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Förord 
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Bertil Lind som har hjälpt oss i denna studie.  
 
Vi vill också passa på att tacka samtliga respondenter vid Kommunledningskansliet i 
Borås för att de var vänliga att ta emot oss och på så sätt skapade möjligheten att driva 
denna undersökning framåt. 
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Abstract 
When creating an information system it is important that the users participate to make 
sure that their needs are considered.  
 
The purpose of this review is to find out how to optimize the use of an intranet and 
thereby also work routines. The main question is phrased as below: 
 
How to increase the use of an intranet?   
 
The review consists of one theoretical study and one empirical study. In the theoretical 
study, we have identified some aspects that need to be taken under consideration and 
these aspects have its base in a socio- technical perspective (for example; the individual 
and what triggers attitude and motivation). Furthermore, we study how computer 
interaction differs based on interests and the understanding of the tool as such.   
 
The empirical study has been carried out on Kommunledningskansliet in Borås, where 
we have interviewed six persons. The interviewees represent different types of characters 
and because of this the study has brought a general result. To reach success with an 
intranet, it requires that the company is perceptive to its users and their needs and skills. 
Aspects as motivation and attitude are important and affect the individual when it comes 
to learning, for example. 
 
In our result, we present a number of guidelines that we believe answer our main 
question: 
Enable electronic tasks, suit intranet-view based on role, create feed-back from the 
system, improve search engine, clear entries, encourage and motivate the users 
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Sammanfattning 
När ett informationssystem skapas är det viktigt att användarna är delaktiga för att detta 
skall kunna matcha de behov som finns. Syftet med denna studie är att komma fram till 
hur man ökar användningen av ett intranät och därigenom kan effektivisera arbetsrutiner. 
Vi har därför formulerat vår forskningsfråga enligt följande: 
 
Hur kan man öka användningen av ett intranät? 
 
Studien består av en teoretisk och en empirisk undersökning. I den teoretiska studien har 
vi identifierat ett antal aspekter som är nödvändiga att ta under beaktning. Dessa aspekter 
har sin utgångspunkt i ett sociotekniskt perspektiv. Bland annat belyser vi ämnen som 
berör individen och dennes attityd och motivation. Vidare hur datorinteraktion varierar 
beroende på förståelse och intresse.   
 
Vår empiriska studie har vi genomfört vid Kommunledningskansliet i Borås, där vi har 
intervjuat sex stycken personer. Dessa respondenter är av varierande karaktär och studien 
har därför genererat ett relativt generellt resultat. För att nå framgång med sitt intranät 
krävs det att man som verksamhet är lyhörd för användarnas behov och kunskaper. 
Aspekter som motivation och attityd har också en väsentlig inverkan på hur man som 
individ lär sig och bearbetar. Vi har vårt resultat identifierat ett antal riktlinjer vilka vi 
anser vara svaret på vår forskningsfråga:  
Möjliggör elektroniska uppgifter, rollbasera, skapa återkoppling, förbättra sökfunktion, 
tydliga ingångar, uppmuntra och motivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: användbarhet, attityder, intranät, sociotekniskt perspektiv, öka 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund och vad som ligger till grund och är vårt syfte 
för studien. Vi tar också upp studiens problemställning och hur vi bidrar med kunskap 
samt vad vi avgränsar oss ifrån.  

1.1 Bakgrund 
Intranät är ett medel för interaktion inom en organisation. Det baseras på ”Internet-
teknik”, vilket innebär att tjänster såsom till exempel e-post och filöverföring är möjligt. 
För att förtydliga kan man hårddraget säga att det kan likställas med en webbplats där 
informationsstrukturen byggs upp på interninformation, tillgång till organisationens 
databaser och vissa verksamhetssystem.(Statskontoret 1996) 
  
Det finns flera fördelar med att använda sig av intranät. Förutom att reaktionstiden för 
beslutsfattande minskar och att beslutsunderlag kan skickas via nätet, blir det också 
enklare att ta del av information.  
 
Intranät möjliggör globalitet, just din information är tillgänglig vart du än befinner dig i 
världen.(Hjelm 1996) När något publiceras görs det tillgängligt för alla på samma gång.  
 
Artikeln Rätt väg till intranätet (Larsson 2007) handlar om att Vägverket slog ihop 13 
stycken intranät. Avsikten med detta var i första hand kostnadsbesparing och genom 
utbildningar via intranätet har man inte bara kunnat spara pengar, utan också nåt ett 
enklare sätt att sprida information. Vägverket har bland annat haft som mål att (citat)”se 
till att intranätet är ett dagligt arbetsverktyg och att underlätta i medarbetarnas vardag”.  
 
Trots denna artikel finner vi (bara två dagar senare) debattartikeln Intranätet dör, där det 
istället betonas att intranät generellt sätt fungerar dåligt i verkligheten (Jakobsson & 
Penker 2007)  
 
Vidare skriver författarna av artikeln att det inte har att göra med dålig teknik och heller 
inte med dåliga kravspecifikationer eller undermålig arkitektur, utan att det istället är 
andra orsaker. Det brister istället i insikt om hur företagskultur och sociala strukturer 
fungerar. Man belyser därför några av de områden som kan vara en del av problematiken.  
”Varför ska jag som individ gå till mitt intranät” - författarna av artikeln menar att 
många företag använder sig av ett förlegat sätt att styra medarbetarna till intranätet, helt 
enkelt genom att lägga sådant som man måste ha på en daglig bas där. Det negativa med 
denna metod är att den saknar insikt om hur sociala strukturer fungerar. 
 
Vidare beskrivs att det är bra med ”knowledge management”, men att det istället för 
teknik borde fokusera mer på ledarskap än på teknik, då den enskilde medarbetaren 
annars kanske inte har så mycket intresse av att vare lära sig, eller andra.  
 
Utifrån ovanstående kommer det fram att användaren måste finna en nytta i att använda 
intranätet. Vad kan denna nytta tänkas vara? Och varför ser inte användaren den idag?  
Är det ointresse som präglar användaren?  Eller kanske okunskap? Saknas utbildning? 
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Denna typ av aspekter fångar vårt intresse och vi tänker oss därför att det kan vara värt att 
genomföra en studie för att fler företag skall dela Vägverkets mål och på så sätt 
(citat)”hitta rätt väg till intranätet”. 
 

1.1.1 Inledande undran 
I artikeln "A managers Guide to Computer Supported Collaborative Work (also known as 
Groupware)" talar John H. Saunders om "groupware" som han beskriver som hårdvara, 
mjukvara och processer som är designade för att hjälpa till i grupprelaterade uppgifter så 
som kommunikation, kunskapsutbyte, beslutsfattande, schemaläggning och 
analys/design. För att "groupware" skall vara möjligt måste det finnas ett samarbete inom 
gruppen. Han menar också att svårigheten inte ligger i teknik eller brister i ekonomi, utan 
snarare aspekter av en mer social karaktär. 
 
Med andra ord, Intranät kan för en verksamhet vara en tillgång, men utifrån vårt sätt att 
se det, bara om det byggs och används på rätt sätt. Vad är då rätt sätt och hur delaktiga är 
användarna i utformningen av dess design och den funktionalitet det besitter? Om 
medarbetarna avses vara de som ska arbeta i denna virtuella miljö skall dessa i så fall inte 
tas hänsyn till och medverka vid utveckling?  
 
I vår vetenskapliga studie har vi för avsikt att undersöka i vilken omfattning intranätet 
nyttjas och hur det upplevs. Vårt mål med detta är att på så sätt finna ett sätt att öka 
användningen och därigenom effektivisera arbetsrutiner. Med detta i fokus blir därför 
användarna föremål för vår studie, med andra ord medarbetarna.  
 
Tillsammans med det teoretiska fundament som kommer att presenteras ämnar vi 
genomföra en fallstudie för en specifik verksamhet som har intranät som verktyg. 
 

1.1.2 Studiens problemställning 
Att arbeta med intranät som verktyg i en verksamhet kan som tidigare nämnts vara en 
tillgång för dess användare. Förutsättningen för detta är givetvis att medarbetarna är 
nöjda med den miljö som erbjuds och tycker att detta fungerar på ett bra sätt. I vår 
inledande undran diskuterade vi huruvida användarna av intranätet medverkar vid 
utformning av design och funktionalitet.  
 
”Om man inte förstår vad ett intranät är bra för är det lika bra att satsa pengarna på en 
firmafest” (Hjelm 1996 se Plomgren 1996)  
 
På tekniksidan inom intranätområdet går allt väldigt fort och internationellt sätt finns det 
en uppsjö av företag inom it-sektorn som ständigt utvecklar mer eller mindre innovativa 
webbapplikationer. (Bark et al. 2002) 
 
Hur skall man kunna öka användningen av ett verktyg utan att veta vilka egenskaper som 
är önskvärda och vilka förutsättningar som finns hos användarna? Om den som beställer 
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systemet inte är densamma som tar fram kravspecifikationen, för vem skapas då 
ändamålet? 
 
För att intranätet skall få framgång i organisationen måste det skapas användbara 
applikationer utifrån medarbetarnas förutsättningar. Dessa tillsammans med befintliga 
system och databaser bör integreras på ett bra sätt. Intranätet skall på så sätt skapa ett 
mervärde hos användaren och därmed också organisationen.(Bark et al. 2002) 
 

1.1.3 Frågeställning 
Utifrån den inledande undran och problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till 
följande frågeställning (med tillhörande delfrågor):  
 
Hur kan man öka användningen av ett intranät? 
Delfrågor: 

 Hur påverkar ett intranät en verksamhet och dess användare? 
 Vad finns det för användarkaraktärer? 
 Vad finns det för utbildningsbehov hos användarna? 
 Vilka aspekter kan tänkas vara viktiga att beakta gällande användbarhet? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för hur man kan öka användandet av 
intranätet. Dessa riktlinjer skall visa på aspekter som kan tänkas vara viktiga att beakta 
gällande användbarhet och hur man som verksamhet kan karaktärisera användarna, 
baserat på datormognad och attityder. Detta för att på så sätt öka intresset och 
kunskapsnivån hos användarna och därigenom effektivisera dagliga arbetsuppgifter. 
 

1.2.1 Kunskapsbidrag 
Genom att undersöka vad som karaktäriserar användning av ett intranät, genererar vårt 
resultat ett ökat medvetande hos verksamheten och därigenom också en förståelse för 
medarbetarnas arbetssätt och inställning. På bas av detta kan vi bidra med kunskap till 
verksamheten om hur de kan öka sin användning av intranätet. 
  

1.2.2 Identifiering av kunskapsintressenter 
Alla verksamheter har givetvis användare av olika karaktär och vi tänker oss därför att 
det resultat som vi tar fram, inte är specifikt för Kommunledningskansliet i Borås. Vi ser 
därför inte bara denna verksamhet som en kunskapsintressent, utan tillämpning bör också 
kunna göras gällande inom andra organisationer som använder sig av ett intranät. Med 
resultatet skall dessa finna vägledning i fortsatt interaktion.  
 
Framtida studenter kan också ta del av vår undersökning och använda denna som 
underlag för fortsatt forskning, eller som inspirationskälla för liknande ämnen. 
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1.2.3 Avgränsningar 
Denna uppsats har sitt fokus i att finna ut vilka aspekter som kan tänkas påverka en 
medarbetare i dess användning av intranätet. Vårt fokus ligger i hur medarbetaren 
upplever det befintliga intranätet (både utseendemässigt och navigationsstrukturen av det) 
och vad det används till. 
 
Vi avgränsar oss till att genomföra vår studie inom endast en verksamhet, detta på grund 
av att det inom denna verksamhet finns så många olika användare, med olika mycket 
datorvana. Dock har vi inte för avsikt att lägga fokus på användare med 
specialistkunskaper inom it, då vi tror att dessa är i minoritet och att det därför skulle bli 
missvisande. 
   
Vi avgränsar oss från att granska hur verktyget ser ut idag, utan fokuserar istället på hur 
det upplevs av dess användare.   
 
Vi avgränsar oss också från aspekter som berör exempelvis it-säkerhet och ekonomi, då 
vi hoppas och tror att detta är faktorer som verksamheten har rutiner för då intranätet 
redan är i bruk. 
 
Den empiriska studien kommer enbart att belysa enstaka fall, vilket gör att det resultat 
som presenteras inte kommer att återge en helhet av marknaden, men ett relativt stort 
urval av den.  
 

1.3 Begrepp 
Detta avsnitt hanterar de begrepp som är vanligt förekommande och av relevans inom det 
område som avses studeras. Definitionerna i sig är till för att underlätta för läsaren och att 
i möjligaste mån undvika frågetecken hos denne.   
Observera att de begrepp som beskrivs görs så, med utgångspunkt från det sammanhang 
som studien avser.   
 
Användare 
Den person som är en del av interaktionen och avser bruka det verktyg som används för 
den. I detta fall avser användare medarbetaren. 
 
Användbarhet  
Användbarhet är ett begrepp som bland annat används inom området människa-
datorinteraktion. Detta beskriver vilka förutsättningar som tillhandahålls användaren, 
genom systemet och i vilken utsträckning denne kan hantera detta. 
  
Effektivitet  
Med effektivitet syftar vi till att det ska vara fördelaktigt att använda och också göras så 
på ett optimalt sätt. De funktioner och egenskaper som Intranätet tillhandahåller skall 
vara utformade på ett sådant sätt att det för användaren inte skall uppstå oklarheter om 
eller hur dessa skall användas. Projektdeltagaren skall vara väl invigd i systemet och 
utformning ska ske med medverkan av dessa för att på så sätt uppnå effektivitet. 
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Funktion 
Med funktioner avses egenskaper, vilka användaren (projektdeltagaren) kan arbeta i och 
som underlättar kommunikationen. Detta kan till exempel vara e-mail, videokonferenser 
och liknande. 
Vi syftar i vårt arbete funktion till en uppgift som användaren kan välja att utföra. 
 
Individ 
Med begreppet individ avser vi en person, en användare. 
 
Informationsstruktur  
Informationsstruktur är det sätt på vilket information är strukturerad i ett intranät. 
Informationsstrukturen beskriver också hur information görs tillgänglig och för vilka 
samt vilken typ av information som infogas i systemet.  
 
Informationssystem  
Ett informationssystem är ett system som bearbetar, lagra och distribuerar information. 
Genom ett informationssystem kan information flyttas mellan olika personer över tid och 
rum. Ett intranät är ett informationssystem.  
 
Interaktion 
Människans samspel med tekniken.  Den växelverkan som sker mellan systemet (i detta 
fall det virtuella samhället) och den som arbetar/kommunicerar i detta, men också det 
samspel som pågår mellan individer. 
 
Intranät 
Intranät är ett datornät som tillhandahåller tjänster för kommunikation inom ett företag 
liksom Internet. Skillnaden är att ett intranät inte är allmänt tillgängligt. I vårt fall utgör 
intranätet ett verktyg för kommunikation och kunskapsutbyte inom projektgruppen. John 
H. Saunders definierar i sin artikel ”A Manager’s Guide to Computer Supported 
Collaborative Work” intranät som en gemensam databas, vilken innehåller integrering av 
e-mail, replikation av data över hela världen (eller i vårt fall åtminstone inom det projekt 
där det görs gällande), diskussionsgrupper, ett för alla gemensamt användargränssnitt och 
metadata med gruppaktiviteter. 
 
Kommunikation 
Med begreppet kommunikation syftar vi i vårt arbete till kommunikation mellan individer 
i en verksamhet och den kommunikation som sker mellan användare genom ett intranät. 
Kommunikationen kan utgöras av samtal och diskussioner mellan medarbetare eller 
överföring av information mellan dessa med hjälp av intranätet.  
 
Kunskapsutbyte 
Den kunskap som utbyts inom verksamheten via intranätet. Detta kan med intranät ske 
oberoende av tid och plats. John H. Saunders tar i sin artikel "A managers Guide to 
Computer Supported Collaborative Work (also known as Groupware)" upp: samma-tid 
samma-plats, samma-tid olika-platser, olika-tid samma plats och olika-tid olika-plats. 
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Han menar att dessa inte längre har någon betydelse, numera ges tillgång till 
organisationens information genom medarbetarens egen browser (webbläsare). 
 
Medarbetare  
Person som samarbetar med andra i visst arbete vanl. i fråga om tämligen kvalificerat 
arbete. (Nationalencyklopedin, 2007). I detta fall avses de som skall arbeta med Intranätet 
som verktyg för kommunikationen, det vill säga användarna. 
 
Samarbete  
John H. Saunders talar om "groupware" (se ovan) grupparbete är en av grundstenarna i 
"groupware" och med samarbete menar vi i detta fall den interaktion och det samspel som 
pågår inom verksamheten. Det syftar alltså till det grupparbete som krävs och görs 
gällande i denna studie. 
 
Enligt Nationalencyklopedin är samarbete "Arbete som utövas av personer tillsammans 
för ett gemensamt syfte", vilket vi också önskar lyfta fram, bland annat genom att ta reda 
på hur gruppsammansättningen ser ut, men också hur den enskilde individen fungerar i 
grupp. 
 
Verksamhet 
Ett företag eller organisation med tillhörande aktörer, såsom medarbetare, ledning och 
informationssystem. 
 
Verktyg 
Det redskap som användaren behöver för att kunna utföra det som avses. I denna studie 
syftar verktyget till det virtuella samhället som brukas vilket också utgörs av ett intranät. 
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2 Metod 
I detta kapitel karaktäriseras den kunskap som tas fram i studien. Vi beskriver vilket 
vetenskapligt förhållningssätt som ligger till grund för forskningen. Vidare beskriver vi 
hur vi ser på kunskap och hur vi uppfattar tillvaron (i ontologisk och epistemologisk 
positionering). I kapitlet beskrivs också vårt tillvägagångssätt och vilka metoder som 
används, samt vilken roll teori och empiri har för studiens resultat.  
 
För att studera området och att få en djupare förståelse, kommer vi att, tillsammans med 
den litteratur som tas fram, i vår kandidatuppsats också att genomföra en empirisk studie. 
Detta dels för att kunna knyta an till teorin, men också för att kunna bidra med något nytt. 
Som föremål för den empiriska studien har vi till avsikt att genomföra en utvärdering på 
bas av intervjuer. Det kommer alltså att genomföras en kvalitativ studie med fokus på 
användare för att få klarhet i hur de upplever det intranätet som de har tillgång till/brukar.  
 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Då syftet med vår undersökning är att identifiera förslag och riktlinjer som skall kunna 
tillämpas för att öka användningen av ett intranät, blir den dominerande kunskapen som 
tas fram förklarande kunskap. Med förklarande kunskap talar man om varför något är på 
ett visst sätt. Goldkuhl (1998) berättar att förklaringskunskap ofta presenteras i 
traditionell hypotesform, med andra ord ”Om A, så B” och uttrycker ett exempel (citat) 
”Om ringa användarinflytande Så datasystem med låg kvalitet”. Denna typ av kunskap 
blir därför vårt fokus, då vi söker finna orsaker till brister i användandet.  
 
Diagnostisk kunskap innebär att man försöker hitta orsaker till ett bestämt förhållande. I 
vår studie gör vi just detta genom att belysa varför användarna inte utnyttjar intranätet i 
en önskvärd utsträckning, då detta troligen både hade förenklat, samt effektiviserat deras 
arbetsrutiner. 
 
Deskriptiv kunskap är en beskrivande och egenskapsbestämmande kunskap. Denna 
kunskap beskriver egenskap/er hos en kategoriserad och studerad företeelse, därför ter sig 
kunskapen som vi sedan förmedlar som deskriptiv för läsaren.  
 

2.2 Vetenskaplig grundsyn 

2.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Bryman (2002) delas de in i två förhållningssätt: 

- kvalitativt och kvantitativt. 
 
Gällande det kvantitativa förhållningssättet är forskaren betraktare. Det är ett distanserat 
förhållningssätt och kontakten mellan forskare och objekt är väldigt begränsad eller i det 
närmaste obefintlig. Detta förhållningssätt innebär att forskarens möjlighet, eller risk om 
man så vill, att påverka aktören eller objektet minimeras.  
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Då vi i vår undersökning har för avsikt att ser hur man ur ett användarperspektiv kan 
påverka effektivisering av användning av ett intranät, är inte det kvantitativa 
förhållningssättet tillräckligt. Vi måste förstå vårt problemområde på djupet för att kunna 
producera något resultat.   
 
Vi satsar därför på ett kvalitativt förhållningssätt. Bryman (2002) menar att många 
kvalitativa undersökningar ofta tar form i väldigt detaljerade beskrivningar av vad som 
har hänt i den miljö eller situation som granskats. Det som skall tolkas, måste göras så, i 
sitt sammanhang, vi kan inte förstå hur och varför medlemmar i en social grupp beter sig 
på ett visst sätt annars (Bryman 2002).  
 
Något annat som talar för oss gällande valet av en kvalitativ metod är att den är mer 
flexibel på ett sådant sätt att man som forskare under observationen eller intervjuns 
fortlöpande kan ändra inriktning och fokus, eller lägga till en fråga som spontant dyker 
upp. Vidare ser vi en fördel i att utifrån ansiktsuttryck och tonläge kunna tolka 
respondenten på ett mer korrekt sätt än vad som hade kunnat göras vid exempelvis en 
kvantitativ studie. 
 

2.3 Ontologisk positionering 
Enligt Åsberg (2000) är ontologi den mest övergripande nivån för bestämning av hur vi 
uppfattar tillvaron. Han menar att bestämningar på denna nivå både är nödvändiga och 
avgörande av den anledningen att vi innan vi undersöker något empiriskt redan har 
bestämda föreställningar om tillvarons grundkaraktär vilken utgör den ram inom vilken 
kunskap skapas och framstår som meningsfull. Genom att beskriva vår syn på olika 
fenomen kan vi uttrycka vår ontologiska positionering.  
 
Vi vill genom denna rapport skapa förståelse och kunskap om detta område genom att få 
svar på vår huvudfråga Hur kan man öka användningen av ett intranät? 
 
För att finna svar på vår huvudfråga är det nödvändigt att denna delas upp i olika 
fenomen. Respektive identifierat fenomen behöver vi skapa förståelse för och diskutera 
för att finna svar på delfrågorna som kommer att bidra till att svara på vår huvudfråga. 
Genom att ta reda på vilka funktioner och egenskaper ett intranät har kan vi också finna 
kunskap om vilken betydelse det kan ha för medarbetarna och vad som påverkar att ett 
sådant används. Därtill vill vi ta reda på hur användningen av ett intranät kan 
effektiviseras. Med detta menar vi vilka faktorer som kan påverka att användandet av ett 
intranät utökas.  
 
Det finns flertalet perspektiv som man skulle kunna belysa detta område inom. Vi har 
valt att se det ur ett sociotekniskt perspektiv eftersom att detta handlar om interaktionen 
mellan människa och teknik och därför ligger i linje med det som präglar vår studie.  
 
Det sociotekniska perspektivet blev en ”följd” av systemperspektivet och 
humanperspektivet då man insåg att det var nödvändigt att finna något som ”kopplar” de 
båda samman. Eftersom att dessa två perspektiv inte fungerar med samma lagar kan de 
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därför inte betraktas som ett enkelt sammansatt system. Den sociala delen hanterar 
människors sätt att agera och reagera och hör därför inte till den formella systemteorin. 
Båda dessa system anses vara på samma ”nivå” det vill säga att inget av dessa är 
underordnat det andra. (Freimann och Renström 2005) 
 

2.4 Epistemologisk positionering 
Kunskapsteori och epistemologi är detsamma. Det handlar om läran vad man kan veta 
och hur man uppnår den kunskapen. Ontologin, det vill säga verkligheten, hänger 
samman med epistemologi. (Historiefilosofi 2005).  
 
Genom att genomföra en epistemologisk positionering kan vi beskriva hur vi ser på 
kunskap i vår studie. Vi vill förtydliga det kunskapsbehov vi vill generera, nämligen ta 
fram ett resultat på vår huvudfråga "Hur kan man öka användningen av ett intranät?". För 
att nå ett resultat behöver vi kunskap om varierande områden. Det rör sig å ena sidan om 
att klargöra varför intranätet inte används i en önskad utsträckning och det blir på så sätt 
en form av diagnostisk kunskap (Goldkuhl 1998). Å andra sidan behöver vi få svar på 
aspekter som berör mer socialpsykologiska områden, som till exempel individens 
kunskaper samt attityd gentemot intranätet. Denna kunskap är mer av en deskriptiv 
karaktär (Goldkuhl 1998). Det slutliga resultatet skall dock ge läsaren en förklaring till 
huvudfrågan (se ovan), vilket innebär att kunskapen som genereras i detta fall är 
förklarande  
   
Vi behöver få svar på frågan ”Hur skall man veta att kunskapen är tillförlitlig”(Åsberg 
2000) Detta har vi för avsikt att få reda genom att dels bryta ner vårt problemområde det 
vill säga att få klarhet i de underliggande frågor som tagits fram, men också genom det 
faktum att när en kunskapsteori är baserad på en realistisk uppfattning av verkligheten 
anses studieobjektet vara källan till kunskap (Historiefilosofi 2005) . Eftersom att vår 
vetenskapliga ansats är att ta fram kunskap genom induktion tänker vi därför också på 
kunskap på ett sådant sätt att den empiriska delen har sitt syfte i att verifiera den 
teoretiska. Med utgångspunkt i dessa faktorer vill vi skapa ett resultat som är både 
trovärdigt och av god substans.  
 

2.5 Teoretiskt fundament 

2.5.1 Litteraturinsamling  
Då vi behöver en förförståelse för ämnet innan den empiriska studien görs gällande har vi 
valt att undersöka och granska litteratur som förefaller relevant för området.  Det 
teoretiska fundament som kommer att ligga till grund för den fallstudie som ämnas 
genomföras kommer därför att studera olika delar, dessa av karaktären människa – dator 
– interaktion, men också intranät som verktyg. Vidare, tänker vi oss att områden av mer 
socialpsykologisk läggning är av hög vikt för förståelsen av användaren.  
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2.5.2 Roll för teori och empiri 
Teorins roll 
Den litteratur som granskas görs så på ett kritiskt och grundligt sätt för att lyfta fram de 
områden som är relevanta. I det avseendet där källor är av äldre karaktär krävs en 
selektering av informationen i dessa, för att på så sätt bara lyfta fram det som inte är 
tidsbundet. 
 
Litteratur samlas in från olika typer av källor, till exempel tryckta böcker och 
elektroniska dokument. Detta för att få en så stor vidd som möjligt. Teorin lär oss om 
faktorer inom de forskningsfrågor vi vill ha svar på och ligger därför till grund för våra 
intervjufrågor. Genom kvalificerade intervjufrågor kommer svaren på dessa därför att 
verifiera eller falsifiera teorin.  
 
Gällande den empiriska studien, får vi många gånger svar på frågan – hur handlar 
människor i olika situationer. I den teoretiska undersökningen hoppas vi få svar på frågan 
varför. 
 
Empirins roll 
Då vi har för avsikt att genomföra en eller flera fallstudier baserat på utvärdering och 
intervjuer är naturligtvis empirin av högsta vikt. Den är också nödvändig för att 
konstatera om det teoretiska fundament som tagits fram är korrekt och överensstämmer 
med verkligheten.  
 
Ur forskningssynpunkt är detta essentiellt då vi med teori och empiri tillsammans kan 
bidra med något nytt. Något som besvarar frågan: Hur kan man öka användningen av ett 
intranät? 
 
Teorin och empirins roll i genomförandet 
Bryman (2002) menar att induktion utgör ett sätt att koppla samman teori och forskning. 
Han menar att man arbetar utifrån något som kallas "Grounded theory" som innebär 
teoribildning på empirisk grund. Detta är en iterativ process som går fram och tillbaka 
mellan data och teori. När en teoretisk reflektion över data ägt rum kan det vara 
nödvändigt för forskaren att finna ytterligare information för att kunna verifiera eller 
falsifiera en teori. Detta ligger till grund för genomförandet av vår studie. För att kunna ta 
fram adekvat information utifrån den empiriska studien krävs det att vi har en teoretisk 
förförståelse. Därför behöver vi först läsa in oss på ämnet för att växelverkan mellan teori 
och empiri ska vara möjlig.  
 
När kunskap är samlad från de båda delarna kan en analys genomföras. Vi beskriver 
nedan med ett kort exempel hur tillvägagångssättet för denna analys ser ut: 
En av respondenterna uttrycker att denne inte har varit delaktig vid utformningen av det 
nya intranätet.  
Baserat på detta dyker följande frågeställningar upp: 

- Delas denna uppfattning av flera respondenter?  
- Vad säger teorin om användardelaktighet?  
- Finns det ett starkt samband mellan det som tagits fram i teori med det som tagits 
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fram i empirin? Vilka avvikelser ser vi?  
- Hur kan det påverka användningen? 

 
Empirin kan därför till viss del analyseras separat från teorin, men för att ge studien mer 
substans krävs också en jämförelse mellan teori och empiri. 

2.5.3 Intervjuer  
I vår rapport kommer de kvalitativa intervjuerna utgöra vårt empiriska material och 
spegla användarnas uppfattningar inom relevanta områden för vår studie.  
 
Kvalitativa intervjuer syftar till att (citat): ”upptäcka eller identifiera icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. ” (Starrin & Renck 
1996) 
 
En kvalitativ intervju är ett tillvägagångssätt som används när man vill undersöka, förstå 
struktur eller egenskaper hos något. Den kvalitativa intervjun har ett antagande som 
utgångspunkt, detta antagande ligger i vårt fall i den kunskap vi har fått från vår 
teoretiska studie, men också baserat på tidigare erfarenhet.  Det är svårt att i inledningen 
veta vilka frågor som är betydelsefulla och vi inser att det krävs av intervjuaren att denne 
utvecklar och anpassar intervjufrågorna utefter vad som kan vara lämpligt för situationen.  
En kvalitativ intervju är oförutsägbar då frågor och svar delvis utvecklas som en följd av 
tidigare frågor och svar. Intervjuaren har till uppgift att hjälpa individen att bygga upp ett 
sammanhängande och begripligt resonemang, för att detta skall vara möjligt kräver det att 
vi är inlästa på ämnet innan intervjuerna genomförs.  
 
Då våra intervjuer sker individuellt med varje respondent, granskas dessa också vid 
intervjutillfället individuellt. När samtliga intervjuer är genomförda generaliserar vi, i den 
utsträckning det är möjligt.  

2.5.4 Forskningsprocessen 
Den insamlade datan som har delgivits oss i form av empiriska respektive teoretiska 
studier (källstudier) kommer att ligga till grund för att kunna analysera och generera 
kunskap till de kunskapsbehov som identifierats.  
 
Hur påverkar ett intranät en verksamhet och dess användare? 
Här har vi till avsikt att få reda på vinningen av ett intranät, både för den enskilde 
medarbetaren men också för verksamheten. Vi söker svar på vad som kan göras mer 
effektivt tack vare intranätet.  
 
Vad finns det för användarkaraktärer? 
Genom ett svar på denna fråga kan vi komma underfund med hur intranätet och aspekter 
runt omkring kan anpassas efter användarnas behov. 
 
Vad finns det för utbildningsbehov? 
Syftet med denna fråga är att om vi kan identifiera användarnas kunskapnivå kan vi också 
förstå i vilken utsträckning som användarna behöver utbildning. 
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Vilka aspekter kan tänkas vara viktiga att beakta gällande användbarhet? 
Vi vill här ta reda på vilka faktorer som kan tänkas påverka medarbetarens användning av 
ett intranät. Detta för att på kunskap om hur man underlättar navigering och 
informationssökning för användaren.  
 
Den kunskap som genereras utifrån ovanstående krävs för att vi ska nå målet med vår 
studie. Vi kan då analysera hur man kan öka användningen av ett intranät. 
 

2.6 Insamlingsmetod  
Då vår studie till stor del baseras på en empirisk undersökning kommer 
insamlingsmetoden att till stor del grunda sig i studerande och granskning av svar från 
respondenter. Det finns enligt Jarl Backman (1998) tre typer av avsikter med en 
fallstudie: beskrivande (deskriptiv), förklarande eller som i vårt fall undersökande 
(explorativ). Vi kommer därför att söka information som är relevant för studien. Med 
information syftar vi i detta fallet till litteratur, elektroniska dokument, artiklar och 
liknande. Vi har (som tidigare också nämnt) valt en kvalitativ forskningsmetod. Denna 
har en viss förkärlek att använda fallstudier som en del av det vetenskapliga arbetet 
(Backman 1998). Vårt mål är att finna en verksamhet som tillhandahåller sina 
medarbetare ett intranät. Det är önskvärt att denna verksamhet har sitt säte i Borås 
alternativt Göteborg. Skulle detta innebära svårigheter får vi se över vilka alternativ som 
finns.  
 
Fallstudien kommer att genomföras med flera medarbetare inom samma verksamhet för 
att säkerställa att utgångsläget är detsamma för samtliga. Med detta ges också olika 
perspektiv på samma fenomen. Respondenterna bör vara roller av olika karaktär, för att 
vi på så sätt skall ha möjlighet att belysa problemområdet ur olika perspektiv, men också 
för att reda ut de kunskapsbehov som finns på så generell nivå som möjligt.  
 
Vi ser gärna att aktuella respondenter besitter en genomsnittlig, eller kanske rent av låg 
datorvana eftersom att det på så sätt skapar ett bättre underlag för såväl fortsatt forskning 
som för tillämpning i andra verksamheter.   
 
Efter att ha funnit föremålet för vår fallstudie kommer vi att utforma intervjufrågor. 
Dessa frågor kommer att grunda sig i de kunskapsbehov som finns och anpassas i den 
mån det är nödvändigt dels utifrån verksamhetens karaktär, men också på bas av de 
respondenter som är aktuella. Intervjun kommer att vara strukturerad, men då vi har 
antagit en kvalitativ metod ges det därmed också möjlighet till ledande frågor. Om 
tillåtelse ges kommer intervjuerna att spelas in på band, detta för att minska risken att 
viktiga saker glöms bort, eller att missförstånd uppstår. Intervjuerna kommer i uppsatsen 
att återges i sammanfattad form och intervjufrågorna skall finnas som bilaga. 
  
Vi kommer också, om möjlighet ges utföra observationer under vår fallstudie, för att på 
så sätt komplettera intervjuerna och därmed skapa bättre förståelse. 
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2.7 Analysmetod 
Vi behöver få kunskap om vilka aspekter som kan tänkas vara viktiga inom ett intranät. 
Till detta behöver vi, i vår empiriska studie, få klarhet i hur användarna upplever sina 
kunskaper, men också hur attityden gentemot intranätet ser ut samt i vilken utsträckning 
det används och hur gränssnittet upplevs.  
 
Vad gäller den teoretiska studien kommer denna att analyseras parallellt med de 
erfarenheter som den empiriska studien genererar. Genom att jämföra dessa två delar kan 
teorin antingen verifieras eller falsifieras och vi kan på så sätt identifiera 
likheter/skillnader mellan de två delarna. Detta öppnar upp till diskussion för att senare 
resultera i kunskap och förståelse.  
 
För att möjliggöra detta väljer vi att skapa subfrågor till respektive delfråga, på så sätt 
bryter vi ned studien ytterligare och kan nå ett mer precist resultat (dessa subfrågor 
kommer dock inte att delges läsaren, då vi inte anser denna detaljnivå som relevant).  
 
Datan kommer sedan att analyseras i sin helhet, då tillräcklig kunskap för detta finns och 
på så sätt kan vi nå målet för vår studie, nämligen att besvara frågan: ”Hur kan man öka 
användningen av ett intranät?” 
 
Enligt (Backman 1998) innebär analysen att (citat): ”Data ges en ändamålsenlig form så 
att observationsutfallet nu kan relateras till den ursprungliga problemställningen.” 
Problemet är inte automatiskt besvarat bara för att sammanställning och analys är klart, 
det sker först efter den getts en mening eller ett innehåll, det vill säga att den har tolkats 
(Backman 1998) Vi kommer därmed inte att nå något resultat förrän detta gjorts. 
Tolkning skall delges respondenten för godkännande och kan inte tolkning göras krävs 
ytterligare analys. Vi ser därför detta som en iterativ process.  
 

2.8 Utvärderingsmetod 
För att kunna bedöma kvaliteten på studien krävs att vi tillämpar någon form av 
utvärderingsmetod. Larsson (1994) anger tre grupper av kriterier:  

 Kvaliteter i framställningen som helhet - består av: perspektivmedvetenhet, intern 
logik och etiskt värde 

 Validetetskriterier – består av: diskurskriterier, heuristiskt värde, empirisk 
förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet 

 Kvaliteter i resultaten – består av: innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. 
 
Samtliga kvalitetskriterier kommer att bedömas i den mån de är tillämpbara, dock anser 
vi att fokus för bedömning hamnar vid perspektivmedvetenhet. Detta innebär att 
sanningen är relativ och att fakta alltid är perspektivberoende. Perspektivberoende 
handlar om att vi som individer alltid har en föreställning om hur någonting är och att 
denna ständigt förändras i tolkningsprocessen. Eftersom att forskarens förförståelse utgör 
ett kvalitetskriterie är det därför viktigt att denna förförståelse beskrivs. Ett av sätten att 
redovisa denna, kan göras så i form av en vald tolkningsteori. Genom att explicit uttrycka 
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för läsaren att vi har valt att anta ett sociotekniskt perspektiv har vi därmed också uttryckt 
vår förförståelse. 
 

2.9 Presentationsmetod 
Studien kommer att presenteras textuellt. Läsaren skall uppleva rapporten som 
beskrivande och i de fall där text inte känns tillräcklig kommer illustrationer att 
komplettera. 
 
För att skapa en överblick och förståelse för läsaren kommer den teoretiska studien 
placeras före den empiriska studien och tydlig särskiljning kommer att göras mellan de 
båda. På detta sätt hoppas vi att läsaren kan se ”en röd tråd” och finna kunskap.  
 
Då denna studie inte genererar tydliga mätbara resultat, måste även resultatet presenteras 
i beskrivande text (och i vissa fall punktform) där delfrågorna och inte minst huvudfrågan 
besvaras.   
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3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel ges först en kortfattad beskrivning av intranät. Vidare beskrivs vad som 
påverkar en individs handlande och hur förförståelse och datormognad kan se ut. Vi tar 
också upp användardelaktighet och hur individen samspelar med intranätet. Därefter ges 
läsaren en inblick i hur processen av systemutveckling ser ut, avslutningsvis beskrivs 
litteraturstudiens samband och de resultat som det teoretiska fundamentet har genererat.   
  

3.1 Teoretiskt underlag för forskningsfråga 
I följande kapitel belyses ett antal områden som vi anser väsentliga för att slutligen kunna 
få svar på forskningsfrågan. För att tydliggöra processen, påvisar vi i tabellen nedan hur 
respektive kapitel (med tillhörande underrubriker, se innehållsförteckning) hänger 
samman med de delfrågor som identifierats. 
 
Delfråga Kapitel 
Hur påverkar ett intranät en verksamhet och 
dess användare? 

3.2 Intranät 
3.3 Vad som påverkar en individs handlande 
3.4 Individen i samspel med intranätet 
3.5 Sociotekniskt perspektiv 

Vad finns det för användarkaraktärer? 3.3 Vad som påverkar en individs handlande 
3.6 Systemutveckling 

Vad finns det för utbildningsbehov hos 
användarna? 

3.3 Vad som påverkar en individs handlande 
3.6 Systemutveckling 

Vilka aspekter kan tänkas vara viktiga att 
beakta gällande användbarhet? 

3.4 Individen I samspel med intranätet 
3.5 Sociotekniskt perspektiv 
3.6 Systemutveckling 

 

3.2 Intranät 

3.2.1 Kortfattad beskrivning 
Intranät används i organisationer och fungerar som en avgränsad del av Internet och 
använder sig därför av samma protokoll och funktioner som används på Internet. 
 
”Ett intranät är en kommunikationsinfrastruktur. Den bygger på 
kommunikationsstandarderna för Internet och innehållsstandarderna för World Wide 
Webb[…] Den särskiljande egenskapen för intranätet är att tillgången till information 
som publiceras på intranät är begränsad till användarna inom nätverket.” (Bark et al. 
2002) 
 
Ett intranät är vanligtvis fördelat mellan flera siter, som var och en styrs av olika 
avdelningar. (Nielsen 2000) 
 

- 15 - 



 

Intranätet skall ses som bolagets informationsinfrastruktur och kan stödja verkliga 
arbetsfunktioner. Det kan bli det primära sättet för anställda att kommunicera med folk i 
andra grupper, samt sättet att finna den informationen de behöver för att göra sitt arbete. 
(Nielsen 2000) 
 
Intranätet är ett av många sätt för nyanställda att lära sig om sin nya arbetsplats. Man kan 
intervjua nyanställda genom att fråga dem om deras tidigare erfarenheter av användning 
av intranät i andra företag (Nielsen 2000). 
 

3.2.2 I vilken utsträckning det kan användas 
Intranät används som verktyg för kommunikation och kan nyttjas i olika utsträckning.  
Junermann och Larsson (2002) refererar till Rönn (1997) som delar in detta i tre nivåer. 
Den lägsta nivån innehåller exempelvis manualer och information, som tillhandahålls av 
ledningen, denna typ av information är enkelriktad. På en lite ”högre” nivå av 
kommunikation innebär det istället dubbelriktad information, medan det på den absolut 
högsta nivån handlar om interaktivitet och att intranätet kanske rent av är ett gränssnitt till 
verksamhetens affärssystem och databaser.  
 
Ett annat exempel på indelning av olika nivåer i intranätet är den Sjöman, Alerius och 
Wettlegren (2001) inriktar sig på. Nivåerna bygger på fyra olika faser: informationsfasen, 
interaktionsfasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. Informationsfasen går hand i 
hand med Rönns (1997) lägsta nivå och handlar även den om enkelriktad 
informationsspridning från ledningen. I interaktionsfasen övergår det till att användas 
som kommunikationsverktyg för kunskapsutbyte inom specifika intressegrupper – 
antingen utifrån ett geografiskt perspektiv eller utifrån arbetsuppgifter/befattning. 
Transaktionsfasen innebär att effektivisera affärsprocesser, såsom till exempel 
reseräkningar, tidrapporteringar och liknande. Integreras intranätet i verksamhetens andra 
affärssystem och blir medarbetarnas primära arbetsverktyg befinner vi oss i 
integrationsfasen. 

3.2.3 Hur det används 
I intranätet är det vanligaste verktyget webbsidor. Medarbetarna ges möjlighet att få 
tillgång till i stort sett all information som publiceras på intranätet. Detta är dock inte det 
enda som det kan användas till, utan möjlighet finns ofta också att samtala via intranätet, 
antingen via e-post, diskussionsforum eller genom elektroniska anslagstavlor (Heide 
2002). 

3.2.4 Fördelar med intranät 
Förutom information om företaget kan medarbetarna bland annat finna information om 
manualer, regler/personalpolitik och nyheter. Syftet med intranätet är att slippa problem 
som till exempel uppdatering, lagring och liknande eftersom att allt som tidigare fanns i 
pappersform nu kan publiceras här istället. Intranätet är både kontaktförmedlare och 
informationsmäklare, vilket gör att medarbetarna själva kan söka upp den information de 
behöver (Bark et al. 1997).  
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Pengar och tid sparas eftersom att konferenser kan hållas oberoende av geografisk 
placering (Bark et al. 2002), information kan på så vis skickas och ta emot på ett enkelt 
sätt (Eriksson 1997 se Junermann och Larsson 2002) 
 
Eriksson (1997 se Junermann och Larsson 2002) menar att man med ett intranät sätter 
användarna i centrum eftersom att man kan förena inte bara dem själva, utan också deras 
kompetenser, företagets partners, kunder och även affärsprocesser. Intranätet kan också 
användas till att dela mål, strategier och kultur och om det används till fullo, det vill säga 
att medarbetarna använder det som det självklara medlet för kommunikation kan detta 
också medföra att dessa finner helt nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Det är lätt att 
använda intranät och Hills (1997 se Junermann och Larsson 2002) menar att genom detta 
kan effektiviteten inom organisationen öka. Även Nielsen (2000) menar att 
bolagseffektiviteten ökar dramatiskt genom tydligare kommunikation. Intranätet kan bli 
infrastrukturen för denna kommunikation. Detta förutsätter dock att den är designad för 
att göra det enklare för medarbetarna att finna information när de behöver det.  
 
Bortsett från det faktum att intranät fungerar som ett effektivt kommunikationsverktyg 
för organisationer, blir informationen i regel också mer korrekt och tillförlitlig än den var 
innan intranätens ”intrång”. Under förutsättning att intranätet utformas på rätt sätt och att 
informationen i det hålls uppdaterad (exempelvis att de anställda har möjlighet att 
uppdatera sin egen information), ökar tillgången på information och de anställda blir på 
så sätt mer självständiga och kan öka sin kunskap (Ibid). Inte bara delar medarbetarna 
med sig av kunskap och expertis utan organisationerna slipper också tryck – och 
distrubutionskostnader (Bark et al. 2002). Förutom detta underlättas samarbete och 
samordning i arbetsgrupper och projektgrupper, utrymme för kreativitet och innovation 
skapas, genom att exempelvis ta fram chattverktyg för arbetsgruppernas brainstorming. 

3.2.5 Nackdelar med intranät 
Precis som med allt annat finns det givetvis också nackdelar med intranät. Även solen har 
sina fläckar och Choo (1998 se Junermann och Larsson 2002) tänker sig att intranätet kan 
medföra att ledningen får reducerad kontroll över den information de besitter. På detta 
sätt minskas deras makt i organisationen och risken finns att de av denna orsak, inte delar 
med sig av information. 
 
Vad som mer görs gällande är okänd komplexitet och kostnader. Det kan för ledningen 
kännas skrämmande att inte ha en klar överblick över de kostnader som 
implementeringen av ett intranät kan medföra. Intranät är billigare än klient/server, men i 
förlängningen kan det ändå kosta en del pengar (Hills 1997 se Junermann och Larsson 
2002), man måste som organisation tänka på att de webbredaktörer som utbildas i 
samband med intranätet också måste finns kvar efter införseln (Ibid). 
 
En annan aspekt som kan anses som ett problem är informationsöverbelastning. 
”Information overload” är ett, numera vedertaget begrepp och Choo (1998 se Junermann 
och Larsson 2002) befarar att, på produktionsnivå kan problem uppstå med att intranäten 
får ett överflöd av information. Genom att tid läggs på att söka efter rätt information, kan 
detta dra ner på produktiviteten hos användarna. Desto mer information man fyller ett 
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intranät med, desto längre tid tar det att söka efter den (Ibid). När det gäller snabbt 
beslutsfattande kan detta vara ett stort problem, då man kanske inte hinner leta upp rätt 
information och det istället resultera i att beslut fattas utan tillräckligt underlag (Ibid).   
 
Det finns också en risk att produktiviteten minskar hos de anställda, då dessa kan tänkas 
ägna allt för mycket tid till att surfa runt på nätet, istället för att ta hand om jobbrelaterade 
uppgifter (Choo 1998 se Junermann och Larsson 2002). 
 

3.3 Vad som påverkar en individs handlande 

3.3.1 Attityder 
Aspekter som attityd, inställning och motivation kan komma att påverka inte bara 
bedömningen av information utan också förmågan att konstruera ny kunskap. Antingen är 
individen öppen för nya idéer (inbjudande attityd) och kan därmed också tänka sig att 
förändras och anpassa sig till ny information, eller också håller hon fast vid den kunskap 
hon har och ställer sig främmande till ny information och nya idéer (indikativ attityd).  
De olika förhållningssätten är positiva, respektive negativa beroende på vilket skede i 
informationssökningen man befinner sig. I ett tidigt skede kan det vara bra att ha en 
inbjudande attityd, medan det i slutskedet är mer fördelaktigt att hålla en indikativ attityd 
då detta medför att uppgiften kan nå ett slut. (Kuhlthau 1991 se Kämpe och Wahlström 
2004) 
 
Attityder är det något som lärs in och motivationen har därför en avgörande roll. 
Attityder fyller viktiga funktioner i vår anpassning till omvärlden och dessa förankras i 
oss på tre olika sätt: imitation, identifikation och integration (Bunkholdt, 1991).  
 
Imitation är inte statisk, utan har skapats utifrån att individen är, eller åtminstone tror sig 
vara utsatt för tryck utifrån. Attityden kommer därför att försvinna om denna påtryckning 
reduceras. Imitation skapas inte nödvändigtvis utifrån påtryckningar utan kan också ha 
sin grund i beundran, att man exempelvis imiterar ett förhållningssätt hos en människa 
man ser upp till (Bunkholdt, 1991). 
 
Att känna tillhörighet är mycket viktigt för en individ och det är här identifikationen tar 
sin form. Detta innebär att man gör andras attityder till sina egna. Gruppens medlemmar 
påverkar individen, direkt eller indirekt. 
 
Integration handlar om attityder som är starkt förankrade hos individen, dessa är stabila 
och varaktiga och tillsammans med de två ovanstående mycket samstämmiga. Exempel 
på denna typen av attityder är sådana som är av religiös eller politisk karaktär och 
individen tar därför med sig dessa även om hon eller han byter grupp. (Bunkholdt 1991) 
 
Man måste veta vilken nivå de attityder man vill förändra befinner sig på för att nå 
framgång i detta, då det krävs olika typer av insatser beroende på vad som behöver ändras 
(Bunkholdt 1991)  
 

- 18 - 



 

I dagens samhälle läggs det ner mycket energi på att förändra individers attityder. Det är 
vanligt att de erfarenheter man som människa upplevt påverkar ens inställning till 
förändringar. Sannolikheten är stor att om en individ har goda erfarenheter gällande 
förändringar, att denne också kommer att fortsätta att ställa sig positiv till dessa. Detta 
gäller även attityder gentemot attitydobjekt, ett exempel som Bohner & Wänke (2002) tar 
upp gällande attityder till införande av ett nytt datorsystem: 
 
”Om en person inte gillar det nya datorsystemet som kommer att installeras vid en 
organisationsförändring kan dennes attityd bli negativ till hela 
organisationsförändringen”.  
 
Bohner och Wänke (2002) refererar till Zajonc (1968) som menar att en positiv attityd 
kan skapas utifrån att frekvent utsätta en individ för enkel exponering av stimuli. 
Bornstein (1989) som även han är refererad av Bohner och Wänke håller med om detta, 
men menar samtidigt att denna typen av effekt har sina begränsningar. Ett exempel på en 
sådan begränsning är till exempel musik, många låtar blir bättre när vi har hört de några 
gånger men om vi hör de för ofta så tröttnar vi. 
 
Attityder påverkar oss människor i en rad olika aspekter i det dagliga livet. Några av 
dessa är följande: 

 Hur lätt vi varseblir eller lär oss olika saker 
 Hur verkligheten tolkas 
 Umgängeskrets eller kollegor 
 Vilken slags påverkan vi själva väljer att utsätta oss för 
 Yrkesval  

(Bunkholdt 1991) 

3.3.2 Förförståelse 
Även förförståelse påverkar en individs handlingar och inställning till de situationer 
denne ställs inför. Med förförståelse menas de bakgrundserfarenheter som en individ för 
med sig till den nya situationen. Förförståelse är ett omfattande begrepp och belyser tre 
olika aspekter: kognitiva, motivationella och emotionella komponenter.  
 
Den kognitiva aspekten av en individs förförståelse kan också kallas för förkunskaper och 
dessa kan ibland visa sig vara påverkande för en användares datorinteraktion. 
 
De andra två aspekterna, alltså motivationella och emotionella berör snarare individens 
förhållningssätt och inställning inför en situation och om han eller hon är beredd att 
engagera sig och tycker att det verkar intressant (Allwood 1998). 

3.3.3 Utbildning och inlärning 
Datormognaden kan variera från användare till användare och från organisation till 
organisation. Det är därför av högsta vikt att den som är ansvarig för intranätet 
identifierar vilka användarna är och om det kommer att behövas någon utbildning i hur 
man använder intranätet.  
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I flera undersökningar har det visat sig vara positivt med en utbildning och någon form av 
handbok i intranätet. Medarbetarna behöver känna sig trygga med intranätet och vara 
lockade att bruka det. Handboken bör vara lättförstålig och endast innehålla det som är 
nödvändigt för att komma igång med användandet (Bark et al. 1997). 
 
Att lära sig att använda ett nytt system tar ofta en längre tid. Inlärningsprocessen kan 
beskrivas i tre steg; utbildningsfasen, användningsfasen och fulländningsfasen. (Allwood 
1998) 

 Utbildningsfasen utgör det första steget i inlärningsprocessen och innebär 
vanligtvis att användaren vägleds av en lärare eller manual. ”Eleven” får lära 
känna programmets olika funktioner och utföra övningar på datorn. På detta sätt 
ges användaren möjlighet att bekanta sig med programmets miljö innan det skall 
användas i skarpt läge.   

 I användningsfasen befinner sig användaren på sin plats och brukar programmet i 
skarpt läge, det vill säga, hon eller han måste känna till hur programmets 
funktioner används i olika uppgifter. I denna fasen står användaren på egna ben, 
så  för att känna till vad som genereras utifrån olika knapptryck behöver 
användaren själv kunna komma ihåg, eller ta hjälp av befintlig dokumentation. 
(Allwood 1998) 

Fulländningsfasen uppnås när det snarare handlar om att använda programmet mer 
effektivt, än att lära sig det. (Allwood 1998) 

3.3.4 Användning och delaktighet  
I theory of planned behavior beaktas några olika faktorer som spelar in vid en individs 
beteende gentemot något. En av dessa faktorer är ”Subjektiva normer” som innebär att 
individens omgivning ligger till grund för hur dennes beteende kommer att bli. Vänner 
och bekanta och vad som är socialt accepterat hos dessa, blir individens referensram och 
skapar också en motivation att handla på ett eller annat sätt. Ett konkret exempel på detta 
skulle kunna vara en organisationsförändring. Om alla i en organisation ställer sig 
positivt till denna förändring, kommer det troligtvis att medföra att individen i fråga tar 
samma ståndpunkt.  
 
Något annat som också tas upp i theory of planned behavior är den uppfattade 
beteendekontrollen. Den uppfattade beteendekontrollen baseras på individens uppfattning 
om uppgiften eller förändringen i fråga och hur svårt han eller hon förväntar sig att det 
ska vara. Detta uppkommer oftast ur tidigare erfarenheter av samma karaktär och hur 
dessa då upplevdes av individen. Fick det ett positivt utfall från individen då, är 
sannolikheten större att det också får det nu. 
 
Attityd gentemot beteende är också något som är en del i theory of planned behavior. 
Detta handlar om personliga aspekter för individen. En individs attityd påverkas av de 
konsekvenser som denne vet att ett visst beteende kommer att få (Thorsell 2007). 

3.3.5 Motivation 
Utifrån tidigare erfarenheter hos en individ skapas intresse för olika saker. Motivationen 
driver en individs prestation men kan ha en negativ inverkan om den är för hög eller för 
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låg.(Allwood 1998) Det finns två typer av motivation, en av de är yttre motivation, denna 
kan skapas genom att individ belönas för att utföra en viss aktivitet. Den andra typen är 
inre motivation som innebär att individen finner gällande aktivitet belönande (Allwood 
1998). För frekvent repetering av en viss aktivitet har studier visat att den inre 
motivationen är den största drivkraften. En ökad förståelse för aktiviteten leder till 
förhöjd inre motivation (Allwood 1998).  

3.3.6 Underlätta användning 
Många datorsystem är så pass komplexa att dessa behöver någon form av hjälpfunktion. 
Denna funktion behöver inte nödvändigtvis vara datorbaserad (kan dock vara det), utan 
kan också vara en fysisk manual eller en arbetskollega (Allwood 1998). 
 
Många användare upplever en viss osäkerhet gentemot ett nytt system eller en ny 
applikation och finner en trygghet i att få hjälp av sina medarbetare öga mot öga. Detta 
ofta på grund av att det är betydligt enklare att visa/peka ut det som har blivit fel, snarare 
än att beskriva detta i text. Många finner det också mer bekvämt, konsekvensen kan dock 
bli att den tillfrågade kollegan kommer efter i sina egna arbetsuppgifter. 
 
Ett annat alternativ är för individen att vända sig till någon form av expertfunktion som 
har till uppgift att supportera användare. Dessa finns inte nödvändigtvis på samma 
geografiska placering och måste därför kontaktas via telefon eller e-post (Allwood 1998). 
Problemet som kan uppstå här är dock att den som behöver hjälp och den som 
supporterar inte riktigt talar ”samma språk” (kunskap, begrepp och termer kan skilja sig 
på grund av olika datorvana) och därför inte förstår varandra. Det måste finnas en 
ömsesidig förståelse mellan nybörjaren och den som tillhandahåller hjälpen för att 
inlärning skall kunna ske på ett effektivt sätt och att nybörjaren inte ska behöva 
återkomma med samma typ av problem vid flera tillfällen.(Allwood 1998) 
 
Som stöd för användaren kan verksamheten också förse sig med lokala experter. Genom 
detta möjliggör man att användaren kan få tillgång till hjälp öga mot öga med en väl 
insatt. Den lokala experten skall för den sakens skull inte fråntas sina vanliga 
arbetsuppgifter, eftersom att dessa är viktiga för att bibehålla förståelsen för användarens 
situation. Det är viktigt att en lokal expert ser till att hålla sig uppdaterad för att denne 
skall kunna ge användarna den support de kan komma att behöva. (Allwood 1998) 
 
Vidare rekommenderar Jakob Nielsen att man som verksamhet har en personlig 
”intranäthemsida” för varje anställd. Denna kan länka till de avdelningar han eller hon 
arbetar i, samt till projektsidor för alla projekt som han eller hon har arbetat i de senaste 
fem åren. Mycket av kunskapen inom organisationen existerar i form av personliga 
kontakter. Om man vet vem som är rätt person att fråga gällande en viss angelägenhet 
kan man besöka den personens ”intranäthemsida”. På denna kan användaren söka upp 
information genom att följa läkarna till lämplig avdelning eller projekt. Med denna typ av 
information kan medarbetarna smidigare förbereda sig inför möten, men också vara mer 
insatta vid mailkonversationer och liknande. (Nielsen 2000) 
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Man kan för varje organisationell enhet också ha en avdelningshemsida som länkar till 
”intranäthemsidor” för de som arbetar i gruppen. Här bör man också finna länkar till 
organisationella enheter.  (Nielsen 2000) 
 
Ett intranät blir väldigt stort väldigt fort eftersom att de olika avdelningarna börjar mata 
in information i det. Det är viktigt att se på intranäts underhåll som ett dagligt arbete för 
att informationen skall stämma.  Det är därför nödvändigt med en raffinerad sökmotor. 
Det har visat sig att övergripande diagram hjälper användare att snabbt hitta information. 
Detta kan göras med hjälp av en så kallad ”sitekarta” som visar webbplatsens innehåll. 
Enligt Jakob Nielsen (2000) verkar dagens ”sitekartor” vara till så stor hjälp för 
användarna.  Många siter verkar designa sina ”sitekartor” som en lista av allt innehåll.  
En bättre lösning skulle vara en dynamisk ”sitekarta” som indikerar sidan från vilken den 
besöktes och som dessutom har sätt att markera information som är av intresse för 
specifika användargrupper. (Nielsen 2000) 

3.3.7 Behovsprövat 
Vid införandet av ett nytt intranät är det nödvändigt att känna till behov hos användarna. 
Det är därför viktigt att först och främst genomföra behovsanalyser för att kunna 
identifiera dessa. När så är gjort är det väsentligt att användarna får vara delaktiga och 
komma till tals när det gäller själva utformningen. Det skall inte bara vara enkelt att 
använda och uppfylla den funktion som medarbetaren önskar utan det skall också vara 
tilltalande, eftersom att många av medarbetarna säkerligen kommer att arbeta i det 
dagligen (Bark et al. 1997) 
 
Grundstenar: 

 Logisk struktur 
 Relevant information; risken finns att användaren annars inte söker på intranätet, 

för det tar för lång tid att sålla  
 Informationen skall följa ett naturligt flöde och vara lätt att hitta  

 
Utformning av specifika applikationer måste skapas där det faktiska användandet sker 
och det är viktigt att de medarbetarna det berör känner att de bidrar till detta (Bark et al. 
1997). 

3.3.8 Kartläggning av användande 
Efter att ha haft intranätet i bruk ett tag bör man ta reda på hur många som använder 
intranätet och hur frekvent det används. Detta är den som är ansvarig för intranätets 
uppgift och det kan till exempel göras genom enkäter. En undersökning av detta slag ger 
användarna en möjlighet att få fram sina synpunkter om vad som är bra respektive mindre 
bra med intranätet, samt komma med förslag till ändringar. Man kan använda 
gruppdiskussioner och intervjuer av olika slag (exempelvis personliga intervjuer, eller 
intervjuer mellan webbredaktören och dennes närmste chef) som komplement till enkäten 
(Bark et al. 1997).  
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3.4 Individen i samspel med intranätet 

3.4.1 Informationsbeteende 
Informationsbeteende uppstår när en individ behöver ha information (Wilson 1997 se 
Kämpe och Wahlström 2004) 
 
Det finns flera olika sätt att se på människans sätt att ta till sig information. Ett av dessa 
sätt är att det till en början ofta uppstår förvirring hos individen, då den information som 
denne tagit del av kan te sig motsägelsefull. Antingen gentemot sig själv eller gentemot 
den information/kunskap som individen tidigare bär med sig. Det är då upp till individen 
om hon eller han skall förkasta denna information eller skapa en hypotes av det för att få 
det verifierat eller falsifierat. Om hypotesen verifieras ombildas individens kunskap. 
Ovanstående belyser både kognitiva och affektiva aspekter (tankar och känslor).  
 
Ett annat sätt att se på informationssökningsprocessen är utifrån en ren kognitiv 
synvinkel. Om vi tänker oss att en användare har ett problem. Det glapp som uppstår 
mellan användaren och dennes kunskap om hur problemet ska lösas är 
informationsbehovet. När användaren till en början arbetar med problemet blir det ofta 
mer utifrån godtyckliga processer, men allt eftersom arbetet/sökningen fortskrider ökar 
också användarens kunskap och till slut är problemet väldefinierat, situationen känns igen 
och den information som krävs har identifierats (Kuhlthau 1991 se Kämpe och 
Wahlström 2004). 

3.4.2 Handlingsbarhet 
För att människor ska kunna utföra sitt arbete på ett smidigt sätt skapas och införs IT-
system för att befrämja verksamheten. I artikeln ”Handlingsbara IT-system – design och 
utvärdering” definierar Cronholm och Goldkuhl (2006) ett IT-systems handlingsbarhet 
enligt följande: 
 
”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att 
därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar 
både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess information.” 
 
I definitionen av handlingsbarhet innefattas att en användares handlingar skall befrämjas, 
möjliggöras och underlättas av ett IT-system för att på så sätt stödja användares 
handlingar. För att användares handlingar skall stödjas av ett IT-system krävs att 
systemet upplevs som användbart och lättillgängligt, det vill säga användaren upplever att 
det framgår hur systemet skall användas och upplever en tydlighet i hur denne skall gå 
tillväga. Definitionen tyder också på att ett IT-system skall kunna genomföra automatiska 
handlingar. Detta innebär att ett system skall inneha en förmåga att utföra en del 
handlingar vilka genomförs genom tidigare angivna föreskrifter. Dock kan inte ett IT-
system på grund av automatiskt utförda handlingar hållas ansvarigt för en utförd 
handling. Ett IT-system skall ses som någon som utför handlingar för någon annans 
räkning men det är alltid en mänsklig aktör som har det slutgiltiga ansvaret.  
 

- 23 - 



 

För att kunna beskriva ett IT-systems handlingsbarhet krävs alltid att systemet är relaterat 
till en specifik verksamhetskontext. I en sådan verksamhetskontext innefattas 
förkunskaper och färdigheter hos användarna när det gäller IT-systemet och den 
arbetsuppgift som skall genomföras. Då handlingsbarhet är beroende av förutsättningar 
skapade av faktorer i omgivningen kan handlingsbarhet inte ses som en statisk egenskap. 

3.4.3 Användbarhet  
Begreppet användbarhet definieras enligt ISO (internationella strandardorganisationen) 
standarden för användbarhet, ISO- 9241-11(1998),: ”den utsträckning till vilken en 
specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” 
(Ottersten och Berndtsson 2002) 
 
Användbarhet är en viktig egenskap som ett intranät bör uppfylla för att resultera i ökad 
produktivitet. Ett intranäts funktionalitet har ingen betydelse om en användare av någon 
orsak inte kan använda sig av ett program inom eller intranätet i helhet. Det är det 
effektiva funktionaliteten, interaktionen mellan programmets funktionalitet, programmets 
användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov tillgodosetts, 
som avgör produktiviteten. (Allwood 1998)  
 
Det finns flera olika definitioner på användbarhet.  
 
Allwood föreslår att se användbarhet som en interaktiv egenskap. Definitionen innebär att 
olika egenskaper i användningssituationen, bestämmer ett programs användbarhet och 
dessa egenskapers samverkan. Allwood menar också att det i första hand är egenskaper 
hos programmet, uppgiften och de aktuella användarna som är viktiga men även andra 
delar av användningssituationen. 
 
Ottersten ser användbarhet som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Vidare 
menar Ottersten att en produkt har en hög användbarhet om den uppfyller beställarens 
och målgruppens syften. Vilken användbarhet en produkt har synliggörs genom 
interaktion mellan produkten och dess användare över en tidsperiod. Användbarheten 
synliggörs i användningen. Användbarhet är ingen objektivt observerbar, inneboende 
produktegenskap så som en färg eller en funktion. Användbarhet är istället en egenskap 
som uppstår i produktens användning. Genom begreppet användningskvalitet riktas fokus 
mot användningen av produkten, istället för på själva produkten i sig. Därmed blir det 
också tydligt att användbarhet är en kvalitetsdimension och att en produkts användbarhet 
är beroende av det sammanhang i vilket den används (Ottersten & Berndtsson 2002).  

3.4.4 Individen och användbarhet 
Vid analys av design drag/kännetecken av/hos informationssystem är det vanligt att fokus 
läggs på användbarhet och har så varit sedan 1980-talet.  
En stor del av forskningen kring användbarhet grundas i kognitiv forskning. Forskningen 
koncentreras till att titta på hur den mentala förmågan hos människan påverkar hur 
människans uppfattar och använder olika artefakter.  
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Då forskningen innehåller många olika perspektiv att beakta läggs ofta fokus vid design 
av användargränssnitt som är enkla att använda. (Axelsson & Ventura 2007)  
 
God design avgörs av flera faktorer. Även om vissa egenskaper kan sägas vara goda eller 
dåliga, oberoende sammanhang, så är de avgörande kvaliteterna situationsberoende och 
därför måste artefakter alltid bedömas i en kontext. Det kan inte anses vara god design 
om en digital artefakt inte förstås av sina användare och inte heller om ett 
användargränssnitt inte svarar till användarnas behov eller förväntningar (Löwgren & 
Stolterman 2004).  
 
Man skulle kunna säga att god design ligger i betraktarens ögon. En artefakt, som i rätt 
händer utgör en optimal lösning, kan för individer med lägre förkunskaper te sig som 
komplex och rentav dålig. Återigen, situationsberoende. (Löwgren & Stolterman 2004).  
 

3.5 Sociotekniskt perspektiv  
I det sociotekniska perspektivet ställer man sig frågan: Vilken plats har individen i 
relation till systemet?.  
 
En annan viktig fråga som ställs inom perspektivet är: vilket förhållande finns mellan 
människor och informationssystemet? Det systemteoretiska perspektivet placerar 
människan utanför det formella systemet. 
 
Om man väljer att påstå att, som element av ett system, människor och datorer beter sig 
på skilda sätt, behöver man också specificera beteendet hos varje typ av komponent som 
ingår i systemet, samt hur de är relaterade till varandra. För att människor skall kunna 
betraktas som komponenter i ett system, krävs det att de uppnår en oberoende och 
självständig status. Uppnår de detta kan vi också inse att människor och grupper och 
samhällen som de formar är olika kvalitetsmässigt och uppför sig enligt andra principer 
till skillnad från ett formellt system. Det är först när vi tar hänsyn till detta villkor vi kan 
använda oss av beteckningen ”socioteknisk”. Enligt Nurminen (1988) definieras en 
organisation som en del i det sociotekniska perspektivet, att bestå utav två separata 
system: ett socialt och ett tekniskt. Olika lagar och principer styr respektive system, vilket 
medför att de inte automatiskt räknas som ett sammansatt system.  
 
Ett särdrag hos det sociotekniska perspektivet är att de två systemen i stort ses som lika 
viktiga. Ett system är inte underordnat ett annat. (Nurminen 1988) 
 
Harold L. Leavitt beskriver en organisations struktur som ett system bestående av ett 
antal variabler. De viktigaste variablerna är uppgifter, struktur, teknik och personal. I 
Leavitt’s diamant illustreras de ömsesidiga beroenden mellan variablerna. Modifieras en 
faktor på något sätt, kommer även de övriga variablerna påverkas och även de 
modifieras. Sker det förändringar i ett informationssystem, kommer dessa förändringar 
också att påverka tekniken och sprida sig till organisationens olika element. (Nurminen 
1988)   
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Figur 1 Leavitt’s diamant. 

3.5.1 Användardelaktighet ur ett sociotekniskt perspektiv 
Även om teknologin och organisationella strukturer förändras måste behov och 
rättigheter hos medarbetarna prioriteras högt. Beslut som berör anställda bör också dessa 
vara delaktiga i. Om slutprodukten skall kunna användas på ett effektivt och innovativt 
sätt måste humanistiska aspekter medfölja i förändringsprocessen.(Mumford 2000) 
 
Nurminen refererar till Lundeberg (1981) och exemplifierar användarmedverkan i 
systemutveckling. Författarna uppger att ISAC-metoden klart fastställde att det inte var 
tillräckligt för ett system att vara tekniskt felfritt och högkvalitativt. Accepteras inte ett 
system av användarna, kommer de förväntade målen inte att uppfyllas. (Nurminen 1988) 
Nurminen nämner tre mål med användarmedverkan vilka definierats av Bjørn-Andersen 
och Hedberg (1977): 

1. Förvärva användarnas acceptans.  
2. Förbättra systemets kvalitet. Användarna bidrar med deras kunskap om systemet.  
3. Användarna bidrar till något som är angeläget för dem. (Nurminen 1988) 

 
Att låta användarna vara delaktiga ökar chansen för att de kommer använda det nya 
systemet. Detta kräver kunskap om hur man uppnår inte bara tekniska mål utan även 
sociala och organisationella. Designers och användare måste bedriva ett nära samarbete 
om informationssytemet skall få genomslag. Denna uppfattning delas av en del ”gurus” 
inom ledande positioner som anser att detta är nyckeln till organsiationell framgång.  
(Mumford 2000) 

3.6 Systemutveckling 
Systemutveckling kallas den process i vilken man driver igenom ett förändringsarbete i 
förbättrande syfte. Utvecklingsprocessen består av ett antal faser och Andersen (1994) 
delar in dessa i: 

 framtidsdiskussion 
 utvecklingsarbete  
 förvaltning och drift 
 avveckling 
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Förändringsarbetet beskrivs kortfattat nedan. 

3.6.1 Förändringsarbete 
Som också tagits upp tidigare så är det är viktigt att användare deltar aktivt vid utveckling 
av ett nytt informationssystem. Andersen (1994) liknar en systemutvecklingsprocessen 
vid ändring av boendeförhållanden hos en familj. Han beskriver hela 
utvecklingsprocessen från ”förstudie” till avveckling.  
 
Förändringsarbetet omfattar inte bara förändringen som sådan utan allt vad det innebär, 
både före och efter själva utvecklingsprocessen. Innan en utvecklingsprocess kan börja 
krävs det att man i problemområdet identifierar följande punkter: 
 Problem 

o Identifierar nuläget 
o Arbetsuppgifter 
o Beskriver nuläget 
o Beskriver önskad situation 
o Beskriver förändringsbehov 
o Beskriver åtgärder 
o Bestämma lösning och vidta åtgärder som leder mot denna 

 Underlag 
o Problemlista 
o Önskelista 
o Lista över förändringsbehov 
o Lista över alternativ 

 Deltagare i diskussionen 
 
Samtliga punkter tas upp vid en framtidsdiskussion och ligger till grund för 
utvecklingsarbetet. 
 

3.7 Litteraturstudiens samband 

 
Figur 2 Litteraturstudiens samband (egen figur). 
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Figuren visar på sambanden mellan studiens teoretiska fundament och de delar som 
analyseras under respektive huvudrubriker (dessa återfinns i rapporten):  

3.3 Vad som påverkar en individs handlande 
 Individen i samspel med intranätet  
 Sociotekniskt perspektiv; det är också detta som ligger till grund för studien och den 
håller därför ihop de olika delarna   
 

3.8 Resultat av teoretisk studie 
Denna studie är baserad på ett sociotekniskt perspektiv och läsaren har därför fått 
kunskap inom följande områden: 
 I vilken utsträckning ett intranät kan användas 
 Vilka för – och nackdelar som finns och syfte med ett intranät 
 Hur viktigt det är att man tar hänsyn till individen inom nedanstående områden: 

o Attityder 
o Motivation 
o Förståelse 
o Utbildning  
o Uppföljning 

 Hur användbarhet och handlingsbarhet påverkar en individs användande 
 
För att kunna fullfölja en forskningsprocess, där socioteknik är ett centralt begrepp krävs 
dock mer än en litteraturstudie. Vi kan inte besvara vår forskningsfråga enbart på det, då 
den i så fall skulle bli fiktiv. Det krävs därför en fallstudie, för att på så sätt inhämta 
empirisk data. Först då kan vi tillskriva teorin ett sammanhang och därigenom ta fram ett 
substant resultat. Vi kommer därför att genomföra kvalitativa intervjuer med ett antal 
respondenter av varierande karaktär. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas urvalet av de respondenter som intervjuas och en 
sammanfattning av hur deras svar har sett ut.  
 

4.1 Fallstudie 
Vårt val av verksamhet är Kommunledningskansliet i Borås. Kommunledningskansliet 
har för Borås Stad nyligen satt i bruk, vad de kallar, andra generationens intranät. Man 
ser det nya intranätet som ett första steg i en större utveckling och vill att intranätet skall 
stödja medarbetarna i de olika verksamheterna i Borås Stad. Informationsenheten har 
publicerat en broschyr (se Bilaga ”Vårt intranät”)till kommunens medarbetare som 
innehåller information om det nya intranätet. Här uttrycks att ”intranätet skall vara det 
naturliga stället att leta på”.  
 
I samma broschyr informerar informationsenheten att det är upp till medarbetarna hur bra 
intranätet blir och att det är viktigt att dessa publicerar fakta och dokument som kan vara 
av intresse för kommunens anställda.  
 
I broschyren finns också ett frågeformulär som dessvärre visar på en låg 
användningsfrekvens. Genom intervjuer med medarbetare på Kommunledningskansliet 
kan vi få svar på varför och hur den kan förbättras.  

4.1.1 Urval av respondenter 
När vi mailade ut förfrågan om intervjuer för vår uppsats kom vi först i kontakt med 
Marie Ingvarsson som arbetar som intranätansvarig på Kommunledningskansliet på 
Borås Stad. Vår inledande intervju genomfördes med Marie som respondent. Efter 
genomförd intervju fick vi mailat till oss från Marie, namnen på de som arbetar på 
Kommunledningskansliet med tillhörande arbetsposition.  
Vid urval av respondenter var vår tanke följande: vi var ute efter att få en så stor variation 
på respondenterna som möjligt, med variation avser vi olika nivå av datorvana. Vi kom 
att skicka ut mail vid två tillfällen. Vid varje tillfälle mailade vi till två kvinnor och två 
män. Vi ville också få en blandning på respondenternas arbetsuppgifter av anledningen, 
vår fördom kanske, att vi trodde att det även här skulle ge störst spridning på respektive 
respondents datorvana och användning av intranätet. Utöver den intervju som gjordes 
genomfördes ytterligare fem stycken. Fördelningen blev här tre män och två kvinnor, 
detta beroende på hur respondenterna återkopplat vid vår förfrågan. Vi kom därmed att 
intervjua en informatör, en personalchef, en agenda 21 samordnare, en stadsjurist och till 
sist en stadsplanerare.  
 

4.1.2 Genomförande av intervjuer 
Varje intervju genomfördes på respondentens arbetsplats. Det vill säga på respondentens 
kontor på Kommunledningskansliet. Vi inledde varje intervju med att fråga om det 
beviljades att vi använde oss av diktafon för att spela in intervjun. (Samtliga respondenter 
godkände detta.) Sedan började vi intervju och ställde de frågor vi ställt samman. De 
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flesta frågor ställdes enligt nummerordning, medan andra ställdes i en något omvänd 
ordning då vi redan fått svar på något eller då respondenten kommit in på ett annat 
”område”.  
Fråga 19 i våra intervjufrågor ifrågasatte under vilken eller vilka faser respondenten 
kunde placera det intranät som den arbetar med idag. För att kunna göra detta fick 
respondenten läsa igenom fyra olika beskrivningar och förklaringar av dessa faser.  
 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

4.2.1 Respondent 1, intranätansvarig 
Marie Ingvarsson - Intranätansvarig 
Intervju med Marie Ingvarsson Borås Stad Kommunledningskansliet, 2007-05-23 
 
Marie Ingvarsson är ansvarig för intranätet och frågorna till henne var därför till viss del 
av lite annan karaktär än till resterande medarbetare.  
 
Motivera medarbetare 
Det funderas mycket på Kommunledningskansliet om hur man skall motivera 
medarbetarna och öka användandet av intranätet. Hon säger att det gäller att hitta det som 
folk gärna läser, vilket hon tror kan vara personporträtt, intervjuer, tävlingar och 
liknande. Vidare berättar hon att de har haft en hälsokampanj där de som deltagit fått 
rapportera antalet steg med en stegmätare, som sedan summerats i ett databasprogram 
som man kommer åt via intranätet. Detta tror hon kan ha varit lite av en ”inkörsport”. 
Hon tror också att man i viss mån måste tvinga fram användningen av det och att detta 
kan göras genom att ta bort startmenyn, så att intranätet är det första man kommer till (de 
har dock inte nått hit ännu, meddelar hon) (fråga 18) 
 
Plattformsoberoende 
Marie berättade att intranätet är plattformsoberoende, men att alla anställda inte kommer 
åt intranätet från externa datorer, utan att man måste ha en dator som är kopplad till 
kommunens administrativa eller pedagogiska nät för att komma åt intranätet. Vidare 
beskrev hon att de i dagsläget ”arbetar i ett projekt som bland annat syftar till att alla 
anställda ska kunna logga in och komma åt från externa datorer. Men just nu går inte 
det.”(citat) (fråga 2) 
 
Två olika roller 
Marie berättar att det är så att informationen i intranätet utgår ifrån två roller som de 
anställda kan ha. Den ena rollen syftar till ”som anställd/personalrelaterat” och vilken 
information som man kan tänkas behöva då, exempelvis löneutbetalningsdagar, 
semesterdagar och regler gällande detta. Det kan också vara länkar till fackliga 
organisationer, personalklubben eller personaltidningen. Överhuvudtaget information 
som är av sådan karaktär att den är till nytta för rollen som anställd i kommunen. Den 
andra rollen är den som är störst och denna delen handlar om vad som behövs för att 
kunna utföra den tjänsten den enskilde individen har. Detta kan vara projektplatser, men 
det kan också vara styrdokument, personalpolitiska regler, olika arbetsrutiner och 
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aspekter som görs gällande till dessa, eller sekretess dokument (det finns olika juridiska 
dokument som måste följas).  Dessutom, fortsätter Marie, ”Har ju varje förvaltning sina 
intranätsidor”. Hon berättar att det finns 20 förvaltningar i organisationen och att de har 
ett behov av att ha den samordnade informationen, på Kommunledningskansliet, där man 
arbetar med frågor som gäller hela kommunen. Varje förvaltning har behov av att ha sina 
egna arbetsrutiner och även personalrelaterad information som gäller på den ”egna” 
(exempelvis stadsbyggnadskontoret eller miljöbyggnadskontoret) och måste därför ha 
sina egna intranätsidor, som hon (Marie) också kan se. Hon fortsätter att beskriva 
intranätet och berättar att medarbetarna också når en hel del andra applikationer från det. 
Det finns till exempel en webbaserad telefonkatalog samt ett ekonomisystem och ett 
personaladministrativt system som går att komma åt via intranätet, ”detta går att öppna 
på ett annat sätt också, men man når det via en länk från en meny som heter 
applikationer”(citat) Tanken är att man i framtiden skall ha intranätet som sitt arbetsbord, 
som tänkbar startmeny med det skrivbordet som öppnas på morgonen, beskriver Marie, 
men i dagsläget är det inte mer integrerat än en länk som öppnat ett fönster (fråga 3).  
 
Vilken fas det befinner sig i  
Marie anser att deras intranät befinner sig någonstans emellan informationsfasen (se 
förklaring) och interaktionsfasen och menade att det fanns tankar om att utveckla detta 
framöver (fråga 4). 
 
Kartläggning av användning 
Det är fortfarande var mycket som görs manuellt kungör Marie. Hon tror att detta kan 
bero på att det är så pass många som inte arbetar vid en dator (av cirka 10 000 anställda, 
uppskattar hon att cirka 2500 arbetar vid en dator). De flesta av kommunens anställda 
arbetar inom vård och omsorg, ute på förskolor och i skolor. Deras arbetsplats är ju oftast 
inte vid en dator och hon tror därför att informationen på dessa ställen kommer via 
exempelvis personalsekreteraren. Hon (Marie) fortsätter att berätta och menar att de som 
har mer administrativa tjänster använder intranätet väldigt mycket.  Av de 2500 som har 
tillgång till dator så använder dessa intranätet på ett relativt optimalt sätt och enligt 
hennes bedömning också utnyttjar de funktioner som finns där. En bedömning som hon 
baserar på de reaktioner hon får, hon menar att intresset finns där (fråga 5). 
 
Utbildning 
Tanken är att man som anställd inte skall behöva genomgå någon kurs för att lära sig 
intranätet. Marie berättade att innan det nya intranätet lanserades frågade hon ett antal 
personer om deras intranätvana och hon tillägger att det faktiskt är så att det är många 
som är ganska ”datorovana”. Det är ofta lite äldre personer som är det (även om det 
givetvis inte alltid är så), dessa skulle säkert behöva lite guidning. Yngre personer å andra 
sidan har i regel ett mycket mer naturligt förhållande till att söka på webbplats (fråga 11).  
 
Vidare berättar hon att det finns en länk på första sidan som heter ”Om intranätet”, 
denna beskriver lite grand vad man hittar olika saker. Däremot finns det ingen fysisk 
handbok som man kan bläddra i och det är inte heller obligatoriskt att man som 
nyanställd medarbetare får gå någon kurs (fråga 12). 
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Delaktighet hos användare 
Marie tycker att det användarna mer och mer delar med sig av förslag, synpunkter och 
problem som uppstår. Hon berättar att de har haft en extern webbplats betydligt längre än 
de har haft ett intranät, men hon upplever ändå att man mer och mer upptäcker intranätet. 
Trots att man börjar längst ner som informationskanal menar hon att det kommer mer och 
mer och eftersom att de har en descentraliserad organisation så kan man, om man till 
exempel arbetar i projekt inom äldreomsorgen, mer och mer se nytta med att publicera 
detta på intranätet, hon anser att projektarbetsplatserna har ett informationsutbyte. 
Gällande feedback tycker Marie sig få en del feedback, hon berättar att de har 
synpunktsformulär ute på arbetsplatserna där man får skriva vad man tycker om 
intranätet, eller om det är något man saknar. När det nya intranätet öppnades, fortsätter 
hon, kom det in väldigt mycket synpunkter. Det finns även, på alla sidor på intranätet, 
kontaktpersoner med e-postadresser och Marie menar på att medarbetarna kan skicka e-
mail till dessa om det är något de saknar eller inte hittar på intranätet (fråga 8). 
 
Fördelar och nackdelar med intranätet 
Marie Ingvarsson tycker att det som finns i intranätet i dagsläget är bra och uppdelningen 
av de olika rollerna (anställd och i tjänsten), tycker hon känns ”som ett bra tänk”. Hon 
vill att man att mer och mer ska rollbasera intranätet så att man inom respektive 
yrkesgrupp får mer riktad information. Som det är just nu anser hon att de har ”lagt en 
grund för att kunna bygga vidare där” (citat) (fråga 9). Hon tror däremot att det saknas 
väldigt mycket, det är många förvaltningar som inte har kommit igång med sina 
intranätsidor och då finns de inte heller med i den gemensamma menyn över 
förvaltningarna. Det kan hända att de enskilda förvaltningarna ringer och undrar varför de 
inte finns med och Marie får då svara med det beror på att de inte har någon information 
ute. Den strävan som då finns att rikta och rollstyra intranätet saknas ju då, menar Marie, 
hon kan sakna att de inte kan vara lite mer effektiva med att nå rätt grupp med rätt 
information. Hon tror också att om man skulle fråga användarna vad de saknar med 
intranätet skulle man säkert få svar på vad de saknar inom sitt område (fråga 10). 
 
Kommunikation via intranätet 
Gällande kommunikation med utomstående via intranätet, så är detta inte möjligt, 
däremot kan man till exempel inom äldreomsorgen göras beställningar via det 
verksamhetssystem som finns. Det hade, både enligt Maries mening, men också ifrån 
verksamheten i stort, varit önskvärt att man skulle kunna kommunicera via intranätet: 
”Alla system kräver ju inloggning och vad man vill är ju att man skall kunna logga in en 
gång och så kunna komma åt alla sina tjänster, inom till exempel hemsjukvården, då 
skulle det ju kunna vara en sådan sak att man skulle komma åt läkemedelsbeställningar 
eller kunna komma åt kontakter med primärvården eller lasarettet eller 
hjälpmedelscentralen”(citat). Hon berättar vidare att det nu pågår ett utredningsarbete 
runt detta, antingen får det göras genom länkar, eller också får den bakomliggande 
katalogen kopplas med alla användare, så att man vet att rätt personer får se rätt 
information. ”Det är ju lite integrationsarbete som vi också behöver göra bakom 
kulisserna”(citat) (fråga 13). 
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Uppdateringar 
”Om man ser det utifrån att folk lägger in information. Det upppdateras dagligen.” 
(citat) (fråga 7) 
 
Det görs ändringar och uppdateringar ibland och allt informerar man inte om, utan 
användarna får hitta detta själva. Detta gäller dock mindre ändringar såsom flyttande av 
länkar eller liknande. Vid större förändringar informeras givetvis medarbetarna och det 
enklaste och mest effektiva då är ju att meddela om detta på startsidan (fråga 16). 
 
Åtkomst 
Meningen är att om man vill se någon annan förvaltnings information så ska man kunna 
göra det, därför har alla som har tillgång till intranätet också tillgång till precis allt som 
finns där i. Tanken är att även om vidareutveckling kommer att ske så skall detta inte 
förändras. Däremot är tanken att den egna förvaltningens information är den som är 
enklast att hitta, berättar hon. ”Som det är nu så drunknar man i att leta efter saker ” och 
detta vill man på Kommunledningskansliet effektivisera. Istället för att göra andra 
behörighetsnivåer så gör man informationen mer riktad (fråga 14).  
 
Marie berättar också att det har gjorts undersökningar om vad användarna tycker om 
intranätet, men att det mesta är det spontana synpunkterna som är det vanligaste. Det 
gjordes tester med användarna när bytet från det gamla till det nya intranätet gjordes för 
att se hur reaktionen på den nya layouten och strukturen var. Till viss del är användarna 
därför delaktiga (fråga 15).  
 

4.2.2 Respondent 2, personalchef 
Per Olsson 
Per arbetar som personalchef på Kommunledningskansliet. 
 
Uppfattning och inställning 
Per tycker att deras intranät är innehållsrikt och kanske lite svårt att hitta i (fråga 1). Han 
har en positiv inställning till intranätet och vill arbeta för att utveckla det ytterligare 
(fråga 31). 
 
Vilka funktioner som finns i intranätet och hur det används i praktiken 
I intranätet finns information som man kan ha nytta av som anställd berättar Per. Det 
finns direktkopplingar till blanketter och liknande som man som anställd har nytta av, 
men sedan finns det också information som är mer relaterat till den tjänsten man utövar 
(fråga 2).  
 
Frågor som rör personalpolitik, arbetsmiljö och liknande kan man finna svar på i 
intranätet. Vidare berättar han att det också finns gästböcker och vart man skall placera 
föreläsare som kommer in. Det finns även kopplingar till andra program som används, till 
exempel till instämplingssystemet ”Kom och Gå” och till agresso som är 
ekonomisystemet. Allmän förvaltningsinformation finns också, vilka de olika nämnderna 
och förvaltningarna är och vad de arbetar med (fråga 2). 
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Per berättar att han vid dagen för intervju var inne och letade efter 
delegationsförteckning, han ville veta hur den såg ut på lite olika förvaltningar. Han 
använder ofta intranätet för sin tidredovisning. Han tror att alla som har en dator och 
intranät går in den vägen. Bortsett från de praktiska saker som intranätet används till, 
exempelvis semesteransökan och liknande använder han det som stöd när det gäller 
personalfrågor. Det kan vara alltifrån om huruvida telefonlistorna är uppdaterade till om 
personalpolitiska tolkningar behöver bytas ut, eller om man har de senaste siffrorna när 
det gäller företagshälsovård. Per anser att när det gäller det som innefattar hans 
ansvarsområde så är intranätet väl utbyggt och används därför flitigt, men menar 
samtidigt att det inte handlar så mycket om kunskapsinhämtning utan snarare 
kunskapsgivande för hans del (fråga 6). 
 
Användning av intranätet och dess förmåga 
Per anser sig inte vara en bra datoranvändare, han är inte mycket på Internet och inte 
heller mycket på intranätet, trots att han har skapat mycket information där. Han 
uppskattar att han besöker det ett par gånger i veckan (fråga 3). 
 
Sättet som det används är, enligt Per, som en ingång i flera av deras processer och han 
menar att det på så sätt befinner sig i en transaktionsfas (se förklaring). I vissa fall har 
ansvaret lagts över på intranätet, exempelvis lönehantering som nu mer och mer går från 
anställd direkt in i systemet och därmed försvinner vissa yrkeskategorier. Förutom det 
hör det nog mest till informationsfasen (se förklaring) menar Per, samtidigt som han inte 
är helt säker, eftersom att han inte huruvida han är fullständigt uppdaterad eller inte 
(fråga 19). 
 
Utbildning 
Det har såvitt Per vet, inte givits någon utbildning i intranätet och för sin egen del så 
tycker han inte heller att det behövs, då han har såpass bred kunskap om kommunen och 
dess organisation och upplägg. Han anser sig känna till intranätets struktur och ungefär 
vad som finns under flikarna och tror därför inte att en utbildning hade ökat hans 
användning av intranätet (fråga 4). 
 
Fördelar och nackdelar  
Trots att man som medarbetare kan uppleva att man många gånger överöses av 
inkommande e-post, tycker ändå Per att ett intranät för med sig mer positivt än negativt.  
 
Då man som kommunanställd ofta ”är ute på fältet” och har personliga möten öga mot 
öga anser han inte att man förlorar den sociala kontakten, utan menar snarare att: ”Ibland 
känns det till och med skönt att gå in och sätta sig i rummet” (citat). (fråga 29) 
 
Genom intranätet kan viktig information spridas till berörda parter på ett smidigt sätt och 
därmed ökar också möjligheten att fatta rätt beslut baserat på faktisk kunskap, berättar 
Per. Han poängterar dock att det inte kortar beslutsleden, då de fortfarande har samma 
beslutsgångar, men det förenklar för den som skall fatta beslutet, eftersom detta med stor 
sannolikhet bygger på riktiga grunder och därigenom blir det mer effektivt.  

- 34 - 



 

 
Per anser att ett väl fungerande intranät skapar effektivitet, genom att man kan finna det 
man söker på ett snabbt sätt istället för att ödsla tid på att få fatt i den man söker, via 
telefon.  
 
Begränsningar 
Per tror att det ligger få begränsningar i intranätet, snarare har man som medarbetare total 
åtkomst till det som publiceras. Han tycker att detta är något som de skall vara stolta 
över, åtminstone som det ser ut i dagsläget. Hade det används för kommunikation tror 
han dock att det hade varit nödvändigt med begränsningar (fråga 26). 
 
Kommunikation  
Per anser inte att han har möjlighet att kommunicera med sina kollegor genom intranätet, 
utan undrar snarare om det är möjligt (fråga 13). Om man istället talar om 
kommunikation i avseendet masskommunikation, förändras sakläget, då Per berättar att 
han har möjlighet att publicera information i intranätet (fråga 18).  
 
Dokumentation och aspekter kring administration  
Per Olsson tycker att det är möjligt att undvika onödig byråkrati men säger att det är 
viktigt för dem att veta att de har rätt information. Innan intranätets tid så var det 
pärmsystem som användes. Då var det svårt att veta om det var den senast upplagan som 
fanns i respektive pärm och det skulle ta veckor att uppdatera information för 700 chefer. 
Numera kan dessa uppdateringar göras i intranätet, men det krävs att medarbetarna får 
rutin på att använda intranätet och att de som är ansvariga för respektive sida också håller 
informationen à jour. Ansvaret för den information som finns i intranätet ligger aldrig hos 
den enskilde medarbetaren. Sker inte kontinuerliga uppdateringar leder detta till att 
intranätet tillhandahåller alltmer felaktig information. Skulle medarbetarna rätta sig efter 
denna felaktiga information är han övertygad om att det ändå skulle lösa sig på ett eller 
annat sätt, men det minskar förtroendet hos användarna.  
 
Används dock intranätet på rätt sätt anser Per att det för Kommunledningskansliet är ett 
ypperligt sätt att kommunicera. Gällande manualer och rehabiliteringshandböcker kan 
man lita på att det är den senaste tolkningen. Även om den administrativa beslutsgången 
inte förkortas kan beslut tas på bättre grunder, vilket är en trygghet då man som chef inte 
har möjlighet att möta alla så fort nya idéer dyker upp. (fråga 10 & 16, 17) 
 
Som svar på frågan om möjligheten till att publicera information berättar Per att de på 
hans avdelning ansvarar för att uppdatera information som rör personal och 
personalpolitik. (fråga 18) 
 
Användbarhet 
Per tycker att han ganska enkelt kan hitta det han söker men tror inte att det hade varit det 
utan hans kunskap om organisationen. Till viss del tycker Per att det krävs kännedom om 
vem som arbetar med vad för att kunna hitta det man söker. För egen del anser sig Per 
inte ha några svårigheter att navigera och finna det han söker. (fråga11)  
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Per kan inte säga att han saknar någon funktion i intranätet utan säger att han i första 
hand använder intranätet som en uppslagsbok. (fråga12) 
 
Användargränssnitt 
Per tycker att intranätets design och strukturen av information är bra. Han tycker sig 
förstå hur han hittar den information han söker. Per Olsson ser sig inte som en van 
användare men anser att det är tillräckligt tydligt för att han ska kunna använda sig av 
intranätet. (fråga 23,24) 
 

4.2.3 Respondent 3, redaktör 
Monica Carlsson  
Monica arbetar som redaktör och ansvarar bland annat för personaltidningen och 
hushållstidningen i Borås Stad på Kommunledningskansliet. 
 
Uppfattning och inställning 
Monica upplever inte att hon känner sig tvingad att använda intranätet utan snarare att det 
underlättar i hennes arbete. Hon tycker också att intranätet bidrar till att kunskapen om 
organisationen ökar genom intranätet. ”Det adderar något till den externa sidan och 
webbsidan.” Dessutom skulle hon hellre se att det användes ännu mer och att det skulle 
byggas ut så att man ser det som ett naturligt redskap för kommunikation (fråga 9,27).  
 
Vilka funktioner som finns i intranätet och hur det används i praktiken 
Monica anser sig känna till de funktionerna som finns i intranätet rätt så väl, kanske 
rentav bättre än de flesta andra (fråga 5). Hon tycker att det kan vara lite svårt att hitta om 
det är något som man inte har haft anledning att söka efter tidigare och berättar att 
sökfunktionen inte alltid fungerar som den ska. Vidare tror hon att det kan vara svårt att 
hitta en optimal struktur eftersom att olika individer tänker på olika sätt (fråga 3). Med 
viss envishet anser hon dock att han kan hitta det man söker (fråga 5).  
 
De funktioner som finns är bland annat tidrapporteringen, där man lägger in sina arbetade 
timmar, när man kommer och när man går, eller om man ska ha semester och liknande 
berättar Monica. Hon berättar också att det finns administrativa program i intranätet som 
hon använder till att publicera nyheter på ”Intranytt”. Hon använder det även till att 
”surfa runt” för att se vad de andra förvaltningarna lägger ut för information, här finns 
sådant hon behöver veta för sina tidningar (papperstidningar) (fråga 2). 
 
Det finns med andra ord sådant som är användbart både för den enskilde användaren men 
också sådant som är gemensamt för kommunen. Monica menar att det ”spretar” åt lite 
olika håll och som användare väljer man de bitar som passar det man arbetar med. (fråga 
1) 
 
Användning av intranätet och dess förmåga 
Monica besöker intranätet dagligen, om inte annat än för att ”kika runt lite”, som hon 
uttrycker det (fråga 3). 
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Hon beskriver intranätet som en mix av olika de olika faserna (se förklaring), samtidigt 
som hon berättar att det inte används som kommunikationsmedel. Hon tycker att det är en 
kombination av informationsfasen och transaktionfasen (se förklaring) och menar att 
integrationsdelen kan utvecklas mer (fråga 19). 
 
Monica anser att det hon förväntar sig skall finnas i ett intranät överensstämmer ganska 
bra med det intranätet som finns idag, men att det kan vidareutvecklas (fråga 32). 
 
Utbildning 
Monica Carlsson arbetar tätt intill Marie Ingvarsson som är ansvarig för intranätet och till 
viss del på grund av det upplever hon inte att det för hennes del är nödvändigt med en 
utbildning i intranätet. Trots att hon anser att det är bra med utbildningar tror hon inte att 
det är så många som hade prioriterat en sådan i intranätet. En snabbkurs eller en manual 
är ju ett annat alternativ menar hon på (fråga 4). 
  
Fördelar och nackdelar 
Monica tycker att intranätet påverkar henne positivt i hennes dagliga arbete (fråga 21).  
 
Problem som kan uppstå är enligt Monica, bland annat det faktum att alla måste lära sig 
att använda intranätet som ett verktyg och berättar att de arbetar just nu med att få de 
anställda att ha det som startsida när de startar upp datorn på morgonen. Det hade enligt 
henne varit optimalt om medarbetarna hade haft den vanan (fråga 29).  
 
Begränsningar 
Monica berättar att Kommunledningskansliet/kommunen?  som organisation är relativt 
”genomskinlig” vilket för intranätet innebär att hon inte upplever att det finns 
begränsningar och menar på att hon i så fall inte vet vad hon inte har tillgång till (fråga 
26). 
 
Kommunikation  
Monica berättar att hon inte samtalar med sina kollegor via intranätet. Hon är heller inte 
säker på om möjligheten finns. (fråga 7) 
 
Monica säger att hon själv har möjlighet publicera information på intranätet (fråga 18). 
Enligt vår uppfattning (författarna) är detta också en typ av kommunikation, dock utan 
återkoppling från mottagare. 
 
Monica tycker att det alltid är det bästa att träffa människor vid utbyte av information, att 
det bästa informationsutbytet alltid sker i mötet med människor. Att den sociala 
kontakten skulle försvinna och att intranätet skulle ersätta den tror Monica kan ske om 
intranätet blir väldigt bra. Monica tycker att hon delvis kan se att intranätet har ersatt 
sociala kontakter i hennes arbete. I dagsläget söker hon ofta artikeluppslag via intranätet 
och kontaktar därefter den berörda personen för kompletterande intervju och möte. 
Tidigare inleddes hennes arbete ofta med att kontakta den berörda personen för att få en 
artikelidé och senare återkoppla till den personen.  
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Monica tycker att hon kan säga att intranätet har bidragit till att arbetet har blivit mer 
effektiv. En stor fördel med intranätet är att man inte är beroende av att människor är på 
plats på samma sätt. Nu finns möjligheten att sitta ”var som helst” och Monica tycker att 
hon (citat): ”först kan scanna av”, för att sedan kontakta eventuellt berörda personer. På 
så sätt tycker Monica sig se många fördelar med intranätet. (fråga 30)   
 
Hon anser sig ha möjlighet att publicera information till medarbetare och ledning och tror 
att detta kan hänga samman med att intranätet är så nytt. Det har arbetats med det mycket 
under det här året och det har funnits tillfälle till att gå igenom informationen och 
uppdatera och modifiera. Hon tycker att det allmänna intrycket är att folk har börjat 
arbeta mer aktivt med det nya intranätet(fråga 17).  
 
Administrativa aspekter  
Monica tycker att det är svårt att säga om det går att undvika onödig byråkrati genom att 
använda intranätet (fråga 10) och hon tycker att intranätet påverkar henne positivt i 
hennes dagliga arbete (fråga 20). 
 
Användare – delaktighet 
Monica berättar att hon varit delaktig i utformandet av intranätet. Hon säger att hon 
deltog med synpunkter innan den nya versionen av intranätet infördes. Bland annat fick 
hon tycka till om strukturen. (fråga 14) 
 
Användbarhet 
Monica Carlsson tycker att intranätet har en bra navigering och att de olika menyerna gör 
det lätt och överskådligt. Hon säger att det förstås mycket handlar om vana. Använder 
man sig aktivt av intranätet så lär man sig tillslut var man finner vad. Däremot anser hon 
att entrésidan är något statisk och tycker att något mer skulle kunna få plats där. (fråga 
11)  
 
Monica tycker inte att det är någon specifik funktion som hon saknar på intranätet utan 
snarare att intranätet är (citat): ”rätt välmatat”. Däremot tycker Monica snarare att hon 
kan finna information på intranätet som hon inte visste finns där och tycker snarare att en 
ordentlig sökfunktion skulle underlätta arbetet.  
De är på Kommunledningskansliet angelägna om att intranätet skall användas av alla 
förvaltningar och kommuner och hoppas därmed också att respektive förvaltning har lagt 
in information på deras sida. (fråga 12)  
 
Intranätet kan användas som ett verktyg för kunskapsutbyte tycker Monica. Monica anser 
att intranätet är ett bra redskap men att det inte används på ett sådant sätt som det skulle 
kunna användas. Monica tror att det är vanligt att de anställda söker andra vägar till 
information och att tid till att sätta sig in i intranätet har prioriterats ner. De anställda har 
mycket att göra på sina arbetsplatser och tid läggs på intranätet när det känns att det hinns 
med. (fråga 8)  
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Användargränssnitt 
Strukturen av information i intranätet tycker Monica är bra. Samtidigt säger hon att det är 
väldigt svårt att hitta det naturliga mönstret. Det som är logiskt för en person är 
fullständigt ologiskt för en annan. Monica tror också att den anställdes uppfattning om 
strukturen beror mycket på var man arbetar och därmed vad man har för efterfrågan på 
intranätet. (fråga 24) 
 

4.2.4 Respondent 4, stadsjurist 
Lars-Olof Danielsson 
Lars-Olof arbetar som stadsjurist på Kommunledningskansliet. 
 
Uppfattning och inställning 
Lars-Olof tycker att intranätet är en blandning av rena trivseluppgifter och innefattar både 
sådant som är för nöjes skull, men också praktiska ting för den egna anställningen. Lars-
Olof använder också den externa delen (webbplatsen - som egentligen är avsedd för 
kommuninvånarna) för att fylla i ett antal blanketter som är arbetsrelaterade (fråga 1). 
 
Lars-Olof har en positiv inställning till intranätet och menar på att man tar det som en 
förutsättning nu, att det finns. Han tycker att man känner sig handlingsförlamad om det 
skulle ”ligga nere” eftersom att man är så van vid att det ska fungera. ”Man blir 
beroende” (citat) säger han. Han berättar att alla akter finns i pappersform, men eftersom 
att de inte har någon skrivmaskin så tycker han väl egentligen inte att de har någon riktig 
backup rutin. Vidare berättar han dock att det varje dag tas back-uper centralt (fråga 31). 
 
Vilka funktioner som finns i intranätet och hur det används i praktiken 
Lars-Olof anser sig känna till intranätet skäligen väl och att han kan söka efter 
information om policys och finna olika blanketter som han annars hade behövt fråga 
någon om (fråga 5, 6). 
 
Han berättar att intranätet är uppdelat i tre olika nivåer. Dessa är ”I tjänsten”, ”För den 
anställde” och ”För förvaltningarna”. Han beskriver att man ”I tjänsten” kan finna sådant 
som gäller författningshandlingar. Det kan dels vara policydokument, men det kan också 
vara regler som gäller för andra kommuner. ”I tjänsten” återfinns också information av 
typen ledighetsansökan eller om man har varit på tjänsteresa och vill fylla i en 
reseräkning. På förvaltningarna är det snarare uppgifter av lite mer trivselbetonad 
karaktär, dessa kan vara speciella för varje förvaltning (fråga 2). 
 
Användning av intranätet och dess förmåga 
Lars-Olof använder intranätet dagligen (fråga 3). 
 
Han menar att intranätet definitivt befinner sig i informationsfasen (se förklaring), men 
också till viss del i interaktionsfasen (se förklaring). I och med att tidrapportering görs ju 
i nätet, så kan ju detta härledas till transaktionsfasen. Vidare berättar han att detta görs ju 
egentligen inte via intranätet, utan snarare Internet, även om man som anställd kan länka 
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sig från intranätet till detta. Man behöver dock inte vara inloggad på intranätet för att 
kunna tidrapportera (fråga 19). 
 
Lars-Olof förväntar sig att man på ett intranät skall hitta både den information som man 
behöver om företaget, men även information om hur man hanterar vissa praktiska saker. 
Han tycker därför också att det är viktigt att man kan utföra olika saker elektroniskt, 
vilket han anser att man lär sig med tiden. Vidare anser han att intranätet skall innehålla 
information gällande personalfrågor, så att man inte ska behöva ringa till 
personalavdelningen (fråga 32).  
 
Utbildning 
Lars-Olof berättar att, förr gavs det en utbildning i intranätet för de som var 
avdelningschefer. Han är en av dem som har genomgått en sådan utbildning. Denna 
utbildning var inte för att lära sig hur man söker i intranätet utan istället för att lära sig 
hur man gör ändringar, så att det ska hållas uppdaterat. Med tanke på att det är ganska 
ojämn datormognad på många utav de anställda tror Lars-Olof att det kanske hade 
behövts en utbildning i intranätet. Han råkar ofta ut för att det är folk som ringer till 
honom med frågor som man egentligen kan finna svar på i intranätet (fråga 4). 
 
Fördelar och nackdelar 
Gällande den sociala kontakten ställer sig Lars-Olof tveksam till att denna skulle utebli 
på grund av ett intranät. Det som måste uttryckas öga mot öga görs också så. Han menar 
att det ena inte utesluter det andra, utan att intranätet bara är ett hjälpmedel som ”styr upp 
verksamheten”. Vad han däremot anser kan vara ett bekymmer är att det finns en risk att 
man ”blottar” någon. Det är väldigt svårt och ett ständigt huvudbry, framförallt när det 
gäller det som publiceras på Internet (fråga 29). 
 
Kommunikation  
Lars-Olof tror inte att det är möjligt att samtala med kollegor via intranätet, men säger 
också att han inte saknar funktionen. Lars-Olof menar att han har arbetat för länge utan 
funktionen för att sakna möjligheten, men tror att han kan tänkas använda en sådan 
funktion om den skulle komma. (fråga 7)  
 
Alternativa sätt att kommunicera på sker via mailen. Lars-Olof tycker att mailsystemet 
fungerar bra, annars använder han telefonen. Lars-Olof talar också om det elektroniska 
ärendehanteringssystemet som han använder sig mycket av i sitt arbete. Lars-Olof 
berättar att alla handlingar som skickas in i pappersform, där något skall ändras, även 
finns elektroniskt i ärendehanteringssystemet. De ärenden Lars-Olof handlägger och 
kommunikationen kring dessa, ser oftast elektroniskt. Men allt detta görs via 
ärendehanteringssystemet, inte via intranätet. Lars-Olof säger att 
ärendehanteringssystemet är en otrolig hjälp och säger också att han har mer användning 
av ärendehanteringssystemet än intranätet i sitt arbete. 
 
Intranätet och ärendehanteringssystemet skulle kunna integreras men enligt Lars-Olof är 
det inte angeläget att göra det. (fråga 22) 
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Lars-Olof anser att intranätet kan ses som ett verktyg för kunskapsinhämtning. Han 
tycker att det fungerar bra men säger att han inte brukar förkovra sig via intranätet. I hans 
arbete får han istället de uppgifter han behöver via länkar på Internet. Dessa länkar är för 
dyra för att ligga internt på intranätet. (fråga 8) 
 
Lars-Olof har själv möjlighet att publicera information på intranätet, precis som alla 
anställda. Han berättar att den information som någon publicerar når ut till alla men att 
det inte är någon struktur på det. Lars-Olof tycker att det mer är en utformningsfråga än 
en innehållsfråga. (fråga 18) 
 
Administrativa aspekter 
Lars-Olof tycker inte att onödig byråkrati kan undvikas genom att använda intranätet då 
detta inte, enligt vad han känner till, innehåller någon beslutsfunktion. De blanketter man 
behöver fyller man i, skriver ut och skickar in pappersvägen, berättar Lars-Olof. Detta är 
något som han tycker skulle kunna göras på ett smidigare sätt. Helt elektroniskt skulle 
vara önskvärt. Till viss del kanske onödig byråkrati kan undvikas men det skulle kunna 
vara ännu bättre. (fråga 10) 
 
Användare – delaktighet 
Även om Lars-Olof anser att han har varit delaktig i utformningen av intranätet menar 
han att han kunde ha varit det i större utsträckning. Möjligheten finns att utforma 
informationen i den ”siten” som är avsedd för respektive användares avdelning. Men 
Lars-Olof tycker att det fungerar bra. Många vill dock att det skall se ut på ett visst sätt. 
Det får gärna vara flashigt. (fråga 14) 
 
Användbarhet 
Lars-Olof tycker att navigeringen på intranätet är bra. Han säger att han brukar hitta det 
han söker. Lars-Olof tycker att strukturen följer en naturlig uppdelning. Dock är det 
skillnad på andra kommuners hemsidor, men då är intranätet Internet. Där tycker han sig 
ibland ha svårt att hitta det han letar efter fastän han vet exakt vad han söker. Lars-Olof 
säger att han är lite hemmablind nu, så han anser att det är lätt att hitta olika typer av 
information. (fråga 11) 
 
Funktioner som Lars-Olof saknar med intranätet är i första hand att sådant som rör 
personalen skulle kunna vara elektroniskt. Som det är nu skriver man ut och skickar med 
internposten. Detta anser Lars-Olof vara onödigt och ser detta som något som skulle 
kunna effektiviseras. (fråga 12) 
 
Användargränssnitt  
Lars-Olof tycker att Borås Stads hemsida är mer tilltalande än intranätet, till designen. 
Kommunens hemsida är dock mer påkostad. Men Lars-Olof tycker dock inte att det är 
något fel på intranätets design och berättar att han till större del värdesätter struktur på 
sidorna än bra bilder. Lars-Olof är till det stora hela nöjd, tycker att det är lätt att hitta. 
(fråga 23) 
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4.2.5 Respondent 5, agenda 21 samordnare 
Johanna Grahn  
Johanna vikarierar som Agenda 21 samordnare på Kommunledningskansliet. 
  
Uppfattning och inställning 
Johanna anser att intranätet är ett verktyg där tanken är att man skall kunna hitta det som 
är gemensamt för alla förvaltningar, det vill säga praktiska saker samt information om de 
olika förvaltningarna. Det kan ofta dyka upp information som hon inte visste fanns på 
intranätet och ibland ställer hon sig frågande till varför vissa saker saknas (fråga 1). 
 
Johanna tycker inte att det finns något bättre alternativ att kommunicera, utan tycker att 
man ska ha både och. Vidare menar hon att det vore bra om varje förvaltning har 
intranätet men också en pappersvariant av allting på ett ställe där alla hittar detta. Detta är 
bra som backup för dagar då det uppstår problem med datorerna. (fråga 22) 
 
Vilka funktioner som finns i intranätet och hur det används i praktiken 
Johanna tycker sig veta vart hon ska söka upp information som hon behöver, även om 
hon inte har tittat på allt som finns på intranätet (fråga 5). 
 
Hon berättar att hon bland annat kan använda intranätet till att se efter vad som gäller för 
upphandling för när man exempelvis skall beställa visitkort. Man kan hitta hur rutinerna 
ser ut för semester, eller när det är klämdagar eller ledighet. Förutom de praktiska sakerna 
och stämplingssystemet finns också viktiga dokument som innehåller riktlinjer och 
policys berättar hon. Som ny ser Johanna en brist i att inte alla anställda på 
förvaltningarna inte har lagt ut foto, hon tycker att det hade varit bra, när man exempelvis 
har ett möte med någon som man inte har träffat tidigare (fråga 6). 
 
Användning av intranätet och dess förmåga 
Johanna förväntar sig att ett intranät skall tillhandahålla de funktioner som finns i 
dagsläget, men önskar också att det skulle innehålla mer. Hon anser att ett intranät ska 
vara lätt att använda och att det skall vara uppdaterat. E-mail och stämplingssystem ska 
finnas här, det är bra om så mycket som möjligt finns samlat på intranätet och detta skall 
då vara av sådan karaktär att det berör samtliga anställda. Man skall veta var ens 
”ingång” är, det ska fungera och om det blir problem så ska man veta vem man skall 
kontakta angående detta (fråga 32).  
 
Johanna anser att intranätet kan placeras in under alla faser. (fråga 19) 
 
Utbildning 
Johanna har inte fått någon utbildning i intranätet, hon avsatte två timmar för att sätta sig 
in i det. Hon anser att det kanske hade behövts när man är nyanställd och berättar att 
tanken är väl att man ska sätta sig in i det på egen hand, vilket kan vara svårt om man har 
mycket att göra direkt när man börjar sitt arbete (fråga 4). 
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Kommunikation  
Johanna vet inte om hon har möjlighet att kommunicera med sina kollegor via intranätet. 
Johanna menar att det beror på vad som ses som kommunikation. Hon berättar att de har 
sitt mailsystem att man också kan stämpla in när man ska stänga av sin telefon eller ska 
ange att man kommer att befinna sig någon annanstans. (fråga 7)  
 
Johanna kan inte svara på om intranätet kan användas som verktyg för kunskapsutbyte då 
hon nyligen börjat sitt arbete. (fråga 8) 
 
Johanna säger att det säkert finns information som hon inte skulle kunna finna eller se 
lika tydligt på intranätet som genom möte med en kollega som kan dela med sig av 
informationen. Hon säger att det många gånger är så att hon ändå måste kontrollera 
information och uppgifter som hon tagit del av. Men det tar ju förstås tid att gå ut och 
fråga. Men möjligheten finns ju fortfarande. (fråga 30) 
 
Johanna säger att hon själv har möjlighet att publicera information och berättar att de 
riktlinjer hon själv arbetar med för tillfället kommer hon att publicera när det är klart. 
(fråga 18) 
 
Konsekvenser 
Hon tar upp ett exempel med att det tar mycket längre tid om hon vill veta hur hon ska 
betala en reseräkning som inte finns med än vad det tar med en reseräkningsblankett. Allt 
tar ju så mycket längre tid om man inte hittar det man söker (fråga 20). 
 
Administrativa aspekter  
Johanna tycker inte att hon kan svara på om man undviker onödig byråkrati genom att 
använda intranätet. Hon säger att det beror på vad som räknas dit. (fråga 10) 
 
Användbarhet 
Navigeringen i intranätet anser hon vara ganska enkel. Hon berättar om något hon letade 
efter vid ett tillfälle och att det tog lång tid innan hon hittade det hon sökte. Men hon 
säger också att det är en hel del information som skall rymmas på intranätets sidor. (fråga 
11) 
 
Johanna kan inte säga att det är någon specifik funktion som hon saknar, utan att det 
snarare är olika fakta hon kan sakna. Johanna berättar att det finns en mängd funktioner 
som hon inte använder. (fråga 12)  
 
Användargränssnitt  
Johanna tycker inte att designen av intranätet är snygg, men det är en smaksak enligt 
henne. (fråga 23) 
 

4.2.6 Respondent 6, arbetar med planeringsfrågor 
Bengt Himmelman  
Bengt arbetar med de fysiska planeringsfrågorna på Kommunledningskansliet. 
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Uppfattning och inställning 
Bengt berättar att han inte är någon flitig användare av intranätet, men att han 
överskådligt hittar det som han behöver. Han menar att han förmodligen inte är den som 
har de största behoven och inte heller alltid känner till vad som finns där (fråga 1). 
 
Bengt anser att intranätet är ett bra kommunikationsmedel. (fråga 22) 
 
Vilka funktioner som finns i intranätet och hur det används i praktiken 
Trots att Bengt tror att man hade kunnat finna saker på intranätet som man annars blivit 
tvungen att fråga någon om, så har detta verktyg inte ännu blivit en vana för honom. Han 
tror inte att det handlar om brist i programmets kvalité, utan snarare brist i hans egen 
nyfikenhet (fråga 5). 
 
Bengt använder intranätet till att hämta blanketter och till att starta upp de administrativa 
programmen, men använder inte många av dessa. ”Kom och Gå” 
(instämplingsprogrammet) använder han och kanske vid enstaka tillfällen något annat 
(fråga 2). 
 
Användning av intranätet och dess förmåga 
Då Bengt startar ”Kom och Gå” varje dag anser han sig också använda intranätet varje 
dag (fråga 3). 
 
Bengt tycker definitivt att deras intranät befinner sig i informationsfasen (se förklaring), 
då man kan finna intern information till de anställda där. Till viss del anser han att det 
också befinner sig i transaktionsfasen (se förklaring), på grund av att tidrapportering görs 
via nätet (fråga 19). 
 
Bengt vill genom intranätet kunna få vettig information och kunna läsa om sin 
arbetsplats, om ekonomi och kvalitetssystem och policys. Han anser att man får reda på 
saker som man annars inte hade hittat någon annanstans. Även om det finns 
papperskopior, menar han att det kan vara svårt att veta vart man ska leta, eller vem man 
skall fråga och tror därför att det är (citat) ”guld värt för nyanställda”. (fråga 32) 
 
Utbildning 
Bengt har svårt att definiera vad som finns under varje flik in intranätet och kan heller 
inte dra sig till minnes att han har fått någon utbildning gällande detta. 
 
Fördelar och nackdelar 
Utifrån vår tolkning ter det sig som att Bengt inte ser några nackdelar med intranätet, utan 
istället tror att det kan hjälpa till att minska stressen. Detta baserar han på att man kan 
finna information på intranätet istället för att som han uttrycker det: ”springa och leta” 
(fråga 34). 
 
Han menar också att eftersom att de är så många användare så går det inte att få ut 
informationen på något annat sätt (fråga 31). 
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När det gäller sociala kontakter nämner Bengt att det pratas om att det interaktiva 
samhället ökar kontaktkretsen, men tror samtidigt att det säkert finns information som 
han inte kan få fram på ett lika tydligt sätt genom intranätet som genom möte med en 
person. Bengt menar att den mänskliga kontakten aldrig kan tas över och heller inte skall 
övertas av intranätet. (fråga 30) 
 
Han tror därför inte att han hade haft bättre kontakt med medarbetare/ledning om inte 
intranätet hade funnits.  
 
Kommunikation 
Bengt vet inte om det är möjligt att samtala med sina kollegor via intranätet. Bengt säger 
att han använder sig av email eller söker upp den person det berör. (fråga 7) 
 
Bengt berättar att han själv har möjlighet att publicera information på intranätet via 
anslagstavlan. Dokument vet han dock inte hur han går tillväga för att publicera. (fråga 
18) 
 
Bengt har inte någon uppfattning om hur återkopplingen från systemet ser ut (fråga 35). 
 
Administrativa aspekter 
Bengt tror inte att man undviker onödig byråkrati genom att använda sig av intranätet 
men anser att det vore önskvärt att göra det. (fråga 10) 
 
Bengt hoppas att informationen i intranätet är tillförlitlig. ”Skulle den inte vara 
uppdaterad eller tillförlitlig kanske det inte skulle innebära några större problem, om jag 
får fel telefonnummer” (citat). (Fråga 17) 
 
Användbarhet 
Bengt upplever navigeringen på intranätet som bra och anser att det är lätt att hitta. (fråga 
11) 
 
Däremot tycker Bengt att han har svårt att säga om det är någon funktion som han saknar 
på intranätet, eftersom han är osäker på vad som finns där. Men säger slutligen att det 
säkert finns någon funktion som han saknar. (fråga 12) 
 
Användargränssnitt  
Bengt tycker att intranätets design är bra men att den är lite sparsmakad. (fråga 23) 
 
Bengt tycker att designen av struktur av informationen är bra och att denna följer ett 
naturligt mönster. (fråga 24) 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras de empiriska studierna och på vilket sätt de knyter an till vårt 
teoretiska fundament.  
 
Inledning 
Innan ett utvecklingsarbete kan påbörjas är det viktigt att man gör en nulägesanalys för 
att fastslå användarnas behov och förutsättningar.  
Detta för att kunna skapa ett ändamålsenligt verktyg och för att ta fram en långsiktig 
lösning, som förbättrar situationen (Andersen 1994). 
 
Utifrån de svar vi har fått verkar intranätet användas i en relativt begränsad omfattning. 
Få användare tycks känna till de funktioner som finns att tillgå, många använder det 
nästan bara i syfte att stämpla in eller som verktyg för tidsredovisning och liknande. Det 
råder också delade meningar om huruvida intranätet kan användas för inhämtning av 
information. Någon anser att intranätet är väl uppbyggt och används flitigt, medan någon 
annan menar på att det inte finns någon rutin gällande användandet av intranätet på grund 
av brist i nyfikenhet.  
 
Som van användare är det enklare att se behov och möjligheter, men för den oinvigde är 
det givetvis svårt att komma med önskemål och förslag om vilka egenskaper/funktioner, 
som skulle underlätta och bidra till en ökad användning. 
 
Karaktärstyper  
Det är svårt att skapa ett perfekt intranät som passar alla karaktärstyper. För att kunna 
skapa ett intranät som passar de flesta behöver vi förstå hur användarnas uppfattning och 
inställning är, samt hur man som användare upplever hur kommunikation i ett intranät 
fungerar och hur detta påverkar effektiviteten. Man måste också förstå hur 
användargränssnittet upplevs och vad grundorsaken är att intranätet inte används i så hög 
utsträckning. 
 
Behovsanalyser 
Utifrån vår tolkning uppfattas intranätet positivt av samtliga användare. Användarna 
tycker att det är innehållsrikt, både gällande sådant som rör rena trivseluppgifter och 
praktiska saker för den egna anställningen. Även om användarna upplever intranätet som 
positivt betyder inte detta att det svarar till deras behov.  
 
Genom att utföra behovsanalyser kan följande delar beaktas: 
 logisk struktur  
 relevant information 
 struktur på information så att denna blir lätt att hitta 

 
Behovsanalyser har på Kommunledningskansliet i Borås inte utförts i den utsträckning 
som hade behövts då intranätet ibland uppfattas som lite svårt att hitta i. Det fanns även 
någon av användarna som tyckte att viss information inte var relevant. Detta är givetvis 
en subjektiv bedömning och vad som är relevant för en människa kan vara fullständigt 
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ointressant för en annan. En av svårigheterna med att skapa ett intresse och en positiv 
attityd ligger i just detta. Det måste göras någon form av generalisering av målgruppen 
(användarna), det är bättre att skapa good-enough quality för 80 av 100 användare än att 
tio av dessa hundra upplever intranätet som optimalt.  
 
Delaktighet 
Marie Ingvarsson som är intranätansvarig vid Kommunledningskansliet i Borås berättade 
att det gjordes användartester vid byte av intranät. Det är fördelaktigt att dessa 
användartester genomfördes, eftersom att en modifiering av denna karaktär också 
påverkar de variabler (uppgifter, strukturer, teknik, personal) som är en typ av beroenden 
i organisationens struktur (se Leavitts diamant, kapitel 3.6).  Dessa tester gjordes dock 
bara på reaktionen på den nya layouten och huruvida testgruppen svarar till en generell 
målgrupp förtäljer inte historien. 
   
Andersen (1994) tar upp det faktum att det är viktigt att användarna deltar aktivt vid 
utvecklingen av ett nytt system. Den uppfattningen delas av Mumford (2000) som menar 
att detta ökar chansen till användning. 
 
Attityder  
För att kunna använda intranätet som ett verktyg i det dagliga arbetet krävs det att 
användaren gynnas på något sätt, antingen som anställd (i form av exempelvis lätt-
tillgängliga semesterblanketter eller tidrapportering) eller i tjänsten. Oavsett om 
informationen gäller användaren som anställd eller i tjänsten måste denna hållas 
uppdaterad, tappar informationen sin tillförlitlighet och därmed skapar merarbete för 
användaren, påverkas givetvis attityden. Människan präglas och påverkas av sin egen och 
andras attityd på olika sätt. Ett konkret exempel där attityden klart och tydligt påverkar är 
vid inlärning. Visar sig denna vid tillfälle för utbildning vara negativ kommer det också 
att ta längre tid för användaren att lära sig (Bunkholdt 1991). Med detta ökar också risken 
att användaren vänder sig till något annat som informationskälla.  
 
Anpassa till användarna och verksamheten 
Vad man skall lägga för nivå på sitt intranät måste givetvis vara knutet till användarnas 
intressen och till verksamheten som sådan. Det är viktigt att tänka på att intranätet inte 
skall vara ett självändamål för den som utvecklar det. 
 
Är användarna tekniskt intresserade och it-vana kan integrationsfasen (se kapitel 3.3.2) 
givetvis vara den mest önskvärda, då denna innebär att intranätet är integrerat med 
verksamhetens andra affärssystem och processer, men man bör beakta vilken/vilka faser 
som ligger i linje med dem som skall använda systemet innan det vidareutvecklas, för att 
inte skapa förvirring och en känsla av hopplöshet hos användarna. 
  
Kännedom om möjligheter och begränsningar 
I kapitel 3.3.2 beskriver vi hur Sjöman, Alerius och Wettlegren (2001) delar in ett 
intranät i fyra faser vilka baseras på hur kommunikation och information används. 
Genom en tolkning av hur användaren beskriver intranätet och de funktioner som finns 
eller som användaren förväntar sig skall finnas, kan vi uppskatta vart användaren anser 
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att intranätet befinner sig idag samt i vilken riktning man som användare vill att det skall 
sträva. Beroende på vilken fas vi uppskattar att användaren önskar sig tillsammans med 
hur frekvent intranätet används kan vi också belysa hur motivationsnivån/kunskapsnivån 
för verktyget ser ut. Denna typ av analys kallar Andersen (1994) för ”framtidsdiskussion” 
och detta är en viktig del vid ett förändringsarbete. 
 
För att uppnå integrationsfas eller transaktionsfas (vilka kan tänkas krävas för att göra ett 
system så optimalt som möjligt) så anser vi att man som användare bör vara mer bekant 
med systemet, med andra ord känna till systemets möjligheter och begränsningar, samt att 
utnyttja de funktioner som finns, till fullo. Ett exempel på avsaknad av kännedom är det 
faktum att några av medarbetarna inte ens vet om den möjligheten finns. Så oavsett om 
systemet tekniskt sett har funktioner som svarar till detta, så är det egentligen överflödigt 
för verksamheten om ingen eller ett fåtal känner till det och vet hur det används. Givetvis 
finns det vissa funktioner som till viss del kommer till sin rätt även om inte alla i 
verksamheten vet hur de skall användas. Några av respondenterna tar exempelvis upp 
möjligheten att publicera information. Att någon eller några känner till hur man gör detta 
är en förutsättning för hela intranätets existens.   
 
Det är därför svårt att specifikt placera intranätet i en bestämd fas, då det finns många 
gråzoner, så även om Kommunledningskansliets intranät redan nu används som ingång i 
flera av processerna (transaktionsfas, se kapitel 3.3.2), så tycker vi oss ändå se att utifrån 
hur de flesta användarna på Kommunledningskansliet uppfattar och använder det, 
befinner man sig just nu, någonstans mellan informationsfasen (se kapitel 3.3.2) och 
interaktionsfasen (hänvisa till förklaring), där komplexiteten ännu inte är så omfattande. 
Marie Ingvarsson som är intranätansvarig delar denna uppfattning, men menar att det 
finns tankar om att utveckla detta. 
 
Förväntningar 
Generella uppfattningar om ett intranäts innehåll och egenskaper hos de övriga 
respondenterna är att ett intranät skall vara lätt att använda, informationen skall vara 
uppdaterad, det skall tydligt framgå vem man kan kontakta om något inte fungerar, här 
skall de anställda finna information om personalfrågor. Det är också önskvärt att finna 
information om hur praktiska saker skall hanteras. Detta är inte bara önskvärt utan också 
ett av syftena med ett intranät (Bark et al. 1997).  
 
Kommunledningskansliets befintliga intranät motsvarar i viss mån det som 
respondenterna ser som viktiga egenskaper och förutsättningar. Följande citat är taget 
från två av respondenterna: 
 
”Viktig information kan spridas till berörda parter på ett smidigt sätt och öka 
möjligheten att fatta rätt beslut på faktisk kunskap” 
 
”Information som är mindre väsentlig är inte alltid lika uppdaterad p g a tidsbrist eller 
att det glöms bort”  
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Tillförlitlighet 
Det är önskvärt att den information som sprids är uppdaterad så att beslut kan fattas 
baserat på denna. Uppfylls inte detta finns risken att användarna inte litar på övrig 
information i intranätet.  
 
Navigering 
Någon anser att intranätet både kan och bör vidareutvecklas, vilket kan ha sin orsak i att 
det upplevs som krångligt att navigera i och därmed också svårt att finna det man söker. 
Vad som kan te sig lite oroväckande är det faktum att det förekommer respondenter som 
inte riktigt vet om det är något som saknas, eftersom att de inte vet vad de kan finna – 
eller var. Med andra ord har användarna ett informationsbeteende, men saknar 
informationsbehovet (Kuhlthau 1991 se Kämpe och Wahlström 2004).  
En annan orsak till detta kan vara att det i dagsläget finns flera funktioner som inte är 
riktade och därför också gör hela processen mer besvärlig. Det är viktigt att systemet 
accepteras av användarna, gör det inte det så kommer de förväntade målen inte heller att 
uppfyllas (Nurminen 1988)  
 
Det saknas en ordentlig sökfunktion och det finns en generell önskan om att intranätet 
skall innehålla mer. En respondent ser också gärna att fler moment skall kunna göras 
elektroniskt. Blanketter som i dagsläget fylls i, skrivs ut och därefter skickas med 
internposten, vilket respondenten tycker skulle kunna effektiviseras, genom att utföras 
helt elektroniskt.  
 
Användning 
För att ett system skall vara användbart krävs en viss nivå av handlingsbarhet. 
Handlingsbarhet är beroende av förutsättningar från omgivningen och användarna vid 
Kommunledningskansliet har kanske inte de färdigheter och förkunskaper som krävs för 
att kunna utnyttja systemets funktioner (Cronholm & Goldkuhl). 
  
Något annat som kan tänkas påverka användningen är designen av gränssnitt och dess 
funktionalitet. Någon tyckte att gränssnittet var bra och värdesatte innehållet i intranätet 
snarare än utseendet. Någon annan tyckte att det var svårt att hitta och tyckte att designen 
var väl sparsmakad. Det är nog svårt att skapa en design och struktur som uppfattas som 
logisk av samtliga användare, då det är svårt att finna en gemensam definition om vad 
god design är. I boken ”design av informationsteknik” skriver författarna att kvaliteterna 
alltid är situationsberoende och att en snabb och effektiv artefakt inte kan anses som god 
design om den inte förstås av sina användare, eller om bara ett fåtal förstår den.  Vissa 
användare uppfattar navigering och struktur logisk, medan andra tycker att det är svårt att 
hitta.  
 
Kunskapsnivå 
Teorin tar upp att datormognad kan variera från användare till användare. Vidare tas det 
upp att genom att identifiera sina användare kan man komma underfund med om det 
kommer att behövas någon utbildning för att använda intranätet. I boken ”Intranät i 
organisationens kommunikation” skriver författarna att det har visat sig vara positivt med 
en handbok och någon form av utbildning. Genom en utbildning besitter användarna 
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sedan ytterligare förförståelse, som inte bara kan komma att påverka deras interaktion 
med datorsystemet, utan också attityden och förhållningssättet som sådant. Detta kan vara 
till hjälp när användaren ställs inför nya förhållanden. Istället för en blockering, bidrar 
förförståelsen till att situationen känns hanterbar (Allwood 1998). På 
Kommunledningskansliet i Borås har det inte givits någon utbildning, trots att 
användarna av intranätet verkar vara av varierande karaktär.  
 
Någon av respondenterna ansåg sig inte behöva utbildning, då hon befann sig geografiskt 
nära Marie, som är intranätansvarig och på så sätt kunde ta hjälp av henne. Samma 
respondent tror heller inte att en kurs hade prioriterats, då fokus istället ligger på de 
dagliga arbetsuppgifterna. Då vi pratade med en annan av medarbetarna vid 
Kommunledningskansliet i Borås uttryckte han att det nog skulle vara önskvärt med en 
utbildning, då han många gånger blir kontaktad gällande frågor där svaren finns på 
intranätet. 
 
Några av respondenterna hade med andra ord förespråkat någon form av utbildning, då 
det från början (antingen om man är nyanställd, eller när intranätet först infördes) kan 
vara lite svårt att sätta sig in i på egen hand.  
  
Marie Ingvarsson som är Intranätansvarig menar att det egentligen inte skulle behövas 
någon utbildning i intranätet. Vidare berättar hon att datormognaden mellan olika 
användare skiljer sig och att det säkerligen finns många som skulle behöva lite guidning. 
Det kan ta lång tid att lära sig ett nytt system och för att säkerställa att slutprodukten kan 
användas på ett effektivt och innovativt sätt är det viktigt att humanistiska aspekter 
medföljer i förändringsprocessen (Mumford 2000). Genom att exempelvis se över 
inlärningsprocessen och de faser som ingår i denna får användarna bättre kännedom i 
intranätet. Hur länge en användare befinner sig i respektive fas baseras datormognad och 
förförståelse. 
 
Många upplever att det är enklare att få hjälp av någon öga mot öga då det är ett lättare 
sätt att beskriva sitt problem eller sin fråga (Allwood 1998). Allwood tar också upp 
vikten av förförståelse hos en användare och menar att detta leder till förhöjd inre 
motivation. Han anser också att man bör fastslå i vilken av de tre stegen i 
lärandeprocessen en användare befinner sig, för att på så sätt kunna göra en rättvis 
identifiering. 
  
Som omnämnts tidigare varierade användarnas uppfattningar något gällande designen av 
gränssnittet och huruvida strukturen var logisk eller ej. Vi har erhållit mer eller mindre 
tydliga svar från våra respondenter och hur dessa uppfattar sina ”färdigheter” och 
möjligheter i Intranätet. Någon ansåg att denne hade tillräckligt med kunskap inom 
organisationen och inte behövde någon utbildning. Kunskap om organisationen betyder 
inte nödvändigtvis samma sak som kunskap om vilka möjligheter som finns med 
intranätet och hur detta används. Givetvis kan det underlätta om man som användare 
känner till organisationen, men om ett intranät har till syfte att effektivisera 
arbetsuppgifterna, så måste ju användarna vet hur detta möjliggörs. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet på forskningsfrågorna och vi belyser de likheter och 
skillnader som finns mellan den teoretiska och den empiriska undersökningen.  
 
Vilka aspekter kan tänkas vara viktiga att beakta gällande användbarhet 
Enligt teoretisk litteraturstudie och de erfarenheter vi har stött på i den empiriska studien 
har det vid otaliga tillfällen visat sig att intranätet skall uppfylla en logisk struktur. På så 
sätt underlättar detta navigering och det blir enklare för medarbetarna att använda det.  
 
Det skall stödja individens informationsbeteende och för att uppnå detta måste det vara 
anpassat till användarnas förutsättningar och behov. Intranätet skall ge återkoppling på 
användarens handlingar och nivån av handlingsbarhet bör baseras på användarnas 
färdigheter.  
. 
Vad finns det för användarkaraktärer 
Litteraturstudien visar på ett starkt påverkande av attityder och motivation när det gäller 
förändringar, samt kunskap. Genom att söka svar på vilka användarkaraktärer som finns 
kan man fånga den enskilde individens/gruppens driv, vad som orsakar den attityd som 
finns idag och hur man kan ändra denna (om så behövs) samt skapa motivation. Detta 
svarar också på vart i lärandeprocessen en användare befinner sig och om förförståelsen 
behöver ökas. 
 
Vad finns det för utbildningsbehov hos användarna 
Vi har i vår undersökning konstaterat att om man identifierar användarna och deras 
förutsättningar kan man på så sätt ta fram en lämplig utbildning. Det krävs dock att man 
satsar långsiktigt genom att prioritera någon form av utbildning, dels för att de dagliga 
arbetsuppgifterna kan effektiviseras på så sätt, men också för att ”lätta bördan” för den 
som redan kan. Användarna blir på så sätt också varse systemets möjligheter och 
begränsningar. 
 
Hur påverkar ett intranät en verksamhet och dess användare 
Om användarna kan navigera och finna den information de söker i intranätet innebär 
detta att de blir mer självständiga. Det baserar vi bland annat på det faktum att en av 
respondenterna berättade att det händer att hans kollegor kommer och frågar honom om 
saker som de egentligen skulle kunna finna i intranätet. På så sätt undviker man 
dubbelarbete samt att belasta sina kollegor och undviker att någon kommer efter i sina 
arbetsuppgifter.  
 
Eftersom att information kan samlas på ett ställe kan medarbetarna dela med sig av sin 
kunskap och informationen kan göras tillgänglig för samtliga användare vid samma 
tidpunkt. Informationen i intranätet kan användas för att korta beslutsleden, dock är det 
viktigt att tänka på att den hålls uppdaterad, annars riskerar man att beslut fattas på fel 
grunder.  
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Hur kan man öka användningen av ett  intranät 
 
Möjliggör elektroniska uppgifter 
Genom att möjliggöra att uppgifter kan göras elektronisk minimeras risken att viktiga 
ärenden glöms bort. Dessa uppgifter lagras på så sätt automatiskt och behövs inte hållas 
reda på av användaren själv. Med detta minskar stress, flytet i arbetsprocessen ökar och 
återigen, användarna blir mer oberoende.  
 
Rollbasera 
Genom att rollbasera intranätet undviker man ”information overload”, respektive 
användare ”tilldelas” den information som är relevant för det område denne är aktiv 
inom. På detta sätt blir det enklare att navigera och användaren kan också bli mer 
oberoende av andra i sitt arbete. Dessutom blir det enklare att göra uppdateringar om 
informationsmängden reduceras. Informationen i intranätet hålls på så sätt ”färsk” och 
beslut kan fattas baserat på denna, på ett enkelt och effektivt sätt.  
 
Sitekarta 
Det skall finnas en tydlig översikt över vad som finns på intranätet. 
 
Skapa återkoppling 
Genom att skapa god återkoppling på utförda handlingar (från systemet) får användarna 
bekräftelse på utförd aktivitet. 
 
Sökfunktion 
Det skall finnas en tydlig sökfunktion som genererar ett relevant resultat, där användaren 
antingen kan välja vilket område som skall sökas inom eller välja att söka i intranätet som 
helhet.    
 
Tydliga ingångar 
Layouten av gränssnittet skall följa en logisk struktur för att även denna underlätta 
navigering. Den information som användaren utnyttjar dagligen skall finnas tydliga 
ingångar till. Användargränssnittet bör vara dynamiskt, individen skall med andra ord ha 
möjlighet att själv strukturera sin ”vy” (vilka flikar som ska finnas var och liknande). 
 
Uppmuntra och motivera 
Genom att anpassa utbildning och manualer utifrån kunskapsnivå och intresse, ökar 
chansen till en positiv attityd hos användarna. 
 

6.1 Likheter och skillnader 
Baserat på vår undersökning har vi identifierat en del likheter men vi kan också se att det 
finns några aspekter som skiljer teori från empiri. Gällande datormognad, kan denna 
variera från användare till användare (Bark et al. 1997) vilket vi ser tydliga tecken på i 
vår empiriska studie. En av respondenterna kan direkt ge ett exempel på en funktion som 
han saknar medan flertalet övriga användare inte vet vad som saknas på grund av att de 
inte vet vad som finns. Vidare har det enligt teoretiska studier visat sig vara positivt med 
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en utbildning (Bark et al. 1997), vilket merparten av respondenterna vid 
Kommunledningskansliet i Borås inte har givits.  
 
På grund av komplexitet kräver många datorsystem en hjälpfunktion (Allwood 1998), 
detta är något man tagit fasta vid på Kommunledningskansliet i Borås. Ett annat sätt är att 
man som verksamhet förser användarna med lokala experter (Allwood 1998). I vår 
empiriska studie finns inga uttalade experter. Det finns däremot, förutom 
intranätansvarig, de som är mer insatta och kan vara till hjälp, vilket är bra eftersom att 
teoretiska studier menar att många upplever en trygghet att få hjälp öga mot öga 
(Allwood 1998). Detta får vi bekräftat i vår empiriska studie där en av respondenterna 
ofta blir tillfrågad när frågetecken uppstår. 
 
För att känna till användarnas behov är det enligt Bark et al. (1997) viktigt att, i ett tidigt 
skede, genomföra behovsanalyser. Vår fallstudie visar att detta ej har genomförts, eller 
gjorts så på ett bristfälligt sätt. Däremot visar samma fallstudie (Kommunledningskansliet 
i Borås) att det har utförts en undersökning för att kartlägga användandet. Detta gjordes 
ett tag efter att intranätet var satt i bruk. Teoretiska studier säger att detta är något som 
bör göras (Bark et al. 1997). En annan aspekt att fundera över är att bedriva ett nära 
samarbete mellan användare och designers. Detta är nyckeln för att ett 
informationssystem skall nå framgång (Mumford 2000). Denna typ av samarbete har nog 
fallit i skymundan vid Kommunledningskansliet i Borås.  
 
Bark et al (1997) beskriver tre grundstenar gällande själva utformningen. En av dessa är 
att informationen skall följa ett naturligt flöde, samt vara lätt att hitta. Här kan vi se både 
likheter och skillnader men i huvudsak ter sig Kommunledningskansliets intranät något 
svårnavigerad. Användarna tycks inte uppleva den tydlighet som Bark et al. (1997) 
förespråkar. Detta kan ha sin grund i att ”siten” till viss mån är överbelastad av 
information, vilket innebär att det tar längre tid att söka. Detta bekräftas i teorin av Choo 
(1998 se Junermann och Larsson 2002).  
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7 Diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, samt utvärdering av både metod och 
undersökning. Vi belyser studiens nivå av generaliserbarhet och ger förslag till fortsatt 
forskning.  

7.1 Slutsatser 
Vår studies syfte har varit att ta reda på hur det är möjligt att öka användning av ett 
intranät.  
 
Genom vår forskningsfråga har avsikten varit att finna olika aspekter, som bidrar till ett 
ökat användande. För att möjliggöra detta har vi tagit fram delfrågor, som tillsammans 
eller individuellt leder oss fram till ett resultat. Detta tillsammans med riktlinjer finns 
beskrivet i kapitel 6. 
 
Enligt vår uppfattning ser användarna inte nyttan med intranätet och inser därmed inte 
heller att det skulle underlätta i deras dagliga arbete. 
 
Som nämnts tidigare ter det sig som att merparten av respondenterna är positivt inställda 
till intranätet. Trots detta tycker vi oss se en brist i intresse att lära sig, vilket egentligen 
är ganska motsägelsefullt. Är det så att denna avsaknad av intresse har sin grund i 
tidsbrist? Eller beror det på det faktum att intranätet är så svårnavigerat? Känner 
användarna ens till vad som räknas in i intranätet? 
 
Oavsett vilket tror vi att för att öka användningsfrekvensen så bör man säkerställa att 
användarna känner till vilken typ av information man kan finna på intranätet samt var 
man finner den.   
 
Användningsfrekvens 
Gällande respondenterna vid Kommunledningskansliet i Borås var dessa av olika 
karaktär, med olika förutsättningar. Utifrån vår tolkning, skiljde sig entusiasmen gällande 
användandet ganska radikalt mellan de olika respondenterna. Någon ryckte på axlarna 
och var väl inte överdrivet intresserad, medan någon annan visade på ett betydligt större 
intresse och upplevde att intranätet underlättar i arbetet, samt bidrar till att kunskapen 
inom organisationen ökar. Vi tänker oss att användarnas intresse kan vara kopplat till de 
arbetsuppgifter denne har. Dels baserat på i vilken utsträckning tjänsten kräver, men 
också beroende på tidsaspekter. Med tidsaspekter syftar vi inte bara till brist på tid på 
grund av arbetsbelastning. Vad som också vägs in här är det faktum att det är svårt att 
söka efter information, så för att hinna med arbetsdagen väljer användaren andra 
informationskällor.   
 
Marie Ingvarsson som är intranätansvarig vill driva på användandet och önskar att man i 
framtiden skall ha intranätet som sitt arbetsbord, att det skall vara som en startmeny som 
öppnas på morgonen. På så sätt ”tvingar” man fram ett användande och vi håller med 
Marie att detta kan vara ett sätt att öka användningsfrekvensen. Detta betyder inte att 
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intranätet för den sakens skull blir brukbart för samtliga användare. För att fånga upp 
intresset krävs såväl sociala som tekniska åtgärder.  
 
Sociala  åtgärder  
Det går inte att tvinga fram ett behov eller intresse hos människor, utan vilken teknisk 
nivå man ”lägger” systemet på måste baseras på målgruppens förutsättningar och vilken 
förförståelse dessa har. I dagsläget ter det sig som att man vid Kommunledningskansliet i 
Borås utgår från att alla användare har samma förförståelse, vilket inte är fallet. 
Motivation och intresse påverkar användarens interaktion med systemet. 
 
Om användaren upplever intranätet som svårnavigerat och krångligt, bromsas 
interaktionen med det och därmed minskar också användandet av det (empirin är ett 
tydligt exempel på detta, då de som är datorvana också använder intranätet mer frekvent). 
Intranätet tappar sin funktion och användarens attityd påverkas i negativ riktning. 
 
För att kunna ändra attityder måste man veta var man ska ändra. Efter att ha identifierat 
användarna kan man lösa detta genom att påbörja en lärandeprocess, eftersom att 
kunskap och förståelse också ökar motivationen. På så sätt kan man också utsätta 
användarna för enkel exponering av stimuli (Kapitel 3.4.1) Dessutom hade några av 
respondenterna önskan om någon form av utbildning. 
 
Tekniska åtgärder 
Den sökfunktion som i dagsläget finns på Kommunledningskansliets intranät fungerar 
inte alltid som den ska och det kan vara svårt att hitta om man inte riktigt vet hur man 
skall formulera sig. Med andra ord måste man veta exakt vad man letar efter för att finna 
det. Det är därför viktigt att det skapas en sökfunktion som inte är så snäv, eller tydligt 
instruera användarna hur dessa skall söka för att få ett så precist resultat som möjligt.  
 
Vi ser också ett behov av en ”sitekarta”, där användaren kan få information om vad som 
döljer sig bakom respektive flik, rubrik eller liknande. 
 
Nu finns all information tillgänglig för alla, åtkomsten är inte begränsad. Det är inte 
nödvändigtvis så att en begränsning behövs göras utan vi tror istället att en selektering av 
vilken information som visas i ett direkt skede är lösningen vilket också kan påverka 
sökningen i en positiv riktning. Väljer man att göra en rollbasering av intranätet (vilket 
innebär att användarens vy är anpassad med den informationen som passar det område 
som han eller hon är verksam inom) blir det lättare för användaren inte bara i 
informationssöknings syfte utan också vid kontakt med kollegor. För att ta det ytterligare 
ett steg längre bör användaren även kunna anpassa layouten på sidan för att matcha sina 
behov.  
 
Någon av användarna uttryckte en brist i förfarandet av uppgifter och ansåg att det skulle 
vara önskvärt att vissa manuella rutin skulle kunna göras elektroniskt. Vi delar denna 
uppfattning eftersom att man på så sätt undviker att data som berör samma aktivitet 
sparas på olika ställen. Processen får bättre flyt vilket gör att man som medarbetare också 
kan arbeta mer rutinmässigt.  
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7.2 Diskussion av resultat 
Utifrån det resultat vi tagit fram ifrågasätter vi om man vid Kommunledningskansliet i 
Borås satsat på intranätet i den utsträckning som det från början var tänkt (se bilaga ”Vårt 
intranät”). Om man som verksamhet menar att det är upp till medarbetarna hur bra 
intranätet blir, bör det då inte beaktas hur deras kunskapsnivå ser ut? Eller det faktum att 
det inte finns tid för medarbetarna att sätta sig in i intranätet? Vad är det som gör att 
intranätet upplevs som svårt att navigera i? Är det så att intranät ansvarig har en felaktig 
uppfattning om vad användarna kan, respektive inte kan?  
 
Vi tror att det kan ha gjorts en för skarp generalisering av användarna även om det finns 
en medvetenhet om att datormognaden mellan dessa skiljer sig åt. Detta tror vi kan bero 
på att det förutsätts att samtliga användare har en viss vana från det gamla intranätet. 
Kanske hade det varit annorlunda om fenomenet intranät var nytt för 
Kommunledningskansliet? Hade man då börjat från ”scratch” med användarna? 
 

7.3 Metodutvärdering 
I ett initialt skede har vi genomfört en litteraturstudie vars syfte var att belysa aspekter 
som kan relateras till varför ett intranät används i låg utsträckning. Fokus har därför varit 
att lyfta fram dessa ur ett sociotekniskt perspektiv. Tack vare tidigare forskning och den 
teori vi tagit fram kan vi på så sätt härleda våra frågeställningar.  
 
Vi har sett en svårighet att hitta färsk information, främst gällande de psykologiska 
aspekter som vägs in i undersökningen. Nu såhär i efterhand kan vi dock konstatera att 
denna typ av ämne inte är beroende av aktualitet i den meningen. Därmed ser vi det inte 
längre som ett problem. 
 
För att verklighetsförankra det teoretiska fundament som studerats och finna likheter och 
avvikelser i denna har vi genomfört en empirisk studie bestående av sex stycken 
intervjuer. Dessa genomförda på bas av en kvalitativ metod vilket innebär att 
respondenten kan svara fritt. Detta har medfört att vissa svar har varit otydliga och vi har 
därför fått styra respondenten i rätt riktning. Därav skiljer sig svarens omfattning mellan 
de olika respondenterna. Trots att vi har varit så subjektiva som möjligt så tror vi ändå att 
det är väldigt svårt om inte omöjligt, att som människa inte lägga in någon som helst 
värderingar eller egna tolkningar i de svar vi erhållit.  
 
En del av intervjufrågorna är av lägre relevans då vi har kunnat konstatera att dessa varit 
överflödiga för vårt resultat. Denna bedömning var vi inte förmögna att göra i början av 
vår studie då vi inte såg helheten lika klart som vi gör nu. Vi anser att det var bra att ställa 
frågor inom ett bredare spektra för vi har på det sätt inte behövt återkoppla för 
kompletteringar i efterhand till respondenterna. Vi ser däremot att vi hade kunnat 
förbereda respondenterna genom att delge intervjufrågorna före intervjutillfället. En 
fördel med att förbereda respondenterna hade varit att vissa hade kunnat ge mer utförliga 
och genomtänkta svar. Nackdelen skulle kunna vara att det sker diskussioner sinsemellan 
respondenterna och att det på så sätt påverkar deras uppfattning.  
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7.4 Utvärdering av undersökningen 
Perspektivmedvetenhet innebär att man som forskare inte undanhåller sitt perspektiv för 
läsaren. Det finns olika varianter när det gäller att redovisa sin förförståelse. I kapitel 3.6 
beskriver vi det sociotekniska perspektivet för att på så sätt redovisa vilken tolkningsteori 
vi utgår ifrån i vår studie. Vår analys (kapitel 5) förankras sedan i detta perspektiv genom 
litteraturstudier författade av forskare inom området (Exempelvis Nurminen 1988). I 
kapitel 1.2.3 uttrycker vi hur vi avgränsar oss. På detta sätt hoppas vi att vi har tydliggjort 
vår tolkning för läsaren.  
 
Hove och Eisenhart (se Starrin och Svensson 1994) beskriver intern logik som en 
harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Det resultat som 
produceras påverkas av valda metoder, ansatser och liknande. Gällande kvalitativa 
ansatser är det inte rekommenderat att man i begynnelsen formulerar ett problem som 
sedan låses. Vad som istället är att föredra är att ha ett öppet sinne med ett mer allmänt 
formulerat intresse. Vid mer kunskap kan man därefter skärpa problemformuleringen. 
Genom detta förfarande tar man fram mer adekvata problemställningar. Vid 
genomförandet av våra intervjuer antog vi den här typen av arbetssätt fast vi valde att 
skärpa problemformuleringen först efter intervjuerna var utförda.  
 
Etiskt värde handlar om integritet. I vår studie har vi tillämpat detta genom att verifiera 
att inspelning av intervjuer godkändes samt också verifierat att respondenternas namn får 
användas vid publicering av denna rapport.  
 
Innebördsrikedom innebär att man bör göra en tydlig beskrivning så att analysen inte 
förlorar sin innebörd. Läsaren skall kunna bedöma om hans eller hennes situation kan 
jämföras med den som beskrivs i fallstudien. När det gäller kvalitativa metoder är detta 
kriteriet av centralt värde. I kapitel 3 och 4 har innebördsrikedom sitt fokus.   

7.5 Generaliserbarhet 
Vår teoretiska studie har vi valt att inte belysa ur ett specifikt användarperspektiv utan 
speglar istället en generell förståelse för varför vissa aspekter kan föreligga.  
 
Gällande den empiriska studien är användarna av ett brett spektra samt av varierande 
åldrar. Avsikten med detta är att de inte skall tillskrivas några värderingar som berör 
tidigare erfarenheter eller prägel av dagens it-samhälle. Indirekt kan en generalisering av 
vår empiriska studie göras då de resultat som tagits fram, tillsammans med teorin kan 
anpassas till andra företag. De riktlinjer vi presenterar i resultatet är inte bolagsspecifika 
och kan därför appliceras på andra företag där det finns ett intresse att öka användningen 
av intranätet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi därför konstatera att vår forskning har en god 
generaliserbarhet.  

7.6 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har vi fokuserat på hur man kan öka användningen av ett intranät.  
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Ett förslag till fortsatt forskning inom området kan vara att genomföra studien på en 
större grupp respondenter.  
 
En annan tanke är att utföra en liknande studie på en mer homogen grupp. En grupp där 
intresse och kunskap inom it är hög och där fokus för studien istället belyser de tekniska 
aspekterna och där optimeringen snarare ligger på prestanda och svarstider än på 
humanistiska aspekter som attityd och förförståelse.  
 
Man skulle också kunna genomföra en studie med avsikten att jämföra vad som 
karaktäriserar användandet på Internet och intranät.   
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9 Bilaga 1 

9.1 Till Intranätansvarig 
1) Hur många anställda är det som använder sig av intranätet?  
2) Använder ni er av någon ”känd” prototyp som mall eller plattform? Typ Lotus 

Notes eller liknande? 
3) Är det plattformsoberoende? Körs det i en webbläsare? Kan medarbetarna 

använda sig av intranätet på någon annan plats än på kontoret? 
4) Hur skulle du beskriva ert Intranät? Vilken information finns, hur är den 

uppbyggd? 
5) Vad är syftet med ert Intranät? Används det som ett verktyg för kommunikation 

medarbetare emellan, eller mellan medarbetare och ledning/överordnade eller 
används det bara för att förmedla information? (informationsfas, interaktionsfas 
eller transaktionsfas? Se pärm, rubrik: beskrivning intranät) 

6) Vilka funktioner finns på intranätet? 
7) Hur upplever du att dessa används? 
8) Hur ofta uppdateras intranätet? 
9) Hur delaktiga anser du användarna vara i form av synpunkter, förslag, problem 

som uppstår? 
10) Vad är bra med Intranätet? 
11) Vad saknas med Intranätet? 
12) Måste man vara insatt i verksamheten, eller genomgå någon slags kurs eller 

liknande för att kunna använda sig av intranätet på ett bra sätt? 
13) Finns det någon handbok? 
14) Kan medarbetarna kommunicera med några utomstående via intranätet, 

exempelvis kunder eller leverantörer? 
15) Har olika medarbetare olika typer av access? 
16) Har det någon gång gjorts någon undersökning om vad användarna tycker om 

intranätet? Om ja, vad har detta gett för resultat? Har det påverkat fortsatt 
utveckling av intranätet?  

9.2 Till övriga medarbetare 

1) Hur skulle du beskriva erat intranät?  

2) Vilken typ av information finns på intranätet? 

3) (Hur ofta använder du intranätet?) 

4) Har du fått någon utbildning i intranätet? Om ja, hur uppfattade du den? Om nej, 

tycker du att det hade behövts?  

5) Hur väl anser du dig känna till de funktioner som finns? Kan du söka på intranätet 

efter svar, som du i annat fall hade frågat din chef eller någon annan om? Vad kan 

detta vara för typ av frågor? 
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6) Vad använder du det till? Vilka funktioner använder du dig av?  

7) Kan du samtala med dina kollegor via intranätet? Finns det till exempel 

diskussionsforum, eller nyhetsgrupper? 

8) Tycker du att man kan använda intranätet som en typ av verktyg för 

kunskapsutbyte? 

9) Tror du att du har mer kunskap om organisationen som helhet tack vare intranätet 

än vad du hade haft om det inte funnits något intranät? 

10) Tycker du att man undviker onödig byråkrati genom intranätet? 

11) Hur upplever du navigering i Intranätet? Är det lätt att hitta?   

12) Saknar du någon funktion i Intranätet?   

13) Anser du att du kan kommunicera med dina kollegor via Intranätet? 

14) Anser du att du på något sätt varit delaktig i utformningen av Intranätet, eller 

uppdateringar av det?   

15) Hur upplever du att din närmaste chef uppmuntrar dig till att använda intranätet? 

16) Upplever du att Intranätet är skapat i syfte att förenkla kommunikationsprocessen, 

t ex gällande beslutsfattning, informationsutbyte, samtal medarbetare emellan?  

17) Upplever du att den information som finns på Intranätet hålls uppdaterad? Känner 

du att informationen är tillförlitlig? Är informationen relevant?  

18) Har du själv möjlighet att publicera information till medarbetare och ledning på 

intranätet?  

19) Under vilken av följande rubriker skulle du placera det intranät som finns idag: 

(måste förklara dessa för respondenten) informationsfas, interaktionsfas eller 

transaktionsfas, integrationsfas?  

20) Påverkar intranätet ditt dagliga arbete? I vilken riktning? Positivt eller negativt? 

21) Tycker du att intranätet påverkar samarbetet med kollegor eller andra 

samarbetspartners? I vilken riktning? Positivt eller negativt? 

22) Hade du hellre sett att man hade kommunicerat på annat sätt? Om ja, hur?  

23) Vad tycker du om designen? Är färgerna tilltalande?  

24) Vad tycker du om design av struktur av information, följer den ett naturligt 

mönster – flöde?  
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25) Måste man vara insatt i verksamheten, eller genomgå någon slags kurs eller 

liknande för att kunna använda sig av intranätet på ett bra sätt?  

26) (Om olika medarbetare har olika typer av access, se till intranätansvarig) Finns 

det något som du anser att du skulle behöva ha åtkomst till, men som i dagsläget 

bara är tillgängligt för en viss grupp människor (en specifik avdelning) eller finns 

det någon information där du anser att åtkomsten borde begränsas ytterligare?  

27) Använder du intranätet frivilligt, eller är det nödvändigt för ditt arbete? Är man 

”påtvingad” intranätet av verksamheten?  

28) Vad anser du vara skillnaden mellan att kommunicera via ett virtuellt 

nätverk/intranät, i jämförelse mot verkligheten?  

29) Vad tror du att det kan bli för konsekvenser genom att kommunicera på detta 

sättet? 

30) Finns det något du anser att du inte kan få fram på ett lika tydligt sätt på Intranätet 

som du hade kunnat få om du möttes öga mot öga med den personen du skulle 

samtala med? 

31) Vad är din inställning till intranät? Motivera ditt svar.   

32) Vilka egenskaper förväntar du dig av ett intranät och vilka funktioner är vikiga? 

Hur väl uppfyller ert intranät detta?  

33) Vilka externa faktorer anser du kunna påverka användningen av intranätet?   

34) Har du ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning? 

35) Tycker du att du får tillräcklig återkoppling på utförda handlingar på Intranätet? 

36)  Tror du att du hade haft bättre kontakt med dina medarbetare och ev 

ledning/chefer om intranätet inte varit lika etablerat? Tror du att du hade sett till 

dem oftare?  
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9.3 Bilaga ”Vårt intranät” 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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