. Uträkningsformeln för det externa bortfal-
let är därmed

1 – (af / N) = Det externa bortfallet.

Av de 27 enkäter som tilldelades hjälporganisationen besvarades 19 stycken. Sjukhuset
fick 50 stycken varav 23 besvarades och slutligen fick vi 84 stycken enkätsvar av de
100 vi delade ut på företaget. Det externa bortfallet för samtliga svar blir således följan-
de:

Hjälporganisationen: 1 – (19 / 27) ≈ 30 %
Sjukhuset: 1 – (23 / 50) ≈ 54 %
Företaget: 1 – ( 84 / 100) ≈ 16 %

Internt bortfall  = Innebär att svarspersonerna inte har svarat på samtliga frå-
gor i enkäten. Antal personer som har besvarat en fråga (x)
i förhållande till antalet personer som besvarat enkäten.
Uträkningsformeln för det interna bortfallet blir således:

1 – (x / af) = Det interna bortfallet.
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Vi har valt att basera våra beräkningar på antalet utdelade enkäter (N). Eftersom vi har
utgått från olika populationsstorlekar i vår undersökning, skulle en jämförelse mellan
antalet besvarade enkäter (af) kunna bli missvisande. Att betrakta varje organisation
som enheter istället för att fokusera på dess storlek tror vi skulle ge ett bättre underlag
vid jämförelse av våra resultat. Vi kommer därför att presentera den interna svarsfre-
kvensen (rf) i våra resultat istället för att återge det exakta antalet svarspersoner (af).
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Här ser vi tydligt att de flesta som svarat använder intranätet flera gånger per dag. Detta
oavsett vilken organisation de tillhör. Intranätet verkar i den meningen ha en stor bety-
delse för de anställda.

Hjälporganisationen och företaget har större spridning i svaren än sjukhuset. Det sist-
nämnda uppvisar siffror på att de använder intranätet ofta. Sjukhuset uppvisar däremot
inte lika hög procentuell användning som de två övriga, vilket förmodligen har att göra
med sjukhusets höga externa bortfall. De höga siffrorna som visar på frekvent använd-
ning av intranätet var inte förvånande eftersom vi antar att de som inte använder sig av
intranätet inte heller känt sig angelägna att svara på enkäten.

Företaget har på denna fråga ett internt bortfall på 7 %, medan samtliga besvarade en-
käter i de övriga organisationerna svarade på denna fråga.

Diagram 1.  Här visas fördelningen mellan svarspersonernas användning av intranätet i procent.
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För att göra ett diagram som går att utläsa så tydligt som möjligt, valde vi att sammanfö-
ra svarsalternativen till vissa kategorier. Denna indelning gäller även för nästa diagram
som visar de mest använda intranättjänsterna.

Deltagandetjänster = Innefattar svarsalternativen e-post, diskussionsgrupper, video-
konferens, förslags(e-post)låda och mötesrumsbokning.

Interna tjänster = Innefattar matsedel, personaltidning, nyhetsbrev samt 
intranätutbildning.

Externa tjänster = Innefattar omvärldsbevakning, aktiekurs, pressklipp och data-
bassökning.

Att vi valde att dela in dem på det sätt vi gjort, är för att vi ansåg att en sådan indelning
passade bäst i sammanhanget. I deltagandetjänster förde vi de svarsalternativ där de an-
ställda själva kunde aktivt delta och påverka, dvs. där kommunikationen är dubbelrik-
tad. De interna tjänsterna är tjänster som de anställda kan ta del av men inte påverka när
informationen väl är publicerad på intranätet. Den tredje kategorin, externa tjänster, in-
nefattar tjänster som har med omvärlden att göra och hur organisationen påverkas av
den. Med databassökning menar vi dock både interna och externa databaser, vilket gör
att den lika gärna egentligen kunde ha passat in under kategorin interna tjänster. Vid
analys av svarsalternativen såg vi att de flesta har uppfattat databassökning som enbart
en extern tjänst. Därför valde vi också att placera den i den kategorin.

Diagram 2. Här visas hur användningen av olika intranättjänster fördelar sig bland de tre organisa-
tionernas svarspersoner. De totalt fjorton svarsalternativen är indelade i fyra kategorier.
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Diagrammet visar att typen av intranättjänster som organisationerna nyttjar är bred. An-
vändningen av såväl deltagande, interna och externa tjänster har alla en användningsfre-
kvens på över hälften av de tillfrågade.

Fördelningen av användningen av tjänstekategorier inom en och samma organisation är
jämn. Däremot kan man se att det är företaget som angett flest svarsalternativ och där-
med kan antas använda fler tjänster än de övriga organisationerna. Anmärkningsvärt är
att 3 % av svarspersonerna inom företaget har uppgett svarsalternativet annat. Som al-
ternativ har många där angett att de använder tids- och arbetsrapportering samt interna
söktjänster för att få tag på interninformation. Vi kan dock notera att en del säkert mis-
sat att svarsalternativet för interna söktjänster som de uppgett under annat egentligen
redan omfattades av alternativet databassökning.

Resultaten tyder på att intranätet har olika användningsområden inom samtliga organi-
sationer. Detta kan kopplas samman med Barks tre användningsnivåer (figur 5). En
koppling som vi kommer att utveckla vidare i diagram 3.

Nämnas bör att det interna bortfallet i denna fråga är hos företaget 2 %, medan det hos
hjälporganisationen och sjukhuset inte finns något internt bortfall. Eftersom detta är en
flervalsfråga beräknades det interna bortfallet genom att vi för hand granskade enkäter-
na och noterade hur många av svarspersonerna inom varje organisation som svarat på
denna fråga.
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I enkäten var detta en öppen fråga, dvs. utan några fasta svarsalternativ. Att vi väljer att
presentera denna fråga i diagramform är för att vi tycker att frågan är så pass viktig att
lyfta fram som ett komplement till föregående diagram som berör användningen av in-
tranättjänster. Även här gäller samma kategoriindelning som föregående fråga. I samtli-
ga organisationer överväger deltagandetjänsterna som användningskategori, om man
bortser från kategorin annat. Bland deltagartjänsterna är det övervägande e-post som
nämns som den mest använda tjänsten. Liksom i föregående diagram har många under
kategorin annat angett att de använder tjänster som tids- och arbetsrapportering, samt
annan företagsspecifik information. Dessa uppgifter styrker vår uppfattning att använd-
ningen av intranättjänster som rör de dagliga arbetsrutinerna dominerar, vilket tyder på
att intranätet främst fungerar som ett arbetsredskap, där de anställda självständigt kan
söka efter information när de behöver det. Denna typ av intranätanvändning är den som
beskrivs som användningsnivå B i figur 5.

Värt att notera är att hela 29 % hos företaget angett svarsalternativet annat, vilket kan
höra samman med att många av svarspersonerna uppfattade svarsalternativet databas-
sökning som enbart en extern intranättjänst. Skulle svarspersonerna istället ha uppfattat
databassökning som vi tänkt oss, dvs. både som en intern och en extern tjänst, hade ka-
tegorin extern information troligen fått en högre svarsfrekvens.

Den största spridningen i användningen av intranättjänster verkar företaget ha. Här
tycks intranätet användas inom en mängd olika områden. Förutom deltagartjänster kan
vi även se att intranätet används på olika sätt i syfte att främja dialogen mellan de an-
ställda inom varje organisation. Här kan vi se likheter med användningsnivå C i figur 5,
där kommunikationen via intranätet används för att underlätta utbytet av idéer. För att
kunna tillgodose de anställdas informationsbehov bör de informationsansvariga i en or-
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ganisation (enligt informationsstyrningsmodellen i figur 4) kontinuerligt utvärdera be-
hovet för att kunna göra ett urval av nya källor för att intranätet effektivt ska fungera.

Det interna bortfallet hos hjälporganisationen är 5 %, hos sjukhuset 9 % samt hos före-
taget uppgår det till 14 %.
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Det mest iögonfallande i detta diagram är den jämna fördelningen mellan företagets
svarsalternativ. Det verkar här finnas skilda uppfattningar mellan hur stor möjlighet de
anställda har att påverka intranätets innehåll. Även de två övriga organisationer uppvisar
en relativ stor osäkerhet i svarspersonernas uppfattning av att kunna påverka innehållet
på intranätet.

Frågan gav svarspersonerna möjlighet att vidareutveckla sina åsikter. Med hjälp av des-
sa kommentarer fick vi en intressant bild av hur skilda svarspersonernas uppfattning
kring intranätets påverkansmöjligheter är. Vi tycker här att vi kan se tecken på att intra-
nätet har inslag av alla tre typer av intranätstrukturer som synes i figur 3.

Inom hjälporganisationen tycker majoriteten att de som anställda kan påverka intranä-
tets innehåll. En del nämner att de själva har möjlighet att lägga ut material, vilket kan
ses som ett demokratiskt intranät. Av de 7 % som inte anser att de kan påverka innehål-
let, påstår en person att ”allt görs i Stockholm”, vilket pekar på att denne uppfattar in-
tranätstrukturen som auktoritär. Intressant är att oavsett vad svarspersonerna anser i
denna fråga, verkar bristen på tid vara väsentligt både då det gäller att kunna påverka
och att kunna ta del av informationen som finns på intranätet. Svarspersonerna på sjuk-
huset visar en stor osäkerhet kring denna fråga. En knapp majoritet anser att de kan på-
verka innehållet. Ett par motiveringar till det är att personerna i fråga har kontakt
med/känner den ansvarige för intranätet. De personer som inte tycker sig kunna påverka
innehållet anger bl a bristande kommunikation mellan ansvarig för intranätet och övrig
personal som skäl. Fastän majoriteten av svarspersonerna anser att intranätet i den me-
ningen är demokratiskt kan man ändå med hjälp av kommentarerna utläsa att många
uppfattar att intranätet har många auktoritära drag.
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På företaget finns det en del som tycker att det går att påverka intranätets innehåll.
Svarspersonerna kommenterade detta bl a med att varje grupp har en egen sida och att
det bara är att publicera där om man så önskar. Dessa kommentarer tycker vi tyder på
att dessa svarspersoner uppfattar intranätet som demokratiskt. Det finns även svarsper-
soner som anser att möjligheterna att påverka innehållet är begränsade. Kommentarer
som ”styrt av vår informationsavdelning”, ”det är företagsledningens megafon – ingen
interaktivitet” tyder på en dominant styrning av intranätet dvs. att det har en auktoritär
struktur. En annan kommentar löd ”jag vet inte vart jag ska vända mig” vilket tyder på
att de intranätansvariga troligen inte har identifierat några sådana utbildningsbehov hos
sina arbetskollegor. Denna uppfattning gör att intranätet även kan betraktas som släpp-
hänt. Det fanns även svarspersoner som nämnde att de inte hade något intresse av att
försöka påverka intranätinnehållet (intranätstrukturerna, figur 3).

Att det finns en sådan svarsspridning inom en och samma organisation, kan möjligtvis
förklaras antingen genom att man som anställd inte har tid/intresse av att försöka påver-
ka eller lära sig hur man ska gå tillväga rent praktiskt i nätpubliceringen. Vad än anled-
ningarna må vara, framgår det tydligt att informationen kring de anställdas chans att
vara delaktig i utformandet av intranätet bör ses över. Här bör de intranätansvariga ge
tydligare information om på vilket sätt och i vilken omfattning de anställda kan påverka
intranätets innehåll. Enligt informationsstyrningsmodellen (figur 4) bör ett informations-
system erbjuda de anställda möjligheter att påverka, dela, utvärdera och kommentera
den information som de mottar. Detta menar Choo skulle troligen uppmuntra de anställ-
da att bli mer aktiva i informationsprocessen.

Tilläggas kan att det interna bortfallet var väldigt högt i hjälporganisationen; hela 63 %
vilket ytterligare stödjer vårt påstående om osäkerheten i frågan. Varför de inte ens fyll-
de i svarsalternativet vet ej var något som förvånade oss. Var detta möjligtvis en känslig
fråga, eller känner de anställda inget behov av att vilja påverka intranätet? Sjukhuset
däremot hade inget internt bortfall, medan företagets var ca 10 %.
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Här råder det ingen tvekan om att de allra flesta uppfattar intranätet som någonting po-
sitivt för den interna kommunikationen. Anmärkningsvärt är dock att det faktiskt finns
ett fåtal som anser att den interna kommunikationen fungerade bättre innan, en åsikt
som delas av ungefär samma andel människor i samtliga organisationer. I hjälporgani-
sationen verkade det inte finnas någon osäkerhet i frågan, där heller ingen anser att in-
ternkommunikationen är oförändrad efter intranätets införande. Detta tyder på att intra-
nätet i praktiken borde ha medfört en förändring.

I denna fråga gav vi svarspersonerna möjlighet att motivera sitt svar genom att lämna
utrymme för egna kommentarer. I hjälporganisationen är det inte många som valt att
kommentera sina svar. Fastän majoriteten av dem som svarat upplever att intranätet
medfört en förbättring, reserverar sig ändå ett par personer med att intranätet ibland kan
innehålla alltför mycket information. Motiveringen till varför internkommunikationen
blivit sämre beskrivs med att all information numera enbart ligger på intranätet. Sjukhu-
sets svarspersoner anser att intranätet har medfört en snabbare och enklare kommunika-
tion, men många uppger även att det är svårare att hitta information för den som inte be-
sitter några större datakunskaper.

På företaget har en del uppgett att de upplever både för- och nackdelar med förändring-
en och menar att nackdelen främst är att ansvaret för att ta del av informationen som
förmedlas helt överläggs på de enskilda individerna. Andra på företaget menar att
mängden information som finns är för stor och att det är svårt att hitta. Detta gör att det
förutom kunskap om hur man använder intranätet även är nödvändigt att de ansvariga
för intranätet gör relevanta urval av vilken information som ska finnas tillgänglig på int-

Diagram 5. Här visas fördelningen mellan svarspersonernas åsikter huruvida intranätet för-
ändrat den interna kommunikationen.
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ranätet. Informationen ska i sin tur kunna struktureras på ett så logiskt och lättsökt sätt
som möjligt, vilket även nämns i informationsstyrningsmodellen (figur 4).

Fördelarna som en del nämner inom företaget är att intranätet gjort det möjligt att som
anställd kunna ta del av all information som rör organisationen och att informationsflö-
det sker omgående.

Vi kan se att alla tre organisationer uppfattar intranätet ungefär likadant. Det ökade in-
formationsflödet som intranätets införande inneburit, uppfattas både som någonting po-
sitivt och som någonting negativt. Det flesta anser att det är ett snabbt och effektivt me-
dium som ger alla tillgång till samma information oavsett var man geografiskt befinner
sig. Flera personer i samtliga organisationer anser att de med hjälp av intranätet har
möjlighet att få inblick i andra avdelningars och kontors arbetssituationer.

Det interna bortfallet i de tre organisationerna varierar ganska kraftigt. Hos hjälporgani-
sationen blev detta bortfall 21 %, hos sjukhuset 17 %, medan företaget uppvisar ett in-
ternt bortfall på hela 40 %. Även här slås vi av att de som känt sig osäkra på hur de ska
svara inte har valt alternativet vet ej.
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Eftersom så många valde att ange både svarsalternativen ja, mellan ledning & personal
och ja, mellan personalen i enkäten, valde vi att låta dessa svar bilda en egen kategori i
diagrammet. Vi valde att göra detta för att lyfta fram de svarspersoner som angav båda
svarsalternativen.

De allra flesta i samtliga organisationer upplever inte att den personliga kontakten på
något sätt förändrats på grund av intranätets införande. Det verkar som om intranätet
kan uppfattas fungera som ett komplement till övriga informationskanalerna såsom per-
sonalmöten, anslagstavlor, telefon osv. och förändringen tycks i så fall inte ha med den
personliga kontakten att göra.

Även i denna fråga fick de tillfrågade möjlighet att kommentera sina svar för att klargö-
ra vad de menade. Svarspersonerna i hjälporganisationen verkar ha delade åsikter i frå-
gan. Majoriteten upplever dock ingen förändring, en åsikt som delas av personerna i
samtliga organisationer. De som anser att kontakten förändras mellan ledning och per-
sonalen uttrycker att intranätet inneburit att informationen blivit rakare. Nackdelen är
dock att informationen blir ”låst” på intranätet och att det finns risk att kontakten blir
alltför opersonlig. Att informationen skulle blir ”låst” tolkar vi som att information en-
dast finns på intranätet och att det inte förs någon närmare dialog kring dess innebörd.
Utan dialog blir informationen lätt opersonlig och intranätet tenderar i detta fall att
främst fungera som en informationskanal som är enkelriktad, vilket beskrivs i Barks an-
vändningsnivå A (figur 5).

De som anser att kontakten mellan ledning och personal samt personalen emellan för-
ändrats utrycker fördelar som ett snabbare och mer öppet kommunikationsklimat. En
annan fördel är att intranätet knyter ihop ett stort arbetsområde då möjligheterna att

Diagram 6. Här visas fördelningen mellan svarspersonernas åsikter huruvida intranätet förändrat den
personliga kontakten inom organisationerna.
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mötas är begränsade. Den negativa kritiken består däremot bl a i att det personliga mötet
minskar eftersom man använder e-post istället för att mötas.

De svarspersoner på sjukhuset som valt att kommentera frågan uppger att den personli-
ga kontakten mellan ledning och personal har förändrats på så sätt att alla numera själva
kan söka efter information. Förändringen i kontakten mellan personalen motiveras med
att det bidragit till att göra det lättare att nå aktuella personer. De nackdelar som även i
denna organisation beskrivs är att den personliga kontakten mellan kollegor minskat. De
som angett att de upplever både en förändring mellan personal och ledning samt perso-
nalen emellan har motiverat detta med att det numera är lättare att kommunicera samt
att alla får tillgång till samma information.

Hos företaget ser man ungefär samma åsiktsmönster som i de övriga organisationerna.
De flesta som uppgett en förändring mellan ledning och personal nämner opersonlighet
och att klyftorna ökar som en negativ effekt av intranätet. Intranätet har medfört att an-
svaret för att tillgodose sig information ligger på den enskilda individen, vilket kan be-
traktas både som en fördel och en nackdel. En nackdel som nämns är att det ”lokala
skvallret” försvinner. Fördelarna med förändringen mellan ledning och personal är att
det är lättare att effektivt nå ut med och få tag i information. Den positiva förändringen
mellan personalen motiveras med att intranätet gjort det lättare att boka möten och att nå
personer.

En del av de som tycker sig märka en förändring mellan både personal och ledning samt
personal emellan, motiverar detta med att det numera är lättare att upptäcka nya kolle-
gor och att man själv har möjlighet att välja i vilken omfattning man vill ta del av in-
formationen. Nackdelar som även här nämns är att den personliga kontakten försämras,
vilket kan leda till missförstånd.

Även denna fråga har internt bortfall, där hjälporganisationens är 21 % och sjukhusets
37 %. Företaget däremot har här inget internt bortfall.
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Få anser att de ofta missar information, medan fördelningen är relativt jämn mellan
svarsalternativen ja, ibland och nej. Företaget utmärker sig emellertid genom att de
flesta av svarspersonerna anser sig ibland ha missat information på intranätet.

Vad kan det bero på att så många upplever att de ibland missar information? Är det int-
ranätets struktur som brister, eller är det de anställda själva som brister i kunskaper
och/eller engagemang? Frågan är väsentlig att utreda för de intranätansvariga på re-
spektive organisation. Informationsstyrningsmodellen (figur 4) visar att behovet av in-
formation bör utgöra grunden för att ett informationsurval kan göras. Det är viktigt att
utgå från vad användarna vill veta, varför denne önskar veta det, samt hur användaren
kommer att använda informationen. Denna behovsanalys är en förutsättning för att kun-
na skapa ett välfungerande intranät.

Eftersom vi inte gav svarspersonerna möjlighet att med öppna svar precisera vilken typ
av information de ansåg sig missa, kan vi heller inte göra någon bedömning huruvida
viktig just denna missade information kan vara för det dagliga arbetet. Vi hoppas där-
emot att vår undersökning ska kunna peka på de problem som finns, så att organisatio-
nerna själva om de så önskar kan fördjupa sig i vilken typ av information just deras an-
ställda riskerar att gå miste om.

Det interna bortfallet i denna fråga är i företaget nästan 4 %, medan det inte finns något
i de två övriga organisationerna.
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Här visar diagrammet att de flesta svarspersoner inom respektive organisation inte är
rädda för att missa information. Som synes finns i företaget dock en väldigt jämn svars-
fördelning, vilket tyder på att det finns stora skiljemeningar i frågan. Beror detta på att
svarspersonerna har olika datavanor, eller ligger problemet utanför användarens kon-
troll, dvs. saknar intranätet tydliga instruktioner och/eller bra sökmotorer? Även här
belyses vikten av en väl fungerande informationsstyrningsmodell (figur 4). Det är inte
bara användarens informationsbehov som bör uppmärksammas, även om detta är en
grundläggande förutsättning för hela modellen. Det är dessutom viktigt att organisatio-
nerna har resurser för att kunna tillgodose detta behov, genom att bl.a. erbjuda ett väl-
strukturerat intranät med goda informationsåtervinningsmöjligheter, där effektiva sök-
motorer ingår. Med hjälp av effektiva sökmotorer kan de anställda själva aktivt söka och
få tag i relevant information.

Ett välstrukturerat informationssystem skulle troligen bidra till en ökad användning av
intranätet och minska riskerna att de anställda missar viktig information. Möjligheten
för de anställda att själva hitta den information de behöver påverkar således intranätets
användningsnivå. Vi har tidigare nämnt att vi funnit likheter mellan de anställdas prak-
tiska användning av intranätet och Barks användningsnivå B som beskrivs i figur 5 (se
diagram 1). Resultatet kan vi knyta samman till detta diagram, då det framkommer att de
flesta anställda inte hyser någon rädsla att missa information. Detta kan tyda på att de
anställda är vana användare av intranätet och att de behärskar den teknik som fodras för
att tillägna sig den information som finns på intranätet.
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Bland sjukhusets svarspersoner anger nästan dubbelt så många att de inte är rädda för att
missa information. Ser man till föregående fråga där många på sjukhuset angav att de
hade missat information, verkar de ändå inte vara rädda för att missa den. Hjälporgani-
sationen visar samma tendens som sjukhuset. Sammanlagt 37 % (30 % + 7 %) uppger att
de någon gång missar information, medan hela 41 % anser sig inte hysa någon rädsla
för det. Liknande iakttagelse kan vi också göra hos företaget. Trots att hela 54 % (46 % +
8 %) menar att de missar information, upplever många ändå ingen rädsla för att göra det.

I denna fråga är det interna bortfallet 5 % i hjälporganisationen och 2 % i företaget.
Sjukhuset däremot uppvisar inget internt bortfall i denna fråga.

I ett par av enkätens öppna frågor gav vi svarspersonerna möjlighet att uttrycka sina
åsikter kring intranätets för- och nackdelar. I frågorna ger svarspersonerna likartade svar
oavsett organisation de tillhör. I första hand verkar intranätet vara snabbt, enkelt samt
att den gör informationen lättillgänglig. Att samma information kan nås av alla och
knyter samman organisationens olika arbetsplatser ses också som positivt. Nackdelarna
uppges vara att intranätet är alltför ostrukturerat och att den stora mängden information
gör det svårt att hitta relevanta dokument. Det är främst företaget som efterlyser bättre
sökmotorer, medan många av sjukhusets svarspersoner däremot uppger att de inte anser
att det finns några nämnvärda nackdelar med intranätet. Den personliga kontakten som
går förlorad är också en faktor som en del personer i samtliga organisationer tar upp
samt att vissa delar av informationen på intranätet sällan uppdateras.

Kapitelsammanfattning

Intervjupersonerna i samtliga organisationer gav likartade svar på de frågor vi ställde.
Ingen utmärkte sig genom att ge några överraskande svar som skiljde sig från de övri-
gas. Alla intervjupersoner tycker att intranätet har inneburit en förbättring av intern-
kommunikationen, vilket även majoriteten av enkätsvarspersonerna gör. Fler fördelar
som samtliga svarspersoner mer eller mindre är överens om är att intranätet inneburit en
öppnare organisation där alla kan få tillgång till all information som rör verksamheten.
Snabbheten och insynen i andra avdelningar inom organisationen är andra fördelar som
nämns. De gemensamma nackdelarna är bl a att den personliga kontakten har försämrats
inklusive den nyttiga ryktesspridningen, samt att det kan vara svårt att sålla bland den
stora mängden information delvis därför att mycket sällan uppdateras.

Enkätpersonerna i de tre organisationerna uppgav också de relativt likartade svar som vi
kunde se paralleller till våra teoretiska perspektiv. Det framkom att svarspersonerna an-
vänder flera olika tjänster som intranätet erbjuder. Majoriteten i alla tre organisationerna
använder dock deltagandetjänsterna i störst utsträckning. Användningen av intranätet
utgörs av tjänster som rör de dagliga arbetsrutinerna och majoriteten av de anställda
inom samtliga organisationer anger att de använder intranätet flera gånger per dag. Det
framkommer även att de flesta inte hyser någon rädsla för att missa information, vilket
bör visa att de anställda behärskar tekniken att få tag i informationen även om denna
endast finns tillgänglig på intranätet.
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När det gäller de anställdas möjligheter att kunna påverka intranätets innehåll, verkar
åsikterna gå isär inom samtliga organisationer. Majoriteten i såväl hjälporganisationen
som sjukhuset anser dock att de har möjligheter att påverka innehållet. Enligt intervju-
personerna i dessa två organisationer har de anställda begränsade möjligheter att påver-
ka innehållet eftersom publicering först kräver godkännande från högre instans. På fö-
retaget däremot kan i princip vem som helst lägga ut material förutsatt att de behärskar
den teknik som krävs för det. Informationsansvaret ligger här på den enskilde skriben-
ten, medan ansvaret i de två föregående organisationerna främst verkar ligga på dem
som godkänner materialet. Bristen på tid tycks vara relativt central, både enligt intervju-
personerna och enkätsvarspersonerna för att kunna påverka och använda intranätet.
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8. Diskussion och slutsatser
Syftet med den här uppsatsen är att genom en komparativ studie fördjupa förståelsen av
tre organisationers användning av intranätet som internkommunikationskanal och där-
igenom uppmärksamma användarnas behov och uppfattning av intranätet.

Frågeställningarna löd:

1. Vilka intranättjänster använder de anställda?

2. Vilka huvudsakliga för- och nackdelar finns det med införandet och användningen
av ett intranät?

3. Finns det någon skillnad mellan de tre organisationerna gällande intranätets använd-
ning samt för- och nackdelar?

Man kan konstatera att det praktiskt taget är omöjligt att göra alla anställda i en och
samma organisation nöjda. De uppfattningar vi lyckats blottlägga med vår undersökning
visar att det finns en viss spridning i uppfattning mellan anställda i en organisation kring
intranätet. Vi kunde däremot se flera gemensamma mönster mellan intervjupersonerna
sinsemellan samt mellan enkätens svarspersoners åsikter rörande intranätets användning
samt dess för- och nackdelar.

Vi tycker oss kunna utläsa att intervjupersonernas svar i samtliga organisationer stäm-
mer överens med de svar som majoriteten av svarspersonerna för enkäten angivit. På
första frågeställningen framkommer det att enkätpersonerna använder flera olika tjänster
som intranätet erbjuder. Majoriteten av svarspersonerna inom sjukhuset och hjälporga-
nisationen anger att de använder deltagandetjänsterna i störst utsträckning. Dessa
tjänster inkluderar e-post, diskussionsgrupper, videokonferens, förslags(e-post)låda och
mötesrumsbokning, varav e-post är en tjänst som dominerar. Hos företaget tycks intra-
nätet användas inom en mängd olika områden. Utmärkande är att här uppvisar kategorin
"annat" störst användningsfrekvens. Vid en granskning av de svarsalternativ som angi-
vits framkom att det mest är företagsspecifika tjänster som de anställda använder. Detta
anser vi tyder på att de anställda borde använda intranätet relativt ofta eftersom de tycks
vara väl medvetna om vilka specifika tjänster som intranätet erbjuder.

Då det gäller vilka för- och nackdelar intranätets införande och användning inneburit
tycker svarspersonerna generellt sett att intranätet har medfört en förbättring i intern-
kommunikationen, då detta bidragit till att skapa ett öppnare organisationsklimat där
informationen som rör verksamheten är tillgänglig för alla anställda. Fler fördelar som
både intervjupersonerna och enkätsvarspersonerna nämner är bl a snabbheten och att det
är lättare att få en större insyn i organisationens alla avdelningar. Dessutom underlättar
intranätet kommunikationen med andra inom organisationen, oavsett avstånd. Några av
de gemensamma nackdelarna är att den personliga kontakten försämras och med detta
även den nyttiga ryktesspridningen. Det kan också vara svårt att sålla bland den stora
mängden information som intranätet tillhandahåller. Mycket inaktuell information kan
ligga kvar och svarspersonerna efterlyser i ett flertal fall bättre sökfunktioner.
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Intressant är att intervjupersonerna i samtliga organisationer tog upp fler nackdelar än
fördelar då vi efterfrågade om det fanns något ytterligare de ville tillägga angående int-
ranätet. Kanske ansåg de att fördelarna är så självklara att de inte närmare behöver
nämnas.

När det gäller de anställdas möjligheter att kunna påverka intranätets innehåll, verkar
åsikterna gå isär inom samtliga organisationer. Majoriteten i såväl hjälporganisationen
som sjukhuset anser dock att de har möjligheter att påverka innehållet. Enligt intervju-
personerna i dessa två organisationer har de anställda begränsade möjligheter att påver-
ka innehållet eftersom publicering först kräver godkännande från högre instans. På fö-
retaget däremot kan i princip vem som helst lägga ut material förutsatt att de behärskar
den teknik som krävs för det. Informationsansvaret ligger här på den enskilde skriben-
ten, medan ansvaret i de två ovanstående organisationerna främst verkar ligga på dem
som godkänner materialet. Bristen på tid tycks vara relativt central, både enligt intervju-
personerna och enkätsvarspersonerna för att kunna påverka och använda intranätet.

Något som framkom speciellt i sjukhusets enkätsvar var att en del verkade anse att man
var tvungen att känna de ansvariga för intranätet för att överhuvudtaget kunna påverka
innehållet. En sådan uppfattning tycker vi verkar en aning oroande och skulle fler dela
denna åsikt bör detta innebära att intranätet inte alls är demokratiskt, vilket gör att de
anställda förmodligen går miste om mycket information som eventuellt kan vara viktig,
intressant eller underhållande för dem.

Vi upplever att den litteratur som vi använt har varit relativt neutral och aktuell, och vi
har ofta kunnat se likheter mellan litteraturen, inklusive modellerna vi använt oss av,
och det som framkommit i vår undersökning.

Då vi analyserade enkätsvaren i diagrammet som rör de anställdas möjligheter att på-
verka intranätets innehåll jämförde vi svaren med hjälp av tre typer av intranätstruktu-
rer. Något som vi tyckte oss se var att ju fler som svarat på enkäterna inom en organisa-
tion, ju fler intranätstrukturer kunde vi utläsa. I företaget där svarspersonerna var flest,
fann vi drag av samtliga strukturer. Hos hjälporganisationen och sjukhuset som nästan
har lika många svarspersoner, såg vi drag av två strukturer. I dessa organisationer
märktes både den demokratiska och den auktoritära strukturen där uppmuntran till dis-
kussion respektive en ovillighet att godta förslag nämndes som exempel. Vi antar att
alla organisationer egentligen har inslag av alla tre intranätstrukturer, men att ju fler per-
soner som svarar desto mer variation kan också svaren få.

Intranätet verkar tillgodose samma grundläggande informations- och kommunikations-
behov inom samtliga organisationer. Vi antar att de anställdas användning av intranätet
påverkas mer av vilken betydelse intranätet har som informationssystem, än av vilken
typ av organisation de arbetar inom. Det som påverkar de anställdas användning av int-
ranätets tjänster tror vi således främst beror på hur intranätet är tänkt att fungera som
kommunikationskanal. Hos hjälporganisationen ville man att intranätet skulle bidra till
att göra informationen överskådlig och lättillgänglig för de anställda. Även sjukhuset
delade denna önskan samt att informationen skulle vara åtkomlig för de anställda dyg-
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net runt så att även de som jobbar kvällar och nätter ska kunna hålla sig informerad om
vad som händer inom organisationen. Intranätet förefaller i första hand fungera som en
informationskälla, ur vilken de anställda ska kunna få instruktioner och hämta sådan in-
formation som just de behöver. De anställda kan alltså själva välja vilken information
de önskar ta del av utifrån det utbud som presenteras. Likheter kan därmed dras till
Dimbleby och Burtons auktoritära struktur (figur 3) samt till Barks intranätanvändnings-
nivå B (figur 5).

Företaget ville med hjälp av intranätet skapa ett gemensamt informationssystem där de
anställda kunde ta del av varandras åsikter och på så vis byta information med varandra.
Till skillnad från både sjukhuset och hjälporganisationen kan man som anställd publice-
ra eget material utan godkännande från högre instans. Detta gör kanske att de anställda
blir mer villiga att ta del av intranätets tjänster. Intranätstrukturen kan därmed sägas
vara demokratisk och då den avser att främja dialogen mellan de anställda kan parallel-
ler även dras till Barks intranätanvändningsnivå C (figur 5).

De tre principiella skillnader som Buckland anser att informationsbegreppet kan utgå
från, dvs. information som process, information som kunskap och information som ob-
jekt, kan vara betydelsefulla definitioner då man vill förstå hur ett intranät kan fungera
som en informationskälla. Att se information som en process innebär att man sätter
själva förmedlingsprocessen i fokus, då någons kunskap ändras vid intagandet av ny in-
formation. Att förmedla information till och mellan de anställda är intranätets primära
syfte. Information som kunskap riktar sig till själva informationsinnehållet, som då den
förmedlas kan skapa mindre eller större osäkerhet om ett visst ämne. Med ett intranät
som utgångspunkt för denna definition, är bl a intranätets uppdatering av information
betydelsefull. Det är viktigt att innehållet är aktuellt och att inaktuell information sorte-
ras bort. Den tredje definition som Buckland nämner är information som objekt. Denna
definition kan även gälla för ett intranät eftersom detta medium även kan förmedla rör-
liga bilder och ljud. Även Kimball menar att det inte bara är skrivna dokument som kan
förmedlas och nämner bland annat videokonferenser som exempel. Enligt de resultat
som framkommit i vår undersökning verkar dock inte intranätet vara något vanligt me-
dium för videokonferenser. Inga svarspersoner nämnde någon gång denna tjänst som
något de använde sig av.

I vårt resultat framkommer det även att många svarspersoner anser att intranätet har då-
liga sökfunktioner och att det ofta är svårt att finna aktuell och relevant information. Här
kan vi dra paralleller till Choos informationsstyrningsmodell som bl a fokuserar på be-
hovet av att strukturera och lagra information på ett effektivt sätt.

I vår undersökning har vi börjat skrapa på ytan över vilka för- och nackdelar som ett int-
ranät kan ha inom en organisation. För att ett intranät ska fungera så effektivt som möj-
ligt inom en organisation bör de enskilda organisationernas behov utredas betydligt mer
ingående. Vad som framkommer i vår undersökning är att flera områden behöver för-
bättras. De intranätansvariga inom samtliga organisationer bör se över sina söktjänster
så att informationen som ska förmedlas är lätt att finna och uppdatering av intranätets
innehåll sker kontinuerligt för att man på så vis undviker informationsöverflöd. Det är
viktigt att utföra noggranna behovsanalyser både innan och efter man infört ett intranät
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inom en organisation. Varje liten del i intranätsystemet är betydelsefull för dess hel-
hetsintryck och således även för användarvänligheten. Intranätet bör hela tiden anpassa
sina delar efter vilka behov som för tillfället finns i organisationen. Intranätet bör vara
användarvänligt för att de anställda överhuvudtaget ska vilja använda det. Det ska vara
snabbt och enkelt att hitta relevant information, och de anställda ska kunna få möjlighet
att lära sig hur intranätet fungerar samt vad det kan användas till. De som ansvarar för
intranätet bör dessutom informera om vilka möjligheter de anställda har att påverka in-
nehållet och även uppmuntra de anställda till att bidra med material så att intranätet kan
fungera som den effektiva kommunikationskanal som det har potential att bli. Som in-
formationsarkitekten på företaget påpekade, behöver kunskaper som redan är officiella
inte skapas på nytt. Om alla känner till vilka kunskaper som redan finns kan man spara
mycket tid.

Det finns alltid för- och nackdelar med vilket sätt man än väljer att utföra en undersök-
ning på. Något som vi i efterhand insett var betydelsen av att vara på plats i samband
med utdelningen av enkäterna. På så vis kan man få en betydligt högre svarsfrekvens
samt även en insyn i svarspersonernas arbetsplats. Hade vi å andra sidan utgått från
detta tillvägagångssätt, hade vi inte kunnat besöka hjälporganisationen eftersom de har
kontor på så spridda platser inom regionen.

Vi är medvetna om att enkätsvaren, främst i sjukhuset och hjälporganisationen, har ett
stort bortfall, vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser kring dessa typer av
organisationer. Hur väl intervju- och enkätsvaren än stämmer med verkligheten, så har
vi i vår undersökning fått fram intressanta synpunkter på vad som intranätet bör förbätt-
ra. Vi kunde även ha haft andra enkätfrågor som t ex ”hur viktig är intranätanvändning-
en för att kunna sköta dina dagliga uppgifter?” Vi borde kanske också ha klargjort be-
greppen som exempelvis tjänster och informationsansvar i intervjuerna eftersom de up-
penbarligen uppfattades på olika sätt. E-post uppfattades i intervjun hos hjälporganisa-
tionen inte tillhöra intranätet. I enkätsvaren däremot verkar det som om e-post tillhör
intranätets tjänster. Detta tror vi emellertid kan bero på att vi i vår enkät presenterat e-
post som en sådan tjänst.

Vårt resultat visar att intranätet i princip har samma förtjänster och brister oavsett vilken
typ av organisation det är implementerat i. Det ökade informationsflödet som intranätets
införande inneburit, uppfattas både som någonting positivt och som någonting negativt.
Det flesta anser att det är ett snabbt och effektivt medium som ger alla tillgång till sam-
ma information oavsett var man geografiskt befinner sig. Flera personer i samtliga or-
ganisationer anser att de med hjälp av intranätet har möjlighet att få inblick i andras ar-
betssituationer. Det viktiga är med andra ord inte skillnaderna mellan organisationernas
övergripande syften och mål. Intranätet verkar ha samma grundläggande funktion som
ett informations- och kommunikationsredskap i samtliga organisationer.
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Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen är att genom en komparativ studie fördjupa förståelsen av
tre organisationers användning av intranätet som internkommunikationskanal och där-
igenom uppmärksamma användarnas behov och uppfattning av intranätet.

Frågeställningarna löd:

1. Vilka intranättjänster använder de anställda?

2. Vilka huvudsakliga för- och nackdelar finns det med införandet och användningen
av ett intranät?

3. Finns det någon skillnad mellan de tre organisationerna gällande intranätets använd-
ning samt för- och nackdelar?

I bakgrundskapitlet har vi försökt utreda det komplexa informationsbegreppet med hjälp
av Buckland och Webster. Informationssamhället belyser hur värdefull information kan
betraktas vara i dagens samhälle och att vi lämnat industrisamhället bakom oss.

I kapitel 4 utredde vi och gav kort historik kring begreppen nätverk, Internet och intra-
nät samt jämförde de två sistnämnda. Den definition av intranät som vi ansåg var mest
lämplig är den som beskriver intranätet i termer av kommunikation, arbetsredskap och
processer. Många tidigare studier är ofta deskriptiva och koncentrerade till enstaka or-
ganisationer medan vår undersökning främst är komparativ. Den forskning som vi anser
är mest relevant är de som rör intranätet ur ett organisatoriskt perspektiv och ett använ-
darperspektiv.

I teorikapitlet förklarade vi begreppet organisation, som kan sägas syfta på något som är
avsiktligt etablerat av en eller flera personer. Efter det implementerade vi auktoritär,
demokratisk samt släpphänt ledarstil till att gälla intranätstrukturer. Dessa tre modeller
representerar intranättyper som har olika funktioner för en organisations internkommu-
nikation. Choos informationsstyrningsmodell behandlade bland annat informations- an-
vändningen, där ett utvecklande av de anställdas individuella tolkningar av information
kan skapa ny kunskap och ge mening till handlingar. Internkommunikationen i en orga-
nisation är betydelsefull och ett intranät kan sägas syfta till att främja den. Informatio-
nen på intranätet kan lätt bli ostrukturerad och överflödig och en organisation kan an-
vända mediet som ett verktyg då informationsflödet behöver förändras och decentralise-
ras. Slutligen beskrevs de tre användningsnivåerna som intranätet kan sägas ha. Dessa
som grundar sig på Barks teori förtydligade vi med hjälp av illustrerade modeller. Nivå
A använder intranätet som en enkelriktad informationskanal, nivå B använder det som
ett arbetsredskap där de anställda självständigt kan söka information, och nivå C ser int-
ranätet som ett verktyg som främjar dialogen. Alla kapitlets modeller knöts sedan sam-
man till varandra.

I det sjätte kapitlet som beskrev vilken metod och vilket material vi använt oss av, redo-
visades innebörden och vilka för- och nackdelar de kvalitativa respektive kvantitativa
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metoderna kan innebära när man ska utföra en undersökning. Validitet innebär att man
mäter det som är relevant för undersökningen, medan reliabilitet innebär att mätningar-
na utförs på ett tillförlitligt sätt. Induktion innebär i sin tur att man genom iakttagelser i
en speciell miljö därifrån kan dra mer generella slutsatser. Deduktion innebär det mot-
satta; dvs. att man från generella slutsatser skapar sig en förståelse om en speciell miljö.
I vår undersökning har vi följt det induktiva tillvägagångssättet och jämfört tre organi-
sationers användning av intranätet. För att få svar på det använde vi oss av intervjuer
och enkäter. Urvalet av intervjupersonerna grundades på ett icke-sannolikhetsurval där
vi medvetet valde särskilda nyckelpersoner. Vi beskrev även den övriga urvalsprocessen
av organisationer och enkätsvarspersoner samt enkätsvarens bortfall och svarsbearbet-
ning.

Vår resultatredovisning visade att intervjupersonerna i samtliga organisationer gav lik-
artade svar på de frågor vi ställde och att vi kunde se flera paralleller i svaren till våra
teoretiska perspektiv. Ingen utmärkte sig genom att ge några överraskande svar som
skiljde sig från de övrigas. Alla intervjupersoner tyckte att intranätet har inneburit en
förbättring av internkommunikationen, vilket även majoriteten av enkätsvarspersonerna
gjorde. Fler fördelar som många svarspersoner var överens om var att intranätet innebu-
rit en öppnare organisation där alla kan få tillgång till information som rör verksamhe-
ten. Snabbheten och insynen i andra avdelningar inom organisationen var andra fördelar
som nämndes. Att den personliga kontakten försämrats och med detta den nyttiga ryk-
tesspridningen, samt att det kan vara svårt att sålla bland den stora mängden information
delvis därför att mycket sällan uppdateras nämndes som några av de gemensamma
nackdelarna. I ett flertal fall efterlystes bättre sökfunktioner.

Enkätpersonerna uppgav att de använder flera olika tjänster som intranätet erbjuder.
Majoriteten i alla tre organisationerna använder dock deltagandetjänsterna i störst ut-
sträckning. När det gäller de anställdas möjligheter att kunna påverka intranätets inne-
håll, verkade åsikterna gå isär inom samtliga organisationer. Majoriteten i såväl hjälpor-
ganisationen som sjukhuset ansåg dock att de hade möjligheter att påverka innehållet.
Enligt intervjupersonerna i dessa två organisationer har de anställda begränsade möjlig-
heter att påverka innehållet eftersom publicering först kräver godkännande från högre
instans. På företaget däremot kan i princip vem som helst lägga ut material förutsatt att
de behärskar den teknik som krävs för det. Informationsansvaret ligger här på den en-
skilde skribenten, medan ansvaret i de två föregående organisationerna främst verkar
ligga på dem som godkänner materialet. Bristen på tid tycks vara relativt central, både
enligt intervjupersonerna och enkätsvarspersonerna för att kunna påverka och använda
intranätet.

Slutligen kan vi konstatera att intranätet i princip har samma förtjänster och brister oav-
sett vilken typ av organisation det är implementerat i. Det ökade informationsflödet som
intranätets införande inneburit, uppfattas både som någonting positivt och som någon-
ting negativt. Det flesta anser att det är ett snabbt och effektivt medium som ger alla
tillgång till samma information oavsett var man geografiskt befinner sig. Flera personer
i samtliga organisationer anser att de med hjälp av intranätet har möjlighet att få inblick
i andras arbetssituationer. Det viktiga är med andra ord inte skillnaderna mellan organi-
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sationernas övergripande syften och mål. Intranätet verkar ha samma grundläggande
funktion som ett informations- och kommunikationsredskap i samtliga organisationer.
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Bilaga 1: Presentationsbrev

Hej!
Vi är två studerande på Högskolan i Borås som inom ämnet Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap nu håller på att skriva magisteruppsats 20 poäng om intranät och dess
betydelse i organisationer.

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka funktioner ett intranät har inom en organ-
isation, samt hur intranätet har påverkat informationsförmedlingen till och mellan de
anställda. Vi hoppas även undersöka vilka vanor de anställda har när det gäller använd-
ningen av intranätet.

Vi har därför planerat att besöka ett mindre antal organisationer och jämföra deras int-
ranät. Vår förhoppning är att få möjlighet till att intervjua en informationsansvarig som
också kan visa oss grundläggande hur organisationens intranät fungerar. Vi önskar även
på något sätt distribuera enkäter (t ex via intranätet och/eller i pappersform) till de an-
ställda. Intervjun beräknas inte ta särskilt lång tid och naturligtvis anpassar vi oss efter
vilken tid som det passar Er att göra intervjun.

Undersökningen vi planerar att genomföra hoppas vi kommer vara till nytta även för
organisationerna vi besökt, eftersom vi genom denna magisteruppsats kan erbjuda en
övergripande utvärdering av organisationens intranät. Naturligtvis är det helt upp till
den som är informationsansvarig, hur mycket av den interna informationen som vi får ta
del av. Det är inte informationen i sig som är det väsentliga, utan hur de anställda nytt-
jar informationen, vilka funktioner organisationens intranät kan erbjuda samt hur infor-
mationshanteringen har förändrats sedan intranätet började användas. Inga personupp-
gifter kommer att lämnas ut, heller inte organisationens namn. Det som kommer att
publiceras i uppsatsen är endast vilken typ av organisation det gäller och i vilken stad
organisationen vi besökt finns.

Vi kommer att kontakta Er per telefon inom ungefär en vecka, och hoppas att Ni då har
hunnit tagit ställning till om Ni vill medverka eller ej i vår undersökning. Naturligtvis
hoppas vi att Ni är vänliga nog att ställa upp och som sagt att undersökningen inte minst
kan vara till stor nytta för just Er organisation. Om Ni har eventuella frågor kan Ni
kontakta oss.
Vänliga hälsningar

Susanne Johansson Ann Karlsson
Tel: XXX-XXXXXX Tel: XXXX-XXXXXX
E-mail: XXX E-mail: XXX

Vår handledare är:
Dick Kasperowski
Tel: XXX-XXXXXX
E-mail: XXX
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Bilaga 2: Intervjufrågor

1. Hur länge har intranätet funnits inom organisationen/avdelningen?

2. Innefattar intranätet endast organisationen på den aktuella arbetsplatsen, eller har intranätet
en geografisk spridning då organisationen eventuellt finns i fler städer/länder?

3. Vilka faktorer bidrog till att Ni införde intranät i Er organisation?

4. Har det funnits/finns det en intranätutbildning som de anställda kunnat/kan ta del av?

5. Hur många anställda beräknas använda intranätet?

6. Finns det anställda på företaget som inte använder intranätet? Om ja, i så fall vet du varför
de inte gör det?

7. Vilka tjänster har de anställda möjlighet att använda sig av?

8. Hur viktig är användningen av intranätet för att kunna sköta sina dagliga arbetsuppgifter?

9. Finns det andra informationskanaler förutom intranätet? Om ja, vilka?

10. Hur fick de anställda information innan intranätet fanns?

11. Har intranätet förbättrat möjligheterna att ta del av information som rör organisationen? Om
ja, i så fall på vilket sätt?

12. Har intranätet medfört att informationsansvaret fördelats annorlunda, och vad har det i så
fall inneburit för enskild anställd och för organisationen i helhet?

13. Har den personliga kontakten mellan ledning och övriga anställda förändrats? Har den per-
sonliga kontakten de övriga anställda emellan förändrats? Vilka fördelar respektive nack-
delar finns det, anser ni, med denna förändring?

14. Har distansarbete blivit vanligare på grund av intranätet?

15. Har det varit lönsamt (för produktiviteten, för sammanhållningen, etc.) att använda sig av
intranät?

16. Har ni utvärderat intranätets effektivitet, och i så fall hur mäter ni denna effektivitet och hur
ofta?

17. Hur ofta uppdateras innehållet på intranätet?

18. Vem/vilka är ansvariga för innehållet och vem/vilka publicerar informationen, sköter layout
osv.? Kan de anställda själva publicera eget material, och i så fall ansvarar den enskilde an-
ställda för sitt eget material?

19. Vilka övriga för- respektive nackdelar finns med intranätet? Vilket är det huvudsakliga pro-
blemet med intranät? (är det t ex vanligt att anställda missar att ta del av information?)
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Bilaga 3: Enkätfrågor

1. Hur ofta använder du intranätet?

Flera gånger per dag  
Mer än 5 gånger/vecka
Mindre än 5 gånger/vecka

Aldrig 

Annat:______________________

2. Hur har du lärt dig använda intranätet?

Via arbetet
Kurs utanför arbetet
Självlärd

Annat:
________________________________

________________________________

3. Anser du att du behärskar att använda de tjänster som intranätet erbjuder?

Ja Nej Vet ej

4. Skulle du vilja lära dig mer om hur intranätet fungerar, dvs. få större känne-
dom om vilken information som finns på intranätet, och som de anställda kan
ta del av?

Ja
Nej Vet ej 

5. Vilka av intranätets tjänster använder du?

E-post
Personaltidningen 
Nyhetsbrev
Matsedel 
Diskussionsgrupper 
Videokonferens
Mötesrumsbokning
Förslags(e-post)låda
Omvärldsbevakning
(t ex av kunder) 
Aktiekurser

Pressklipp
Intranätutbildning
Databassökning

Annat:
________________________________

________________________________

________________________________



6. Vilken tjänst använder du mest?

______________________________________________________________________

7. Skulle du vilja att det fanns andra tjänster på intranätet, och i så fall vilka?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Upplever du som anställd att du kan påverka intranätets innehåll? Motivera
gärna ditt svar!

Ja  
Nej  

Vet ej

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. Anser du att det finns några fördelar med intranätet? I så fall, vilka?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Anser du att det finns några nackdelar med intranätet? I så fall, vilka?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Har du känt det som om du missat information, om den bara funnits på intra-
nätet?

Ja, ibland Ja, ofta Nej

12. Är du rädd för att missa information om den bara finns på intranätet?

Ja Nej



13. Tycker du att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken information som är
relevant för just dig?

Ja Nej  Vet ej  

14. Var du anställd inom organisationen tiden innan intranätet infördes?

Ja Nej Vet ej

15. Om ja, hur anser ni att den interna kommunikationen har förändrats? Motive-
ra gärna ditt svar.

Den har blivit bättre
Den har blivit sämre

Den är oförändrad
Vet inte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16. Har den personliga kontakten mellan ledning och personal, samt mellan perso-
nalen förändrats?   

Ja, mellan ledning och personal
Ja, mellan personalen

Nej

Om ja, vilka fördelar respektive nackdelar finns det, anser ni, med denna föränd-
ring?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17. Förutom intranätet, hur får du information som rör organisationen och ditt
arbete?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tack för Er medverkan!



Bilaga 4: Enkätsvar

Eftersom organisationerna skiljer sig åt då det gäller antalet anställda, utdelades olika antal
enkäter till respektive organisation.
   I de fall där svarsfrekvensen blivit 0 för samtliga organisationer, har vi valt att utesluta
dessa svarsalternativ från denna bilaga. Detta för att ge en så konkret bild som möjligt utan
några onödiga siffror.

N = Antalet svarspersoner som tilldelats enkäten.
(Hjälporganisationens N = 27, Sjukhusets N = 50 och Företagets N = 100).

af = Absolut frekvens, dvs. antalet personer som besvarat enkäten.
(Hjälporganisationens af = 19, sjukhusets af = 23 samt företagets af = 84)

x = Antal svarspersoner som besvarat en fråga med ett viss svarsalternativ.

rf = Relativ frekvens, dvs. andelen personer som svarat på ett visst sätt, dvs x/N.

1. Hur ofta använder du intranätet?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Flera gånger per dag
14 52 % 19 38 % 52 52 %

Mer än 5 gånger/vecka
3 11 % 4 8 % 18 18 %

Mindre än 5 gånger/vecka 2 7 % 0 0 % 6 6 %

Aldrig
0 0 % 0 0 % 2 2 %

x rf x rf x rf

Totalt: 18 70% 23 46% 78 78%



2. Hur har du lärt dig att använda intranätet?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Via arbetet
8 30 % 10 20 % 29 29 %

Kurs utanför arbetet
1 4 % 0 0 % 0 0 %

Självlärd 8 30 % 10 20 % 50 50 %

Annat
2 7 % 3 6 % 6 6 %

x rf x rf x rf

Totalt: 19 71% 23 46% 85 85%

3. Anser du att du behärskar att använde de tjänster som intranätet erbjuder?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
13 48 % 19 38 % 53 53 %

Nej
4 15 % 1 2 % 12 12 %

Vet ej
2 7 % 3 6 % 18 18 %

x rf x rf x rf
Totalt:

19 70% 23 46% 83 83%

4. Skulle du vilja lära dig mer om hur intranätet fungerar, dvs. få större kännedom
om vilken information som finns på intranätet, och som de anställda kan ta del
av?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
10 37 % 12 24 % 54 54 %

Nej
9 33 % 10 20 % 23 23 %

Vet ej
0 0 % 0 0 % 6 6 %

x rf x rf x rf
Totalt:

19 70% 22 44% 83 83%



5. Vilka av intranätets tjänster använder du?

Denna fråga är en flervalsfråga och beräkningen av andelen svarspersoner (rf) blir därför
lite annorlunda än tidigare. Värdet för rf beräknas fortfarande med hjälp av formeln x/N,
(dvs antalet svarspersoner som svarat på ett visst sätt dividerat med antalet utdelade enkä-
ter), men eftersom denna fråga har 14 svarsalternativ istället för ett, blir varje svarsalterna-
tiv 1/14 av frågan. För att kunna beräkna andelen svarspersoner som besvarat ett visst
svarsalternativ måste därför antalet svarspersoner (x) multipliceras med 1/14.

Värdet för rf blir således:  
N

x
rf 14

1•
=

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
DELTAGARTJÄNSTER x rf x rf x rf

E-post
17 4,5 % 21 3 % 66 4,7 %

Diskussionsgrupper
3 0,8 % 2 0,3 % 8 0,6 %

Videokonferens
0 0 % 0 0 % 7 0,5 %

Mötesrumsbokning
0 0 % 4 0,6 % 48 3,4 %

Förslags(e-post) låda
3 0,8 % 2 0,3 % 5 0,4 %

x rf x rf x rf

Totalt: 23 6,1 % 29 4,2 % 134 9,6 %

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
INTERNA TJÄNSTER

x rf x rf x rf

Personaltidningen
8 2,1 % 11 1,6 % 40 2,9 %

Nyhetsbrev
14 3,7 % 23 3,3 % 52 3,7 %

Matsedel
0 0 % 9 1,3 % 8 0,6 %

Intranätutbildning
2 0,5 % 1 0,1 % 22 1,6 %

x rf x rf x rf

Totalt: 24 6,3 % 44 6,3 % 122 8,8 %



Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
EXTERNA TJÄNSTER x rf x rf x rf

Omvärldsbevakning
5 1,3 % 6 0,9 % 30 2,1 %

Aktiekurser
0 0 % 2 0,3 % 15 1,1 %

Pressklipp
4 1,1 % 16 2,3 % 32 2,3 %

Databassökning
10 2,6 % 10 1,4  % 36 2,6 %

x rf x rf x rf

Totalt: 19 5 % 34 4,9 % 113 8,1 %

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
ANNAT

x rf x rf x rf

Annat 2 0,5 % 0 0 % 35 2,5 %
x rf x rf x rf

Totalt: 2 0,5 % 0 0 % 35 2,5 %



6. Vilken tjänst använder du mest?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf af rf

E-post
14 52 % 16 32 % 36 36 %

Personaltidningen
1 4 % 0 0 % 0 0 %

Nyhetsbrev
0 0 % 0 0 % 4 4 %

Mötesrumsbokning
0 0 % 0 0 % 3 3 %

Omvärldsbevakning
0 0 % 0 0 % 3 3 %

Pressklipp
0 0 % 2 4 % 1 1 %

Intranätutbildning
0 0 % 0 0 % 1 1 %

Databassökning
1 4 % 1 2 % 3 3 %

Annat
2 7 % 4 8 % 29 29 %

x rf x rf x rf
Totalt:

18 67 % 23 46 % 80 80 %

8. Upplever du som anställd att du kan påverka intranätets innehåll? Motivera gärna
ditt svar!

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
4 15 % 11 22 % 25 25 %

Nej
2 7 % 2 4 % 22 22 %

Vet ej
1 4 % 1 20 % 29 29 %

x rf x rf x rf
Totalt:

7 26 % 23 46 % 76 76 %



11. Har du känt det som om du missat information, om den bara funnits på intranä-
tet?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja, ibland
8 30 % 11 22 % 46 46 %

Ja, ofta
2 7 % 0 0 % 8 8 %

Nej
9 33 % 12 24 % 27 27 %

x rf x rf x rf
Totalt:

19 70 % 23 46 % 81 81 %

12. Är du rädd för att missa information om den bara finns på intranätet?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
7 26 % 8 16 % 40 40 %

Nej
11 41 % 15 30 % 42 42 %

x rf x rf x rf
Totalt:

18 67 % 23 46 % 82 82 %



13. Tycker du att det är svårt att avgöra vilken information som är relevant för just
dig?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
6 22 % 8 16 % 51 51 %

Nej
10 37 % 12 24 % 28 28 %

Vet ej
3 11 % 3 6 % 5 5 %

x rf x rf x rf
Totalt:

19 70 % 23 46 % 84 84 %

14. Var du anställd inom organisationen tiden innan intranätet infördes?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja
17 63 % 19 38 % 22 22 %

Nej
2 7 % 4 8 % 40 40 %

Vet ej
0 0 % 0 0 % 2 2 %

x rf x rf x rfTotalt: 19 70 % 23 46 % 64 64 %

15. Om ja, hur anser ni att den interna kommunikationen har förändrats? Motivera
gärna ditt svar.

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Den har blivit bättre
14 52 % 14 28 % 33 33 %

Den har blivit sämre
1 4 % 2 4 % 6 6 %

Den är oförändrad
0 0 % 1 2 % 4 4 %

Vet ej
0 0 % 2 4 % 7 7 %

x rf x rf x rf

Totalt: 15 56 % 19 38 % 50 50 %



16. Har den personliga kontakten mellan ledning och personal, samt mellan persona-
len förändrats? Om ja, vilka fördelar respektive nackdelar finns det, anser ni,
med denna förändring?

Hjälporganisationen Sjukhuset Företaget
x rf x rf x rf

Ja, mellan ledning och per-
sonal 5 19 % 5 10 % 14 14 %

Ja, mellan personalen
4 15 % 6 12 % 6 6 %

Nej
6 22 % 12 24 % 33 33 %

x rf x rf x rf

Totalt: 15 56 % 23 46 % 53 53 %



Bilaga 5: Ordlista

Applikationer se program

Brandvägg
Programvara som hindrar intrång från obehöriga i organisationen datanätverk. (Bark s.10)

Frontpage
Ett visuellt verktyg som hjälper till att konstruera och sköta webbsidor på intranätet.
(Fronckowiak Building anintranet for dummies 1997, s.87)

Gränssnitt
Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system. Exempel på gränssnitt är gräns-
snittet mellan två program, mellan dator och modem samt mellan dator och skrivare. An-
vändargränssnitt kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan människa och
dator och utgörs bl.a. av det man ser på bildskärmen. (http://www.nada.kth.se/)

HTML
(Hypertext Markup Language) Ett gemensamt dataformat för WWW-dokument där i vilket
hypertextlänkara ligger. (Städje & Engholm Stora boken om Internet 1995, s.69)

Hyperlänkar se länk

Länk
[i webbsammanhang:] koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett markerat
ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller på en annan webbsida. I andra
sammanhang förekommer benämningen hypertextlänk för liknande kopplingar.
(http://www.nada.kth.se/)

Modem
MOdulator – DEModulator. En dosa som översätter datorns digitala signaler till analoga
signaler och vice versa. Används för att etablera en uppringd kontakt med en annan dator
över det vanliga telenätet. (Clason & Ek s.196)

Multimedia
Datorstödd presentation som innehåller kombinationer av text, ljud, stillbilder, animeringar
och videosekvenser. Multimedia är vanligen interaktiv så att användaren kan styra presen-
tationen efter sina egna önskemål. (Bra Böckers Lexikon 2000 1999, s.293)

Plattform
Utgör den hård- och mjukvara som ligger i botten för ett system. Exempelvis är Windows
NT en plattform. Det finns program och system som fungerar på flera plattformar. De sägs
då vara plattformsoberoende. (Clason & Ek s.75)

Program
Applikationsprogram kan även kallas för användarprogram eller tillämpningsprogram.
Vanliga applikationsprogramvaror är t ex Word, Excel eller PowerPoint. (Mayer s.40)



Server
Bl a en värddator för filer i ett lokalt nätverk som tillhandahåller en viss tjänst som man
kan komma åt från andra datorer via en klient. (Clason & Ek s.200)

Webbläsare
Det program som används för att kunna titta på olika webbsidor. Exempelvis är Netscape
samt Internet Explorer dominerande webbläsare på marknaden. (Hedemalm s.193)

Web Browser
En klientprogramvara, även kallad webbläsare, som gör det möjligt för datorn att läsa
WWW-dokument. (Mayer s.376)

Webbserver
En server som lagrar och tillhandahåller webbsidor för Internet. (Clason & Ek s.202)

Website
eller webbsida, som det kallas på svenska. Den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att
behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att
rulla bilden. (http://www.nada.kth.se/)


