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$EVWUDFW This is a thesis on the Intranet use in the European Parliament. We investigated the
use from a multilingual point of view, but also from a communication perspective.
What we wanted to know was how a multilingual group, with presumably different
computer skills, in the organisation handle the Intranet information. What are the
positive and negative effects of a multilingual information exchange over an
Intranet?

To find out, we sent a questionnaire as an e-mail attachment to all members of a
chosen committee and their assistants. When we visited the Parliament in Brussels
we left a reminder in their pigeonholes. In Brussels we interviewed one Member of
Parliament, two documentalists and four assistants/political advisers all Swedish.

In general the users are satisfied with the Intranets they are using and no serious
linguistic problems are revealed. They don’t use the Intranet for discussions, as
much as we thought, but if they communicate with other nationalities they adjust
their language to the addressee. They are very flexible in their communication and
if there is any problem it is mainly mistranslation by the interpreters and
translators.

1\FNHORUG intranät, kommunikation, språk, EU-Parlamentet, Europaparlamentet, flerspråkighet,
effekter
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���,QOHGQLQJ

Denna uppsats började vi skriva på under våren 2000. Att ämnet skulle vara intranät och språk
var vi väl medvetna om redan från början. Anledningen till det här var att vi läst en b-uppsats
från vår institution, som handlade om hur ett stort svenskt företag använder sig av intranät. Vi
är dessutom intresserade av språk, för oss innebär språkkunskaper ökade möjligheter att förstå
andra kulturer och människor samt att det kan ge ett vidare synsätt.

Vi hade inte någon klar bild av hur ämnena skulle kombineras, men efter att ha varit inne på
Europaparlamentets hemsida började idéerna hopa sig. Med tanke på att det finns 15
medlemsländer och 11 officiella språk, blev vi nyfikna på hur kontakten mellan tjänstemännen
fungerar och hur de använder sig av intranätet. Vi skrev till ett antal personer och fick
värdefull information för vårt fortsatta uppsatsarbete.

I april 2000 besökte vi Europaparlamentets Informationskontor i Stockholm för att få veta mer
om hur intranätet ser ut och hur det fungerar. Fem månader senare gjorde vi en resa till
Bryssel. Där möttes vi av en mycket positiv men också stressad anda. Vi blev mycket väl
mottagna och fick vara med om många intressanta möten. Vi fick bland annat närvara vid
flera utskottsmöten liksom på ett av parlamentets stora sessionsmöte, där helst samtliga
parlamentariker ska närvara. Sessionen hålls i vanliga fall i Strasbourg, men sex gånger per år
äger den rum i Bryssel. Under vår vistelse fick vi tillfälle att intervjua svenska tjänstemän med
olika uppdrag, och delade ut en enkät till alla representanter i ett av oss utvalt utskott, vilket vi
väljer att hålla anonymt.

Under hösten och vintern har vi arbetat med vårt insamlade material som tillsammans med
litteratur i flera ämnen kommer att utgöra stommen i vår uppsats.

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till BIBSAM och Familjen Blomqvists Stiftelse för bidrag till
våra studieresor, samt ett tack till Företagsreklam, som hjälpte oss med översättningarna av
enkäten. Ett stort tack också till våra handledare, Katriina Byström och Anna-Karin Josefsson,
som varit stöd, bollplank och kritiska granskare med uppbyggliga synpunkter på vårt arbete.

����%DNJUXQG�WLOO�SUREOHPVWlOOQLQJHQ

Det finns många som anser att samhället idag går från ett industrisamhälle in i ett så kallat
informationssamhälle. Vid en sökning på Internet är träffarna många, det är allt från företag
till professorer som behandlar ämnet. Riksdagen har också i flera motioner stött på ämnet.
Mikael Odenberg och några partikamrater skriver i sin sammanfattning av motionen
��������$����� 'HQ� DUEHWVUlWWVOLJD� ODJVWLIWQLQJHQ ”Denna motion tar sin utgångspunkt i
övergången från industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle.” Han skriver
vidare i avsnittet som heter Från industrisamhälle till informationssamhälle ”Vi befinner oss i
övergången från 1900-talets industrisamhälle till 2000-talets informations- och
kunskapssamhälle. Förändringen påverkar arbetslivet och ekonomin på många olika sätt.
Rörligheten och omsättningshastigheten ökar, individualiseringen av produktionen och
samhällslivet förstärks, kunskaper får allt större betydelse för våra konkurrensmöjligheter”.1

Per Nilsson, som gjort en utredning för ungdomsrådet, skriver ”Flera samhälls- och
kulturforskare har velat göra gällande att Sverige, och västvärlden i stort, med början kring
                                                          
1 www.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-02.nsf/motioner
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1970-talet gått in i en helt ny samhällsfas, som kvalitativt skiljer sig från de förindustriella-
och industriella samhällsformerna. Denna kulturella förändring bär många namn. Man talar
om ett informations-, konsumtions- eller postindustriellt samhälle (…).”2

Det nya samhället innebär bland annat en ständigt ökande flod av information, men också av
ny teknik, nya strukturer och medier. Under 1990-talet har Internet utvecklats och
användandet av mediet ökat enormt. Det har inneburit ökade kommunikationsmöjligheter och
nya förutsättningar för informationsinhämtning och återvinning. På samma gång har företag
och organisationer världen över mer och mer börjat använda sig av tekniken, som ny struktur,
både för att presentera sig utåt, men också för att internt arbeta med nätverkstekniken och på
ett nytt sätt sprida information internt inom företaget/organisationen.

Vi tycker att intranätet i Europaparlamentet är ett tecken på det nya samhället. Det räcker att
gå tillbaka till sommaren 1999, då fanns det inga datorer i parlamentets byggnad i Strasbourg,
1996 fick Bryssel ett intranät och detta år lanserades även en hemsida.3 Vi kan i stället
jämföra med Sveriges Riksdag som fick datorer 19854, i detta ingick All-in-one, det vill säga
ett internt e-postsystem med mera, och några databaser. I början av 90-talet och framåt
infördes successivt datorer i ett nätverk med Windows. Internet fick riksdagen allmänt tillgång
till under 1995 och den egna hemsidan lanserades liksom Europaparlamentet 1996. Numera
har riksdagen övergått till att ha sitt intranät i LotusNotes, vilket skedde 1998.5

EU-parlamentet har alltså nu börjat nyttja denna intranätteknik. Men hur fungerar det i en
organisation med olika nationaliteter där länderna kommit olika långt i IT-utvecklingen? Vad
är det de använder intranätet till? Tycker man att det fungerar? Uppfyller det användarnas
förväntningar och vilka är dessa förväntningar?

Inom EU-parlamentet skall all information finnas på antingen alla medlemsländers officiella
språk. Med utgångspunkt från detta undrar vi hur deras intranät används i exempelvis ett
flerspråkigt arbetsutskott. När vi besökte Europaparlamentets hemsida/webbplats6, fann vi 11
versioner av samma text, med andra ord på 11 språk. Senare fann vi citatet:

”Inom EU talas många olika språk. En av EUs grundtankar är att var och en av unionens medborgare
  skall kunna få information och göra sin röst hörd på sitt eget språk. Unionens råd fastslog därför den 15 april
  1958 "att medlemsstaternas officiella språk också skall vara unionens officiella språk samt arbetsspråk i
  gemenskapens institutioner”".7

                         
Det var detta som väckte frågan hur fungerar detta i praktiken? Tankar som uppstod var: hur
kommunicerar de - språkligt och tekniskt? Hur gör de sig förstådda, med gester, språk
och/eller tolkar? Uppstår missförstånd ofta, genom okunskap om språk, teknik, andra
hjälpmedel? Finns det språkförbistring/språkproblem – kan det bero på ovilja och/eller
okunskap?

                                                          
2 Nilsson, s 135
3 Lavinia Wrangmark på Informationskontoret i Stockholm, 2000-11-23, e-post
4 Birgitta Elgemyr, webbredaktionen på riksdagen, 2000-11-02, e-post
5 ibid
6 www.europarl.eu.int
7 www.eukomm.se



7

����6\IWH

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka effekter, positiva och negativa, ett flerspråkigt
informationsutbyte får, då kontakten sker via intranät. Med andra ord hur hanterar en grupp
inom en organisation information på intranätet med de speciella förutsättningar som EU har
(se citat ovan)?

������)UnJHVWlOOQLQJ

I EU-parlamentet ska all information finnas på alla medlemsländers officiella språk. Med
utgångspunkt från detta undrar vi hur deras intranät används i ett flerspråkigt arbetsutskott.
Vilka blir effekterna, positiva - negativa, av ett flerspråkigt informationsflöde/utbyte?

Frågeställningarna blir:
Vilka blir de kommunikativa effekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för
tjänstemännen inom den undersökta organisationen?
Vilka blir användareffekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för tjänstemännen inom
den undersökta organisationen?

Med kommunikativa effekter definierar vi i detta arbete till exempel problem som kan uppstå
på grund av språkförbistring. Med användareffekter menar vi intranätets påverkan på en
tjänstemans informations- och datainhämtning.

����$YJUlQVQLQJ

Vi väljer att skriva om ett utskott i Europaparlamentet och om det skriftliga
informationsutbytet över intranät mellan tjänstemän inom detta utskott. Vi kommer att titta på
de olika effekter som kan uppstå  när användarna har olika modersmål, med avseende på
kommunikativa/språkliga effekter och effekter för användaren.

����'LVSRVLWLRQ

Vårt inledningskapitel innehåller bland annat bakgrund, syfte och problemställningar och det
följs av kapitel 2 som är en genomgång av metod, tillvägagångssätt vid enkäter och intervjuer
samt definitioner och förkortningar. Kapitel 3 är en kontext till den organisation vi valt att
undersöka. Kapitel 4 är ett omfattande kapitel, där går vi igenom den litteratur vi läst inför
uppsatsen. Här redogörs för de varierande definitioner av intranät som vi funnit, dessutom gör
vi ett försök till en egen definition. Det här kapitlet innehåller även litteratur om
kommunikation. De modeller som vi vill använda oss av tas upp i kapitel 5 och i sjätte
kapitlet redovisas resultaten av enkäten och intervjuer. Slutligen knyter vi samman uppsatsen i
kapitel 7 där vi diskuterar våra resultat. Sammanfattningen utgör sista kapitlet.
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��0HWRG

I detta avsnitt ger vi en inblick i de metoder vi använt oss av. En presentation av vilket urval
som gjorts och hur vi gått till väga med undersökningarna finner du, liksom en redogörelse för
vårt undersökningsresultat.

����.YDOLWDWLY�RFK�NYDQWLWDWLY�PHWRG

Då syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en grupp inom en organisation hanterar sin
informationsförsörjning och då med begränsningen intranätförsörjningen är både en kvalitativ
och en kvantitativ metod lämplig. Dessa kompletterar varandra i detta arbete. Idar Magne
Holme och Bernt Krohn Solvang skriver i sin bok )RUVNQLQJVPHWRGLN att vid val av metod bör
man ha i åtanke att både kvalitativa och kvantitativa metoder har för- och nackdelar. Det är
aldrig så, menar Holme och Solvang, att ena eller andra metoden är den enda rätta. Man måste
därför utifrån problemställningen hitta den metod som bäst passar uppsatsens syfte.8 Pål
Repstad menar i boken 1lUKHW� RFK� GLVWDQV att olika kombinerade metoder ger ett bredare
dataunderlag och på det sättet ger en säkrare grund för tolkningen. Men han menar också att
forskaren skall se upp för att datamängden inte blir ohanterlig och projektet såpass
tidskrävande att uppläggningen spräcker de praktiska ramarna. Repstad skriver också att om
forskaren använder olika metoder på samma informanter kan det leda till att det skapas en
”forskningströtthet” hos dem.9 Repstad menar vidare att kvantitativa undersökningar kan
kompletteras och korrigera studier av enskilda fall med hänseende till hur representativa de
studerade fallen är. Detta är enligt Repstad argument för att forskare ska använda flera
metoder.10

Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till den källa där informationen hämtas och är inte
inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet. Metoden innebär att forskaren
samlar information om få undersökningsenheter för att få en djupgående undersökning.
Genom att använda kvalitativ metod är man ute efter sammanhang och strukturer. Man
intresserar sig för det säregna, eller det eventuellt avvikande. Djupintervju utan fasta
svarsalternativ är ett av arbetssätten. I kvalitativa undersökningar finns mycket större närhet
till det eller den som studeras. Kvantitativa metoder är i långt större utsträckning präglade av
kontroll från forskarens sida. De definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse
utifrån den frågeställning som valts.11

Båda metoderna är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur
enskilda individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Kvantitativa
metoder omvandlar informationen till siffror och mängder. Införskaffandet av informationen
präglas av avstånd och urval. Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den
enskilda enheten och dennes speciella livssituation. De inriktar sig mer på forskarens
uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, t ex sociala processer och
sociala sammanhang.12

Även Höglund och Persson tar upp undersökningsmetoder och -problem i sin bok�,QIRUPDWLRQ

                                                          
8 Holme och Solvang, 1997 s 87-88
9 Repstad, s 21
10 ibid. s 22
11 Holme och Solvang, s 14, s 94
12 ibid. s 76, 82, 98
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RFK� NXQVNDS. De skriver att man vid studier av informationsanvändning och behov, kan få
problem med att användarna har svårt att uppskatta hur deras informationsvanor ser ut.13 Den
stora flexibilitet som vi har i kvalitativa intervjuer kan å andra sidan också ge problem.
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig
situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar
den minsta styrningen vad gäller samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de tematiska
ramarna – men man måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de frågor man vill belysa.14

����8UYDO

Vid besöket på Informationskontoret i Stockholm träffade vi en tjänsteman, som vi fått
kontakt med genom chefen för Informationskontoret. Meningen med besöket var att få
fördjupade kunskaper om Europaparlamentets intranät. Tjänstemannen vi besökte arbetade
som dokumentalist, med bland annat goda kunskaper om intranätet. Tjänstemannen gav oss
namn på personer vi senare kunde kontakta via e-post. Dessa personer var två dokumentalister
som arbetade i Bryssel.

Nere i Bryssel träffade vi ett antal tjänstemän från ett utskott, som representerade flera
medlemsländer. Utskottet var representativt för Europaparlamentet, men vi valde det med
tanke på antalet svenskar, som arbetar i utskottet. Vi har alltså medvetet valt ut ett utskott,
men vi har inte valt det på grund av andra orsaker än antalet svenska ledamöter. Orsaken till
att vi ville träffa ett utskott med ett stort antal svenskar var vår empiriska undersökning, där vi
ville intervjua svenska ledamöter och assistenter. Vår önskan om att få intervjua svenskar
grundade sig både på att vi helst talar svenska, men också på att vi trodde att det var mest
rimligt att tänka sig att de tog sig tid för oss. Vi kontaktade samtliga parlamentariker inom det
valda utskottet med en intervjuförfrågan och fick ett positivt svar från en politiker. Vi hade
ytterligare ett intervjutillfälle med en politiker men på grund av tidsbrist ställdes mötet in och
vi intervjuade parlamentarikerns sekreterare. Tyvärr kunde inte fler ställa upp på en intervju,
anledningarna var främst tidsbrist. I Bryssel träffade och intervjuade vi även de två
dokumentalister vi tidigare haft kontakt med. Deras intervjuer har vi valt att redovisa
tillsammans med de övriga intervjuerna. Ett annat argument för att välja svensktalande var att
svenskan är ett litet språk och vi tyckte därför att det var intressant att se om EUs grundtanke
om språkliga rättigheter uppfylls.

����7LOOYlJDJnQJVVlWW�I|U�XQGHUV|NQLQJHQ

Enkätundersökningen:
Utifrån våra frågeställningar formulerade vi ett antal frågor som vi ansåg och trodde var
relevanta. De delades in i två kategorier, kommunikativa- och användareffekter. Summan blev
tio frågor, där svarsalternativen antingen kunde vara öppna eller givna med kryssrutor för ja
eller nej och två frågor där man kunde kryssa för engelska, franska, tyska eller själv skriva i ett
eget alternativ.

Då vår uppsats hanterar intranät ville vi göra vår enkätundersökning på elektronisk väg. Detta
berodde både på att vi ville se om tekniken fungerade, men det var också ett mindre kostsamt
tillvägagångssätt, än att skicka brev till Bryssel. För att testa vår enkät tog vi kontakt med åtta

                                                          
13 Höglund och Persson, 1985 s 54
14 ibid. S 99
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personer, som fick besvara provenkäten. Vi fick god respons och tillsammans med våra
testpersoner diskuterade vi våra frågeställningar.

När vi senare var i Bryssel lämnade vi dock, för säkerhets skull, en eller flera exemplar i
pappersform i ledamöternas brevfack. Europaparlamentets alla utskottsrepresentanter finns
listade på Internet. De går att hitta under rubriken ”E-post till Europaparlamentets ledamöter
eller ordförande”15. I texten som följer finns ett register som omfattar alla nuvarande
ledamöter. Några rader längre ner i texten får vi veta att endast de ledamöter som givit
tillstånd till det eller själva angivit e-postadressen, har med den uppgiften på sin sida.16

Genom de kontakter vi hade med svenska tjänstemän i Bryssel fick vi veta att e-postsystemet
inom parlamentet innebär att begynnelsebokstaven i förnamnet och hela efternamnet skrivs
plus domännamn (t ex g.persson@europarl.eu.int). På denna väg har vår målgrupp fått vår enkät.
Enkäten är översatt av en översättningsfirma till engelska, tyska och franska. Vi har skickat
enkäten på alla tre språken till de ledamöter vilkas hemspråk inte överensstämmer med något
av dessa tre, eller om de representerar en nation som har fler än ett språk. I annat fall har vi
skickat enkäten på modersmålet. Då vi i litteraturen, som vi presenterar längre fram, läst att
inte alla använder sig av intranät bland annat på grund av bristande datorvana, lade vi vid
besöket i Bryssel i en/flera enkäter i de utskottsledamöters postfack, som tillhör vår målgrupp.
Nackdelen med detta förfarande har varit att sekreterarna/assistenterna inte fått någon egen
enkät, då endast ledamöterna står listade på hemsidan. Vi har dock förstått att assistenten är
den som i de flesta fall öppnar all e-post, därigenom har vi även förtydligat både i vårt brev
och genom överskrifter att denna enkät även gäller denna grupp.

Intervjuundersökningen:
Intervjufrågorna utformades utifrån frågeställningarna, den lästa litteraturen och vår egen
nyfikenhet. Liksom enkätfrågorna indelades intervjufrågorna i de två kategorierna,
kommunikativa- och användareffekter. Vi planerade att genomföra en eller flera
pilotintervjuer på bekanta. En pilotintervju är fördelaktigt att genomföra, då det är ett sätt att
testa om upplägget på frågorna fungerar. Vi gjorde dock inte någon pilotintervju. Nere i
Bryssel fungerade intervjuerna väldigt bra ändå.

Vi fick sammanlagt träffa sju svenskar. Av dessa var fyra assistenter, en parlamentariker (eller
MEP som de själva kallar sig, vilket vi också gör hädanefter) och två dokumentalister. Vid vår
första intervju i Bryssel med en av dokumentalisterna förstod vi att vårt besök i Stockholm
inte gett oss exakt det vi ville. Det visade sig nämligen att det i Europaparlamentet finns flera
intranät, exempelvis har varje partigrupp ett liksom parlamentet i sig. I fortsatta intervjuer
diskuterade vi därför båda intranäten, men klargjorde väldigt tydligt vilket vi talade om.
Intervjun blev väldigt lång, då dokumentalisten guidade oss runt på Europaparlamentets
intranät och på de olika partigruppernas nät, den låg sedan till grund för vårt fortsatta arbete i
Bryssel.

Vid alla intervjuer har vi använt bandupptagning samtidigt som vi fört anteckningar.
Informanterna har i de flesta fall intervjuats enskilt, då bandupptagningen blir tydligare. En av
våra intervjuer gick dock inte att lösa på detta sätt, utan både assistent och ledamot
intervjuades samtidigt. Det visade sig också att en informant som lovat ta emot oss inte hade

                                                          
15 www.europarl.eu.int
16 ibid..
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möjlighet och därför har denne svarat via e-post på våra frågor.

Intervjuerna har tagit ca en halv timma, med undantag för intervjun där två blev intervjuade
samtidigt. Denna intervju tog 50 minuter. Platserna för intervjuerna har inte varierat speciellt
mycket. Vi har ofta blivit bjudna upp till informanternas kontor. Vid ett tillfälle träffades vi i
ett kafé i parlamentsbyggnaden. Bandupptagningarna har varit av mycket god kvalité bortsett
från en intervju, vi vill tillägga att det inte var intervjun i kafét som är av bristande kvalitet. Vi
har allt material utskrivet.

Alla informanter har i uppsatsen behandlats anonymt, det vill säga i redovisningen har deras
namn ersatts med person a, person b etc.

����8WIDOO�DY�XQGHUV|NQLQJDUQD

Som nämnts ovan är vårt urval tjänstemän från ett utskott i parlamentet. Sammanlagt finns
112 ledamöter i utskottet. Av dessa är 59 ordinarie och 53 suppleanter.

Via e-post har ledamöterna fått enkäten tre gånger. Det första brevet och enkäten skickades ut
vecka 37, det vill säga före vi åkte till Bryssel. Efter vår hemkost skickade vi ytterligare ett
brev med bifogad enkät, vecka 39. Den sista påminnelsen gick ut vecka 41 år 2000.

Vårt resultat av dessa enkäter är dåligt. Vi har endast fått in 24 enkäter, av dessa är åtta från
svenskar. De andra 16 är bland annat från Finland, Storbritannien, Irland, Italien, Tyskland.
Att vi vet detta beror på att vi fått svar via fax och e-post, där namnen avslöjas.
Som vi berättat tidigare var enkäten översatt till engelska, franska och tyska. Trots detta har vi
inte fått ett enda svar på franska, utan de som inte skrivit på svenska har framförallt svarat på
engelska. 15 av de adresser vi skickat till har inte fungerat, detta vet vi då vi fick tillbaka
enkäter med ett meddelande om att adressaterna inte fanns. En informant har även skickat ett
mycket långt brev till oss där han förklarar att han inte lägger ner tid på att svara på enkäter.

Vad kan då vara orsaken till detta dåliga resultat? En första anledning som vi inte får bortse
ifrån kommer fram vid en av intervjuerna, tyvärr är inte bandspelaren på, då intervjun
officiellt är avslutad. Assistenten vi intervjuar berättade att både assistenterna och
parlamentarikerna får väldigt många enkäter. Hon sa att hon försöker svara på dem som
kommer från Sverige och svenskar, resterande hamnar i pappersinsamlingen. Detta bekräftas
även i metodböcker som framhåller att närhet till undersökningsgruppen är viktig för att folk
ska besvara enkäter.

Vi genomförde även sju intervjuer, som vi är nöjda med. Vi hade dock velat intervjua fler
parlamentariker, men på grund av tidsbrist hos dem var det endast en som kunde ställa upp.
Då materialet är stort kommer vi lägga tonvikten på resultatet av dessa intervjuer i
redovisningen.
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������'LVWDQV�RFK�QlUKHW

Gunnar Andersson och Anders Persson skriver ett av kapitlen i antologin 0HU�lQ�NDOOD�IDNWD�
NYDOLWDWLY� IRUVNQLQJ� L� SUDNWLNHQ. I kapitlet 1lUKHW�GLVWDQV�� IRUVNDUH�LQIRUPDQW�
IRUVNQLQJ�XQGHUYLVQLQJ�±�QnJUD�DYVOXWDQGH�UHIOHNWLRQHU står att ”med närhet och distans menas
skillnaden mellan att vara nära respektive långt ifrån, vilken kan beskriva geografiska,
temporala men också andra avstånd”.17 Författarna tar upp flera olika aspekter på närhet och
distans. En av dessa är kontakten och relationen mellan forskare och informant. Att ha en nära
relation till någon innebär att relationen kännetecknas av till exempel tillit och värme. En
sådan relation, menar Andersson och Persson, förutsätter att parterna möts som subjekt och
oftast tycker de om varandra. Till detta finns det motsatta förhållandet: distanserad relation.
Denna relation kännetecknas av kyla och är inte speciellt förtrolig. Andersson och Persson
menar att parterna oftast inte definierar sina känslor som att tycka om utan istället är den
känslomässiga aspekten av denna sorts relation helt enkelt bortdefinierad. Man skulle kunna
säga att distansen innebär ett slags känsloladdad neutralitet och det är detta som kännetecknar
relationen mellan subjekt och objekt.

Andersson och Persson menar att forskaren måste fundera på tre olika aspekter på forskning.
Det första är positionering, med detta menas att till exempel frågan om forskaren ska vara nära
eller distanserad från det som studeras. Frågor som forskaren ställer till sig själv är vem, vad,
vilka intressen skall jag identifiera mig med. Den andra aspekten av närhet och distans är av
relationskaraktär. Här får forskaren ta ställning till vilken relation denne vill ha till
informanten och vilken relation med information forskaren skall eftersträva. Andersson och
Persson ställer flera frågor som de tycker att forskaren bör tänka på. Vilken slags kunskap ger
de olika relationstyperna upphov till? Fungerar det att förstå någon på distans eller omvänt
kan jag hålla ett distanserat förhållande om jag utvecklar en vänskapsrelation till informanten?
För båda dessa aspekter är kunskapsfrågan viktig. Den tredje kategorin av närhet och distans
är perspektivering. Andersson och Persson hävdar att rörelsen mellan närhet och distans är en
metod som man kan lära sig eller förvärva genom erfarenhet.18 Författarna menar att det är
viktigt att röra sig mellan närhet och distans, därför att båda perspektiven tillsammans
representerar tvådimensionalitet och att kunskapen berikas av flera dimensioner. De menar att
allt för stor närhet till informanten kan leda till ömsesidig manipulation, men att även allt för
stor distans kan vara ett problem. Författarna menar att det kan bli ett ytterst kallt förhållande
till informanterna och att forskarna inte ger hela bilden. Som exempel ger författarna
arbetslöshet, som i vissa faser av ett utvecklingsförlopp är gynnsamt för en nationell
marknadsekonomi. Det nära förhållandet till detta problem skulle även ta med i beräkningen
det individuella elände som ofta åtföljer arbetslöshet.19

Enligt Andersson och Persson finns det idag många människor som är kritiska och de som helt
tar avstånd från att ställa upp i vetenskapliga undersökningar. Skälet till denna misstro är flera
och utgörs av en kombination av misstro, ointresse och tidsbrist. Dessa människor vill inte bli
kontrollerade uppifrån eller utifrån. Dessa personer gör också generella bedömningar av om
den egna medverkan är gynnsam för dem själva eller den grupp de tillhör. Denna problematik
gäller både kvantitativ och kvalitativ forskning. Vid intervju innebär det för informanten att
tidsåtgången är stor, att man blir konfronterad med frågeställningar som kräver eftertanke, att

                                                          
17 Andersson och Persson, s 194
18 ibid. 193-195
19 ibid. s 198-199



13

man känner krav på att man ska ställa upp och dela med sig av sina upplevelser, kunskaper,
och så vidare. Formen intervju är oftast mer närgången, utförlig och pockande och
presentationen mer utlämnande.20

Det Andersson och Persson skriver, tycker vi, i mycket stämmer överens med vår
undersökning. Våra informanter har varit distanserade till oss och inte känt någon närhet.
Distansen, tror vi, beror på både ett geografiskt avstånd och en avsaknad av relation till oss.
Vi har också fått ett långt brev från en informant som skrev att denne inte svarar på enkäter av
principskäl. Vi kan föreställa oss att andra också har denna princip.

������'DWRUNXQVNDS�KRV�WMlQVWHPlQQHQ

Kan det dåliga resultatet bero på bristande datorkunskaper? I den här uppsatsen kommer ni
finna flera argument för denna fråga. Mats Heide är en av dem som skriver om datorkunskap i
organisationer. Han menar att det är många människor som är ovana vid datorer som troligen
inte kommer att använda intranät.21�Mats Tallving, som också presenteras längre fram, menar
att en organisation inte får förutsätta att all personal intuitivt kan använda ett intranät utan
någon som helst vägledning inledningsvis.22 Detta avsnitt skulle kunna göras längre, men
frågan tas upp ytterligare längre fram i uppsatsen.

����)|UNRUWQLQJDU�RFK�I|UNODULQJDU

Med assistent/sekreterare/politisk sekreterare avser vi samma sak, en person som arbetar för
en
MEP = Medlem av Europaparlamentet, som arbetar i

EP = Europaparlamentet, uppdelat i ett antal direktorat, det vill säga avdelningar med olika
ansvarsområden inom organisationen exempelvis ekonomi och information

Utskottet = det utskott som vi besökt, hålls anonymt

Xparti = det parti i Sverige som parlamentarikern eller assistenten representerar, X skulle till
exempel kunna stå för vänster

Partigruppen = allmänt för den partigrupp som parlamentarikern eller assistenten tillhör i
Bryssel

Internet = det internationella datornät som har den största utbredningen och som bygger på
TCP/IP, en standard för datakommunikation23

WWW = World Wide Web, funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man
enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud24

                                                          
20 ibid. s 198-200
21 Heide s 109-116
22 Tallving, s 54
23 Svenska datatermgruppen, www.nada.kth.se/dataterm/
24 ibid.
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��%DNJUXQG�WLOO�(XURSDSDUODPHQWHW

Det här kapitlet kommer att handla om Europeiska unionens större institutioner, då vi vill
klargöra de olika arbetsuppgifter som dessa har. Tonvikten har vi lagt på Europaparlamentet,
då vi vill ge en bakgrund till den undersökta institutionen.

����(XURSHLVND�XQLRQHQ

Den första januari 1995 blev Sverige medlem av Europeiska unionen. Året innan hade det
svenska folket folkomröstat om frågan.25 Unionen har ett antal större institutioner. Här följer
en kort genomgång av dessa, presentation av EP följer i nästa kapitel.

Ministerrådet är EUs högsta lagstiftande organ. Det består av ministrar från varje
medlemsland. Vilken minister som deltar avgörs av vilka frågor som ska behandlas, handlar
det om miljö träffas miljöministrarna osv. Ministerrådet kan fatta beslut som gäller hela
unionen.

Europeiska rådet är EUs högsta politiska organ. Det arbetar vid sidan av EUs institutioner och
består av medlemsländernas statsministrar eller motsvarande och utrikesministrar. Denna
institution arbetar med att dra upp riktlinjer för EUs verksamhet.26

Kommissionen utarbetar och lämnar förslag till ministerrådet och EP, verkställer beslut som
ministerrådet och EP fattat. Kommissionen består av 20 kommissionärer, en ifrån varje land
och två ifrån de större.27

EG-domstolen ansvarar för att medlemsländerna följer EUs olika grundfördrag/avtal och
andra regler. Domstolen tolkar reglerna och har rätt att döma i tvister. Domstolen består av 15
domare, en från varje medlemsland.

Revisionsrätten kontrollerar EUs inkomster och utgifter, men även verksamheten inom olika
EU-organ.28

Ingen av EUs institutioner kan fatta egna beslut om nya regler på egen hand, utan de måste ta
hänsyn till de andra institutionerna.

������(XURSDSDUODPHQWHW

Europaparlamentet består av 626 ledamöter och dessa är valda på fem år. Mandaten är
fördelade mellan medlemsländerna, men de små länderna är överrepresenterade. Sverige har
22 ledamöter.29 Europaparlamentets ledamöter väljs genom allmänna och direkta val, detta
sker sedan 1979. Valen hålls ungefär samtidigt i alla medlemsländer. Det finns nästan 100
politiska partier representerade i parlamentet från de 15 EU-länderna. Partierna sträcker sig

                                                          
25 Detta är EU, Sveriges riksdag, s 4
26 ibid. s 3
27 www.europarl.eu.int/presentation/sv/powers.htm
28 Detta är EU, Sveriges riksdag, s 3
29 Europaparlamentet faktablad nummer 6, s 2
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från radikal vänster till extrema nationalister.30 EP är den enda av EUs institutioner som håller
offentliga sammanträden och överläggningar.31 Tidigare har parlamentet enbart haft
rådgivande och kontrollerande uppdrag, nu däremot är det tillsammans med ministerrådet
beslutsfattande på flera områden.32

I parlamentet finns 17 fasta utskott som bereder parlamentets arbete. Utskottens uppgift är
bland annat att yttra sig om lagförslag, anta betänkanden, anordna utfrågningar och ta emot
delegationer. I parlamentet finns också tillfälliga utskott, dessa behandlar särskilt viktiga
frågor.33 Parlamentet kan även tillsätta undersökningskommittéer. Detta har skett vid ett flertal
tillfällen bland annat i samband med galna kosjukan. Resultatet blev då att man upprättade en
europeisk veterinärbyrå i Dublin.34

EU-kommissionen utarbetar alltså förslag, dessa behandlas därefter i EP och ministerrådet
innan de antas. I en del frågor gäller det även för EP och ministerrådet att gemensamt fatta
beslut, medan andra beslut som till exempel inom jordbruksområdet enbart fattas av
ministerrådet.35 Parlamentet är en institution som bedriver politisk kontroll av EU-
kommissionen. Det är delaktigt när kommissionen tillsätts. Ledamöterna i parlamentet måste
bifalla både ordföranden och kommissionen i sin helhet innan de kan tillträda. Parlamentet har
också möjlighet att avsätta kommissionen genom misstroendeomröstning. Detta måste ske
med total majoritet av ledamöterna i parlamentet, men ännu har det inte inträffat. Däremot
valde kommissionen att avgå innan de formellt avsattes av parlamentet i mars 1999 efter en
rapport, som parlamentet begärt av en oberoende expertkommitté, som undersökt
kommissionens förvaltning.36 En av parlamentets viktigaste uppgifter är att granska budgeten,
se hur den följts och sedan avgöra om kommissionen beviljas ansvarsfrihet.
Budgetbefogenheterna är viktiga då det är genom dessa parlamentets ledamöter kan visa var
de tycker de politiska prioriteringarna skall ligga.37 Parlamentet kan också föra talan mot de
andra institutionerna vid EG-domstolen.

������(XURSDSDUODPHQWHWV�LQIRUPDWLRQVNRQWRU�L�6WRFNKROP

Informationskontoret finns för att underlätta kommunikationen mellan parlamentet och oss
medborgare i Sverige. Europaparlamentets informationskontor är parlamentets officiella
kontaktorgan i Sverige gentemot regering, riksdag, myndigheter, organisationer och
massmedier. Det håller även i informationen om varför EU-parlamentet finns, hur de fungerar
och vad det gör. De ger också ut löpande rapporter om vad som sker på politisk nivå i ”detta
världens enda internationella parlament”38. Informationskontoret representerar EU-
parlamentet som institution, inte något särskilt svenskt eller politiskt intresse.

Representationens uppgift är omfattande. Kontoret informerar om aktuella händelser inom EU
och om kommissionens ståndpunkt i olika frågor. I deras uppgift ingår också att hålla

                                                          
30 ibid.  s 1
31 www.europarl.eu.int/presentation/sv/how.htm
32 Europaparlamentet faktablad nummer 6, s 1
33 ibid. s 2
34 www.europarl.eu.int/presentation/sv/powers.htm
35 Europaparlamentet faktablad nummer 6, EU-upplysningen s 4
36 www.europarl.eu.int/presentation/sv/powers.htm
37 ibid.
38 www.eukomm.se
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kommissionen i Bryssel informerad om utvecklingen i Sverige ekonomiskt, politiskt och
socialt. Dessutom spelar representationen en rådgivande roll när det gäller politiska
ställningstaganden, kontaktvägar, aktiviteter eller ansökningar av olika slag.
Informationskontoret arrangerar, själva eller i samarbete med andra, seminarier, paneldebatter
och utställningar kring EU-samarbetet. Vidare deltar representationen i det offentliga samtalet
och försöker stimulera den svenska EU-debatten på ett konstruktivt sätt.39

��/LWWHUDWXUJHQRPJnQJ

Kapitlet som vi väljer att kalla litteraturgenomgång innehåller två avsnitt. De utgör stommen
av vår uppsats, kring denna stomme har vi byggt våra frågor och svar, samt presenterar vår
fördjupning i flera olika ämnen. Avsnitten handlar om intranät och kommunikation.

����9DG�lU�HWW�LQWUDQlW"

Detta kapitel är indelat i sex avsnitt. Det första ger en inledning och en bakgrund till intranät,
vi tar även upp tre versioner till ordets uppkomst/ursprung. Avsnitt två och tre redogör för
flera definitioner av intranät som vi funnit i litteraturen och i tredje avsnittet presenterar vi en
egen definition. Följande avsnitt 4.1.4 handlar om hur ett intranät kan vara uppbyggt och
därpå följer avsnittet om intranätets användningsområden, 4.1 avslutas med ett delavsnitt som
visar på de för- och nackdelar som finns med intranät.

������%DNJUXQG

Det finns många definitioner på vad ett intranät är, nästan varje bok om fenomenet innehåller
en ny definition. Förmodligen för att det är ett relativt nytt begrepp och många vill säkerligen
sätta sin prägel på en framväxande debatt kring intranät och dess struktur. Dessutom verkar
det som att man i litteraturen kämpar om att bevisa vem som myntade uttrycket först.
Den litteratur vi hittat är mestadels amerikansk managementlitteratur som känns för oss något
avlägsen både i språk och innehåll. Det skrivs mycket om hur man ska motivera ett intranät
för högre chefer inom organisationen, mindre om hur medarbetarna ska använda intranät på
bästa sätt. Litteraturen kan också ha en mer teknisk inriktning och vara mest lämpad för
programmerare och systemvetare.

,QWUDQlW�L�RUJDQLVDWLRQHQV�NRPPXQLNDWLRQ av Mats Bark och ,QWUDQlWXWYHFNOLQJ�±�IUnQ�LGp�WLOO
YDUGDJVUXWLQ av Mats Tallving är de böcker som vi uppfattar är de mest vetenskapliga. Mats
Bark är rådgivare i intern kommunikation vid Nordisk Kommunikation i Köpenhamn. Mats
Tallving arbetar bland annat som webbredaktör på Tekniska Litteratursällskapet��Även om
litteraturen delvis kan anses som mindre vetenskaplig kommer vi att använda oss av den både
i följande kapitel och i diskussionen, eftersom vi inte hittat annan litteratur som vi ansett mer
relevant eller mer intressant. Vi kommer övervägande att använda oss av Tallving och Bark i
diskussionen.

Vi tar upp olika definitioner för att visa på områdets omfång och på de många aspekter som
dyker upp kring fenomenet intranät: vem som skriver om det, var, hur och varför det skall

                                                          
39 ibid.
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användas. Det var viktigt för oss att läsa så mycket som möjligt, för att öka vår förståelse för
intranät, dels den tekniska och dels den praktiska användningen.

Söker man på ordet intranät i 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ får man ingenting veta, den är från 1992
och begreppet existerar ännu inte.

Som vi skrivit tidigare finns det flera versioner om var ordet har sitt ursprung, nedan
presenterar vi tre varianter: Tittel och Stewart, IT-författare och -forskare, skriver i sin bok
,QWUDQlW�%LEHOQ, att det så sent som 1994 inte fanns några kända intranät men tusentals lokala
nätverk med full åtkomst till Internet för varje klientdator. Innan dess kallades dessa nätverk
för företagsvida Internet (enterprise internets) och vidare menar de att begreppet intranät
myntades under senare delen av 1995 och att det är en sammanslagning av orden intra och
network som betyder nätverk inuti. Jämför Internet; interconnect och network, det vill säga
sammankoppling och nätverk.40

Enligt författaren Randy J. Hinrichs skulle Dr. Steven Telleen på Amdahl Corporate Relations
ha använt termen IntraNet så tidigt som 1994 i ett paper om ”IntraNet methodology”, det
interna Internet som tillhörde Amdahls och som sedan lades ut på företagets externa Internet
plats. Den första gången termen skulle ha förekommit i tryckt kommersiell form skulle enligt
Hinrichs, vara i en artikel av Stephen Lawton i tidskriften 'LJLWDO� 1HZV� 	� 5HYLHZ i april
1995.41

Mellanie Hills skriver att den interna användningen av Internetteknologi hade många namn
innan 1995. Vissa företag kallade de interna näten för ’internal clones’, ’corporate webs’ eller
’private webs’. Någon gång under 1995 omskrevs näten i media som intranets och det namnet
fastnade i folks medvetande. Det finns, enligt Hills, många historier om namnets ursprung. En
version är, som redan nämnts, att Amdahl skulle ha använt termen redan 1994 och att media
tog det därifrån. Andra hävdar att de använt termen långt tidigare.42

������'HILQLWLRQHU�DY�LQWUDQlW

Att ett internt datornätverk inte är en nyhet, skriver också Mats Tallving,
informationsspecialist. Interna datornätverk har funnits inom högteknologiska företag och
organisationer, med resurser och kunskap för att utveckla stora nätverk, vars uppgifter har
varit att sprida och dela med sig av samt att arkivera elektronisk information och tjänster. De
har inte kallats intranät men har fyllt samma funktion i praktiken, menar Mats Tallving i sin
bok ,QWUDQlWXWYHFNOLQJ��IUnQ�LGp�WLOO�YDUGDJVUXWLQ, där han också tar upp flera definitioner av
intranät, följande fyra definitioner är hämtade ur Tallvings bok men de är inte hans egna:

”Slutet eller internt nätverk med webbservrar och webbläsare som används inom en
organisation eller ett företag för informationshämtning med mera. Tekniken är densamma som
för Internet.” 43

”Internt datornätverk (t. ex. inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som Internet,
men som inte är åtkomligt från Internet.”44 Svenska datatermgruppen är en bred, sammansatt
                                                          
40 Tittel och Stewart, s 77
41 Hinrichs, s 11
42 Hills, The definition and dynamics of intranets s 5 // Web-Weaving av Lloyd/Boyle
43 Eriksson, Intranet -strategi, taktik och teknik, s 136
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grupp av företag och organisationer inom språkvård och teknik till exempel Svenska
Akademien, KTH och Sun Microsystems AB. Svenska datatermgruppen ger
rekommendationer om aktuella datatermer, vilka uttryck man bör använda, hur ord bör stavas
och böjas och vad orden står för. Det är ord som används av alla och inte bara specialister.
Rekommendationerna presenteras på en webbplats på Internet och med hjälp av ett
sökformulär kan man få veta vad som rekommenderas för det sökta ordet. Om man söker på
intranät får man definitionen ovan liksom en liten kommentar.

Tallving fortsätter med två definitioner, den första har han hämtat ur Gunvald Hedemalms bok
,QWUDQlW�L�SUDNWLNHQ: ”Ett internt datornätverk - inom ett företag eller annan organisation - som
använder webbfunktioner och annan Internet-teknik i liten skala. Intranät kan ha en mer eller
mindre utvecklad anslutning till Internet”.45

Följande citat har Tallving tagit ur Mats Barks bok ,QWUDQlW�L�RUJDQLVDWLRQHQV�NRPPXQLNDWLRQ
som vi presenterat tidigare: ”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt
användargränssnitt, oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och
utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlättar tillgången till och utbytet
av kunskap/data inom organisationen, samt fungerar som ett interaktivt arbetsredskap för att
understödja processer och arbetssituationer.”46

Tallving skriver vidare att han finner att Mats Barks definition är den mest heltäckande, men
vill hellre byta ut ordet I|UHWDJVQlWYHUN mot RUJDQLVDWLRQVQlWYHUN som är ett mer generellt
begrepp. Dessutom vill Tallving komplettera definitionen vad gäller intranätets roll som
medium; ”...underlättar tillgången till och utbytet av intern och extern data, information och
kunskap inom organisationen.” Det skulle ge en djupare förståelse av vad ett intranät
verkligen kan innebära. 47 I diskussionen kommer vi att ta upp en definition och jämföra med
EPs intranät.

I sin bok Intranät i organisationens kommunikation skriver Bark med flera om intranät inom
organisationer. Genom intervjuer och diskussioner med intranätansvariga på några av de
företag som var först i Sverige med att bygga upp ett intranät, redogör Bark för bland annat
intranätens användningsområden och utveckling på dessa företag och i allmänhet.  Flera av
författarna, bland andra professor Sven Windahl, kommer från institutionen för medie- och
kommunikationsvetenskap i Lund och boken är en av de få, som vi läst, som behandlar ämnet
på ett akademiskt sätt. Trots detta är den inte rent teoretisk utan ger även praktiska tips och
råd hur man planerar och realiserar ett verksamt och användarvänligt intranät. Författarna
fokuserar på de kommunikativa, organisatoriska och innehållsmässiga aspekterna av intranät.
De ser på intranät som ett medium, där tekniken är viktig men bara för att systemet ska
fungera. ”Vi är mer intresserade av vilken nytta organisationen och dess anställda kan ha av
ett intranät och ser på intranätet i termer av NRPPXQLNDWLRQ, DUEHWVUHGVNDS och SURFHVVHU,
snarare än som ett nätverk av datorer” skriver Bark i inledningen till boken och menar vidare
att de ser intranätet som en del av organisationens helhet.48

                                                                                                                                                                                    
44 Svenska datatermgruppens ordlista version 12 1998, www.tnc.se/
45 Hedemalm, s 179
46 Bark,  s 9
47 Tallving, s 15-17
48 Bark, s 9 (förf. kursivering)
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När vi studerat området har vi hittat fler förklaringar på intranät, vissa mer tekniskt inriktade
än andra. Trots att Steven Telleen, som anses ha uppfunnit ordet intranät, anser att ”intranät är
en infrastruktur, inte en teknik”.49

Tittel och Stewart skriver i sin bok ,QWUDQlW %LEHOQ om intranät som: ”Ett nätverk består av
flera datorer som kopplats samman för att dela på information som data, scheman och
elektronisk post, samt resurser som skrivare, lagringsenheter och program. (...) Idén är samma
oberoende om det är frågan om två eller två miljoner datorer.”50 De utvecklar sitt resonemang
och fortsätter, ”Ett intranät är ett privat nätverk som är uppbyggt av de protokoll, metoder och
standarder som används på Internet. Det är inte bara en hybrid av nätverk och Internet, utan
erbjuder möjligheterna med båda lösningarna.”51

Svenska Akademiens ordlista har en mycket kortfattad definition på begreppet och det ökar
kanske inte direkt förståelsen av ”Intranät; internt datornät inom en organisation.”52

Teknisk definition: ett intranät är en heterogen datormiljö, som kopplar samman olika
hårdvaruplattformar, operativsystem och användargränssnitt för att kommunicera, samarbeta,
överföra och förnya helt utan skarvar.53

Organisatorisk definition: Ett intranät är en lärande organisation, i stånd att integrera
människor, processer, principer och rutiner för att skapa en intellektuellt kreativ miljö som
ägnar sig åt att genomföra en total effektivitet inom organisationen.54

Randy Hinrichs, amerikansk så kallad Internetstrateg, skriver i sin bok Intranets- What´s the
bottom Line, om nätverk och intranät utifrån en praktisk och organisatorisk bakgrund. Den
riktar sig främst till företagsledare som vill bygga upp ett intranät men är också användbar för
den som är intresserad och vill lära sig mer om intranätens strukturer och användning. Främst
hur nätverket är uppbyggt, dess innehåll och hur man förbättrar arbetsflödet och därigenom
fokuserar på de anställda som i första hand ska använda intranäten som ett dagligt
arbetsredskap.55

När man läser alla dessa definitioner kan det bli mer förbryllande än upplysande. Vi vill dock
visa på den mångfald av andras tankar och idéer som dykt upp under vår läsning. Vi är
mycket medvetna om att de flesta definitionerna är rent tekniska men vi har även hittat några
som ger en strukturell och innehållsmässig definition. De tekniska definitionerna lämnar vi åt
sidan, med undantag för en liten genomgång i kapitel 3.1.4 och kommer främst att koncentrera
oss på intranätanvändningen och intranät som ett arbets- och kommunikationsredskap.

                                                          
49 Datateknik, nr 10, 1997
50 Tittel och Stewart, s 9-10
51 ibid. s 78
52 SAOL, s 369
53 Hinrichs, s 11
54 ibid. s 11
55 ibid. s 33
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En egen definition borde kanske vara enkel som Svenska Akademiens eller en blandning av
alla. Många av de ovanstående definitionerna är bra men vi vill inte välja enbart en, vår egen
definition är därför en blandning av flera och vi försöker på så sätt att tydliggöra en egen
ståndpunkt. Vi har tagit del av andras definitioner och satt oss in i sammanhangen. Detta har
resulterat i en definition som vi tycker stämmer överens med hur EPs intranät fungerar och
används.

Ett intranät är ett slutet eller internt organisationsnätverk uppbyggt av internetmetoder,
internetstandarder och internetprotokoll, liksom av webbläsare, servrar samt datorer. Dessa
kopplas samman för att underlätta tillgången till och utbytet av intern och extern information
samt kunskap inom organisationen. Intranät är ett arbets- och kommunikationsredskap.

Vårt försök till en egen definition utger sig inte på något sätt för att vara perfekt eller
uttömmande. Den bygger främst på definitionerna av Bark och Tallving men har även
inspirerats av Eriksson samt Tittel och Stewart.

������+XU�HWW�LQWUDQlW�NDQ�YDUD�XSSE\JJW

I det tidigare avsnittet har vi försökt ge en bild av intranät genom flera definitioner, i följande
avsnitt ska vi försöka beskriva lite mer tekniskt hur ett intranät kan vara konstruerat. Vi
kommer dock bara ytligt att gå in på dessa tekniska funktioner, då vi vill ge läsaren viss
förförståelse. Som vi skrivit tidigare anses intranät inte vara en nyhet utan ett nytt sätt att
tillämpa gamla tekniker. De standarder och protokoll som utvecklats för Internet utnyttjas nu
som metoder för intranät, till exempel för överföring, läsning och lagring av data.

Tittel och Stewart menar att ”ett intranät är ett privat nätverk som är uppbyggt av de protokoll,
metoder och standarder som används på Internet. Det är inte bara en hybrid av nätverk och
Internet, utan erbjuder möjligheterna med båda lösningarna.”56 Fortsättningsvis anser de att
ursprungligen kommer delarna till ett intranät från traditionella nätverk och Internet och kan
lite löst delas in i fyra kategorier: TCP/IP, informationstjänster, klienter och
publiceringsverktyg.57 Delarna förklaras nedan och TCP/IP är det Internetprotokoll som
används på intranät för överföring av data mellan nätverk. Mats Bark skriver att protokoll är
mycket lämpligt för detta ändamål då nästan alla operativsystem och datorer stödjer det.58

Med informationstjänster menar Tittel och Stewart elektronisk post, olika
konferensmöjligheter, nyhetsgrupper, filöverföring (ftp- protokoll), BBSer59 och andra nyttiga
tjänster. Man kan söka i databaser, arbetsscheman och hämta fakturaunderlag. Dessutom är
säkerheten en viktig aspekt och under kategorin informationstjänster finner vi också
brandväggar och gateways som ska förhindra intrång och stoppa hackers.60

En webb-läsare är den vanligaste klienten61 men även användargränssnitt, åtkomstprogram
och program för arbetsstationer är vanliga. De flesta informationstjänster erbjuder också

                                                          
56 Tittel och Stewart, s 78
57 ibid. s 78-79
58 Bark, s 14
59 Bulletin Board System
60 Tittel och Stewart, s 78-79
61 klienten är det program, oftast webbläsaren, som används för att ansluta till servern
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publiceringsverktyg, som man använder sig av för att skriva och publicera på intranätet.62

Andra, som Hinrichs, gör en indelning i fem kategorier: intranätarkitektur,
intranätinfrastruktur, intranätinteraktivitet, intranätsäkerhet och intranätdesign. Det som ska
placeras i kategorierna är i princip samma som vi gått igenom ovan, med den skillnaden att
Hinrichs gör ytterligare en uppdelning av informationstjänsterna. Under kategorin
infrastruktur kopplar man samman verktyg, människor och processer och bygger upp ett
ramverk, häri ligger en av poängerna med intranät. Med interaktvitet, menar Hinrichs
exempelvis e-postsystem, sökmotorer, nyhetsgrupper och elektroniska anslagstavlor, med
andra ord de delar som ska interagera med varandra och användaren.63 Enligt Steven Telleen
är intranät inte en teknik utan en infrastruktur, tekniken har funnits länge men tillämpningen
och förmågan att kunna ta del av de förändringar som uppstår i organisationen, är det som
man måste arbeta med.64

”Ett nätverk består av flera datorer som kopplats samman för att dela på information som data,
scheman och elektronisk post, samt resurser som skrivare, lagringsenheter och program. (...)
Idén är samma oberoende om det är frågan om två eller två miljoner datorer” konstaterar Tittel
och Stewart.65 I ett specialnummer om intranät i tidskriften Datateknik håller journalisten Jan
Sandred med och påstår att ”En intressant tanke är att skillnaden mellan intranät och Internet
så småningom kommer att försvinna. Kvar blir ett enda stort kommunikationsnät, ungefär som
telefonnätet, där olika grupper har tillgång till olika delar.”66

Slutligen några ord om innehåll och design, något som i de texter vi läst behandlas något
sparsamt. Enligt Tallving finns ett motto som lyder ”Content is King”, vilket innebär att
innehållet bör bestämma utvecklingen och ska prioriteras framför en häftig layout. Han menar
att syfte, målgrupp och miljö är olika för intranät och Internet. Ett intranät konkurrerar inte
med andra webbplatser, men för den skull ska det inte se hur bedrövlig ut som helst.
Ytterligare ett motto säger följande: ”Layout is Queen”, med detta motto menas att även
layouten måste vara gällande när webbplatser utvecklas. Innehåll och layout bör leva i ett
symbiotiskt förhållande.

En bra intranätlayout kännetecknas av tre punkter. Webbplatserna ska tåla att tittas på
dagligen utan att de blir tröttsamma att se på och/eller bli tråkiga. Layouten ska hjälpa
användaren att enkelt orientera sig oberoende av var han/hon befinner sig i webbplatsen. Den
tredje punkten som tas upp är att layouten genom sin utformning ska lyfta fram innehållet för
användaren på ett enkelt, klart och smakfullt sätt. Tallving menar att ett intranät inte behöver
vara helt klart när det introduceras. Han hävdar att intranät kännetecknas av ständig utveckling
och förnyelse - nytt innehåll tillkommer och gammalt faller ifrån, layouten förändras,
strukturen rättas till - webbplatsen blir med andra ord aldrig färdig.67

                                                          
62 Tittel och Stewart, s 80-82
63 Hinrichs, s 145
64 Datateknik, s 21-22
65 Tittel och Stewart, s 9-10
66 Jan Sandred  // Datateknik s 21
67 Tallving, s 50-52
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Det finns flera användningsområden av intranät, det är nästan bara den egna fantasin som kan
sätta gränser.

Bark gjorde en undersökning av tre företags lösningar av intranät. Det visade sig att de
använde intranät på snarlika sätt, för det första användes det som informationskanal där
företaget publicerade information till medarbetarna, efter hand så ökade användningen till att
omfatta sökfunktioner av stora mängder material och utvecklades till att bli ett arbetsredskap
snarare än att enbart vara en informationskanal.68

Han fortsätter med att redogöra för funktioner och innehåll i ett intranät. Det kan vara en
avdelning med professionellt innehåll såsom information om organisationen, arbetsmaterial,
blanketthämtning, presentationsmaterial med andra ord material som är nyttiga för det dagliga
arbetet. Det kan dessutom innehålla personalsidor, som telefon- och mailinglistor, lediga jobb,
personalhandbok, presentation av personalen och bokning av möteslokaler samt e-post
funktion. Man kan även hitta databaser, interna bibliotekskataloger, arkiv, länkar till
användbar information på Internet som exempelvis aktiekurser och nyheter. Det är viktigt att
innehållet är behovsanpassat och att personalen ständigt har möjligheter till att komma med
förslag till förbättringar.69 Innehållet i intranätet ska skapas av personalen för personalen, detta
utgör en förutsättning till ett väl fungerande och dynamiskt intranät.70

Om ’Rest and Recreation’ har en given plats på intranät eller inte, är upp till organisationen att
avgöra. En annan layout på dessa sidor skulle kunna markera skillnaden mot de
”professionella” och här kan man lägga ut sidor om matsedeln, hälsa och sjukvård, nöjen,
kultur och sport inom organisationen.71

Viktigast av allt är att det finns en sökmotor och ett index, som kortfattat ger en alfabetisk
översikt av innehållet i webbplatsen (läs: intranät), detta ger användarna en möjlighet till att
finna det som söks. Samtidigt som den grafiska miljön bör erbjuda en översiktlig struktur där
man lätt kan klicka sig fram mellan sidorna. Här kan vi också kort nämna att en enhetlig
design och layout på sidorna är att föredra.72 (se föregående avsnitt)

Även om mycket av materialet är intressant för många inom organisationen så är inte alla
sidor tillgängliga för alla anställda. Det kan exempelvis vara lönelistor, patentansökningar,
företagshemligheter och kund- eller klientregister. Det gäller att även internt skapa
brandväggar för att utestänga obehöriga, med till exempel inloggningsord som ger tillträde till
olika delar av intranätet beroende på ställning/tjänst inom organisationen.73

                                                          
68 Bark, s 89
69 ibid. s 90-92
70 Tallving, s 19
71 Tallving, s 26-27; Bark, s 49, 90-91
72 Bark, s 92-93
73 Hinrichs, s 37
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I detta kapitel vill vi visa på de för- och nackdelar som ett intranät kan föra med sig. Vårt eget
material pekar också i viss mån på olika för- och nackdelar i EUs intranät. De för- och
nackdelar som vi stött på i undersökningen kommer vi både ta upp i vår beskrivning av EPs
intranät och redovisningsavsnittet.

Fördelar:

Tack vare nätverken kan man dela på resurser och information inom organisationen. På
servrar kan man centralt lagra data och information så att alla har den tillgängligt, man
behöver med andra ord inte vara på sin arbetsplats eller träffa kollegor fysiskt för att utföra sitt
jobb. Man ska kunna hålla sig à jour med vad som händer på den egna och andras avdelningar
och man ska känna sig delaktig i företaget/organisationen, oavsett om man sitter hemma eller
på kontoret. Grupprogram på intranät möjliggör detta arbetssätt, flera kan jobba med samma
dokument samtidigt, man kan omedelbart se kollegans förändringar och på sätt kan kanske
projektet genomföras snabbare och eventuellt bättre. Tack vare den centralt lagrade
informationen har företaget/organisationen kontroll över den och säkerheten är ofta en viktig
aspekt när det gäller information. Det gäller också att se till att rätt information är tillgänglig
för rätt personer och att de kan finna den på ett enkelt sätt.74

Hinrichs skriver om de fördelar han ser med ett intranät inom organisationen, bland annat tar
han upp det nämnda faktum att tekniken redan finns och det för med sig låga driftskostnader
för nätverket. När intranätet väl är installerat måste man lära de anställda att utnyttja det nya
systemet på bästa sätt och vare sig man är van eller inte vid Internet så slår Hinrichs fast att
det är lätt att lära sig. Han menar vidare att anställda arbetar mer målorienterat, när de inser
fördelarna. Hinrichs påpekar också att allt eftersom de anställda lär sig systemet utvecklas de
som medarbetare. För medarbetarna skapas nu en intressant och stimulerande miljö för
samarbetsgrupper och arbetsutskott, mycket tack vare kommunikation och informationsutbyte
mellan medarbetare och ledningen. Genom att ständigt arbeta med intranätstrukturen kommer
den också kontinuerligt att förbättras, skriver Hinrichs.75

I kapitel tre i Intranät i organisationens kommunikation behandlar Bark problem och lösningar
och refererar i avsnittet till Mellanie Hills. Bark håller med henne om de fördelar som intranät
för med sig till organisationen. Exempelvis tar de båda upp att det är snabbt, enkelt och det är
billigt att genomföra, liksom lätt att använda, samt att man kan ge medarbetarna bättre tillgång
till organisationens information.76 Dessa fördelar kallar Hills för påtagliga (tangible) med
andra ord mätbara eller kvantifierbara fördelar. Hills menar vidare att det också finns icke
påtagliga, (intangible) abstrakta och svårmätbara fördelar som inte är desto mindre viktiga när
det gäller konkurrenskraft och kunskapsökning. Hon nämner bland annat ökad
kommunikation, att tillgången till pålitlig information tillgodoses, att det underlättar för
medarbetarna att samla in och gemensamt utnyttja sin kunskap som några av dessa abstrakta
fördelar. Dessutom menar hon, liksom tidigare nämnt, att ett intranät kan främja samarbetet
mellan olika projektgrupper inom organisationen, förenkla innovations- och
kreativitetsprocesser samt att det kan innebära nya affärsmöjligheter.77

                                                          
74 Tittel och Stewart, s 26-28
75 Hinrichs, s 37
76 Bark, s 54-55
77 Hills, s 29-31
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Tallving tar upp liknade fördelar som ovan och menar att förutom de fördelar som Barks
definition innebär, se sidan 14 och framåt, finns det ytterligare positiva egenskaper. Dessa
egenskaper ska hjälpa till att öka intranätets popularitet och spridning bland företag och
organisationer. Bland andra nämner han de låga kostnaderna för investeringen, lätt att lära sig,
att det fungerar i alla datormiljöer samt att det på lång sikt satsas på utvecklingen av intranät .
En sista fördel är att det är roligt. ”Det är kul att utveckla intranät och det är minst lika kul att
använda det som ett verktyg i det dagliga arbetet.”78 Han fortsätter med att poängtera att den
interna webbplatsen är något som personalen skapar och använder, man ska enkelt kunna föra
ut sina synpunkter, erfarenheter och kunskaper, och det utgör en förutsättning för ett väl
fungerande och dynamiskt intranät.79

Nackdelar:
Säkerhetsaspektens fördel, att organisationen kontrollerar innehållet, kan också vara till
nackdel. Risken för större fel ökar och man måste satsa mycket för att bibehålla säkerheten.
Det kan innebära större kostnader, både i programvara och i personal och säkerheten kan bli
till en stor post i budgeten. Ett intranät kräver också utbildning av personal, man behöver lära
sig att utnyttja systemet på rätt sätt och hur man lätt kan hitta det man är ute efter. Dessutom
kan man behöva mer nätverkspersonal, dels i administration och dels i underhåll, för att serva
och sköta intranätet.80

Hinrichs som också tar upp begränsningar och nackdelar med intranäten påpekar att det är
viktigt att systemet är väl uppbyggt, för en av de stora nackdelarna är säkerheten och
säkerheten måste finnas. På ett intranät kan man finna flera känsliga/delikata ämnen;
lönelistor, personaluppgifter, företagshemligheter som prototyper eller listor över klienter och
kunder bland annat. Även om den här informationen alltid måste finnas online för att
intranätet ska fylla sin funktion får dessa uppgifter aldrig hamna i fel händer varken inom eller
utanför företaget/organisationen. Här är det viktigt att bygga upp brandväggar för att skydda
sig mot intrång, andra säkerhetsåtgärder är till exempel att använda sig av inloggning- och
lösenord, som antingen ger användaren behörighet till vissa platser på intranätet eller inte.
Hinrichs, som skriver ur ett ledarskapsperspektiv, påpekar att säkerheten är en stor fråga och
att ledningen måste lägga ner tid och pengar på att förhindra att känslig information stjäls eller
”försvinner” ut ur företaget.81

Också Hills tar upp risker och avigsidor. Kaos kan lätt uppstå i den allmänna yran av nyhetens
behag kring ett intranät, samt att det gäller att se till att inte kostnaderna skenar iväg och att
målgruppen inte skräms iväg av teknikälskande webbtekniker som bara ser till sina intressen.
Det är också viktigt att få med sig mellancheferna och ledningen, de måste känna att de inte
förlorar för mycket av sin kontroll över informationsflödet samtidigt som de bör släppa lite på
just den samma.82 Men en organisation får inte förutsätta att alla intuitivt kan använda ett
intranät utan någon som helst vägledning från början – ”att starta en webbläsare och själv söka
fram information är långt ifrån en självklarhet för alla, allra minst för ledningsgruppen.83

                                                          
78 Tallving, s 17-18
79 ibid. s 19
80 Tittel och Stewart, s 26-28
81 Hinrichs, s 37
82 Hills, s 46-49
83 Tallving, s 54
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Informationsflödet får inte heller överlasta medarbetarna så att produktiviteten blir lidande
och det gäller att se till att de lär sig utnyttja mediet på rätt sätt. Sist men inte minst är det av
yttersta vikt att säkerheten säkerställs genom att skapa brandväggar och isolera intranätservern
och Internetservern från varandra, för att stänga obehöriga ute.84

På grund av det kaos som Hills beskriver i sin bok kommer enligt Tallving en rad intranät
behövas ”storstädas” inom kort. Han menar att det i synnerhet gäller organisationer där
förstudiearbetet utförts alltför lättvindigt och där inte en långsiktig strategi för intranätets
fortsatta utveckling tagits fram.85 Han menar att med den snabbhet som intranät kunnat
spridas och installerats i olika organisationer i många fall fått oönskade konsekvenser. I
brådskan med att få ett intranät har bland annat förstudier gjorts i all hast eller ersatts av
efterstudier, om ens det. Tallving tror att en del organisationer har intranätet som image utåt
sett varit viktigare än funktionen som kommunikationsverktyg. Några sidor längre fram
tillägger han: ”Intranät är ett arbetsredskap som har förutsättning att bli ett av organisationens
viktigaste”. Vad som krävs för det menar Tallving är noggrann planering och öppen
kommunikation. I dag är de flesta intranät hierarkiskt organiserade och följer därmed
organisationens formella struktur.86
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Ovanstående URL/-adress anges när man vill besöka EPs webbplats, och då kommer man till
en sida där man kan välja det språk man vill läsa under besöket på webbplatsen. Om man
väljer svenska eller ett av de andra mindre språken får man vara beredd på att man ibland
automatiskt hamnar på sidor med engelsk eller fransk text, beroende på vilket ursprungsspråk
man valt. Detta beror på att sidorna översätts allt eftersom tiden går. När man valt språk
kommer man till en inledningssida som presenterar sig som Europarl- Europaparlamentets
flerspråkiga webbplats. Denna formulering har tillkommit i höst liksom utseendet som också
förändrats till viss del. För vår del har det inte inneburit problem, då det framförallt är
layouten och strukturen som ändrats till det bättre.

Från denna första sida kan man ”klicka sig” vidare och läsa exempelvis stadgan om de
grundläggande rättigheterna, abc om parlamentet och ledamöterna, verksamheten,
presstjänster. Här finns material att ladda ner samt mycket annat som kan vara av intresse. Det
finns också länkar till bland annat Europeiska unionens webbplats, Europaparlamentets
informationskontor och andra EU-institutioner. De politiska grupperna har en gemensam länk
till en egen samlingssida, varifrån man kan gå in och läsa mer om de olika politiska
grupperingarna i parlamentet. Hela denna webbplats är en spegel av EU-parlamentets intranät,
det vi kan se ser också de med tillgång till intranätet. Skillnaden ligger i det att vi inte kan ta
del av allt som finns där, dessutom kan vi inte heller se vad vi missar.

En av de dokumentalister vi intervjuade berättade för oss om den stora skillnaden mellan de
olika politiska partiernas webbplatser och att skillnaden beror på bristen eller tillgången på tid
och om det finns kompetent personal som kan arbeta med den.87 En av assistenterna, från en
mindre partigrupp, bekräftade detta och påpekade samtidigt att det inte beror på pengar ”(…)
pengar finns överallt. Det tar tid att organisera det och sedan är de så himla många ledamöter
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så de har svårt att klara sig utan det. Medan vi är en helt annan storlek, så vi klarar av att
kommunicera lättare.”88

I EP finns det sju partigrupper, vars webbplatser på Internet återger vissa delar av deras
intranät. För det mesta använder ledamöterna och assistenterna det egna intranätet för att se
röstlistor, mer detaljerade agendor samt till att se vad andra inom partigruppen gör för
tillfället. Enbart en partigrupp erbjuder samtliga elva språk på sin webbplats, även om vissa
svenska sidor innehåller text på både svenska och engelska. De övriga grupperna erbjuder
bara några enstaka språk, mellan tre och fem stycken, och det är mestadels engelska, tyska,
franska, spanska och i viss mån också italienska.

Att partigruppernas webbplatser speglar deras intranät märks särskilt väl när man besöker
PPE-DEs, konservativa gruppens, webbplats. Om man där vill titta på en lista till exempel
över gruppens ledamöter, så nekas vi access. Detsamma gäller för andra sidor på webbplatsen.
Om man tittar närmare på PPE-ED89 så kan vi bland annat läsa dokument om deras politiska
sakfrågor och andra hjärtefrågor. Vill man däremot läsa deras medlemsmatrikel så går det inte
man måste ha access till intranätet.90 Trots att man då via EU-parlamentets webbplats kan läsa
vilka ledamöter som tillhör de olika politiska grupperna. PES91 däremot presenterar sina
ledamöter med bild, namn, adresser och telefonnummer, man kan också e-posta direkt till sin
ledamot om man önskar. Liksom på övriga partigruppers webbplatser kan man här läsa mer
om den socialistiska gruppens politiska frågor92.

Den som idag går in på www.europarl.eu.int kommer att se en spegling av EPs intranät. Det
innebär naturligtvis att vi inte kan se allt som finns på intranätet, men det ger en bild av hur
det ser ut för dem som har access till det. De som har intranät erhåller också tillgång till olika
databaser som till exempel CELEX, EUR-Lex och EPOQUE som innehåller referenser till
arbetsdokument samt dessa i fulltext. Man kommer också åt den lokala bibliotekskatalogen,
förslag och betänkanden till parlamentet. Det är främst betänkanden under ”konstruktion” som
är tillgängliga för att de som jobbar inom parlamentet lättare ska se vad som är på gång just
för tillfället. Först när betänkanden tagits upp på möten och sessioner blir det offentligt
material och kommer så småningom ut på Internet.

Mer detaljerade scheman och agendor, det vill säga dagordningen för möten stora som små,
får man tag på via intranät. Det finns även dagordningar på Internet men de är inte lika
detaljerade utan räcker för gemene man som exempelvis önskar besöka parlamentet eller bara
vill veta hur dagordningen ser ut för tillfället. Man kan också följa de olika utskottens arbete,
detta gäller både fasta utskott som ad hoc-utskott och man kan informera sig om utskottens
ansvarsområden, medlemmar och frågeställningar. Det framkommer i våra intervjuer att
många följer just utskottsarbetet via intranät, liksom att man hämtar hem dokument, via
databaserna, från tidigare sessioner och möten för att sålunda följa en frågas utveckling under
flera år.

I vår redovisning av enkät- och intervjusvaren, kapitel 5, kommer mer om intranätet och dess
användning att presenteras.
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����.RPPXQLNDWLRQ

I det här kapitlet kommer vi berätta om ett flertal forskares definitioner av vad
kommunikation är. Vi tar även upp vilka olika nivåer som finns och vad som kännetecknar
dessa. Mot slutet kommer vi in på internkommunikation och vad intranät betyder för
kommunikationen inom ett företag. Kapitlet var svårt att strukturera, då allt ligger under just
kommunikation och därför har vi valt att använda kapitelindelningen från 4.3 till 4.5.1 under
det här kapitlet.

������.RPPXQLNDWLRQVGHILQLWLRQHU

Ett intranät i en organisation betyder ett nytt sätt att kommunicera både genom ledningens
publicering av dokument och det interna e-post-systemet. Mats Bark skriver i boken ,QWUDQlW�L
RUJDQLVDWLRQHQV� NRPPXQLNDWLRQ, ”ett intranät är alltså på samma gång ett arbetsverktyg, en
kommunikationskanal för ledning och medarbetare, ett sätt att söka information, ett
processtöd, och mer därtill”.93 Men innan vi går in djupare på vad ett intranät betyder för
kommunikationen i en organisation skall vi nu först försöka definiera vad kommunikation är
och se hur olika författare beskriver begreppet.

I 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ definieras ordet kommunikation på följande vis: ”göra gemensamt,
låta få del i, få del av, meddela”.94 6YHQVND� $NDGHPLHQV� 2UGOLVWD ger kanske en bättre
beskrivande förklaring av begreppet; ”kontakt mellan människor och överföring av
information”95 I boken .RPPXQLNDWLRQ� lU� PHU� lQ� RUG ger författarna Richard Dimbleby,
verksam vid Strode College i Street, Somerset och Graeme Burton, verksam vid Filton
College, Bristol, definitionen ”kommunikation innebär processen att skapa och meddela
innebörder med hjälp av tecken. Denna process kräver samverkan inom individen, mellan
människor, eller mellan människor och maskiner.”96 Ett annat sätt att klargöra begreppet
kommunikation kommer John Fiske med i sin bok .RPPXQLNDWLRQVWHRULHU. Han skriver
följande: ”Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till, men få kan
definiera tillfredsställande. Kommunikation är att prata med varandra, television, att sprida
information, vår frisyr, litteraturkritik: listan är ändlös.”97

Bertil Lind, universitetslektor i informatik vid Högskolan i Borås, menar i boken
.RPPXQLNDWLRQ� ±� HWW� V\PEROLVNW� VDPVSHO att ”kommunikation är ett utbyte av meddelanden
mellan sändare och mottagare som resulterar i någon grad av delad förståelse mellan
deltagarna i processen”98, men Lind slutar inte där. Han utvecklar denna mening med att
tillägga att kommunikation är en tvåvägsprocess där ett utbyte av meddelanden sker. Med det
menar han att det är ett givande och tagande mellan sändare och mottagare. Syftet med varje
kommunikationsprocess är att överföra information på ett sådant sätt att mottagaren uppfattar
och förstår budskapet från sändaren och reagerar så som var sändarens avsikter. Det finns
dock en stor risk för att mottagaren missförstår sändaren. Det beror på att informationen som
sändaren lägger i meningen, eller avser lägga i meningen, är personlig för denne och vilar på
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dennes uppfattning. Lind menar att en orsak till att en person aldrig uppfattar exakt det en
annan säger kan vara skillnader i erfarenhet, utbildning och referensram. Den respons
mottagaren ger på sändarens meddelande kallas feedback eller återkoppling. Enligt Lind är
feedback något väldigt viktigt för att kommunikationen skall fungera.

Kommunikationsprocessen omfattar både sändande och mottagande av information.
Kommunikation är grunden för identiteten och för gemenskap med andra människor. En
person som är skicklig/bra på kommunikation har lättare att inspirera och influera andra. Lind
menar att en viss förmåga att kommunicera är medfödd, men man måste träna sig att använda
den. Lind menar att kommunikationsprocessen genomförs med symboler. Dessa kan vara ord,
gester eller bilder  för att nämna några exempel. De har till syfte att förmedla budskap på det
ena eller det andra sättet.99 Lind påpekar också att kommunikation är ”ingenting statiskt utan
en ständigt pågående dynamisk process”100. Enligt Dimbleby och Burton handlar
kommunikation enbart om att ge och ta emot tecken som har betydelser bundna till sig. De
menar att denna uppfattning är en av de mest övertygande när det gäller vad som händer när
människor kommunicerar, eftersom den går att exemplifiera i alla sammanhang. Tanken är att
när man talar med någon, gör man tecken till den andre. Så länge man förstår varandras tecken
kan man tolka dem och budskapet kommer fram.101

������1nJUD�QLYnHU�RFK�VNRORU�LQRP�NRPPXQLNDWLRQVYHWHQVNDSHQ

Kommunikation kan ske på fyra olika nivåer. Lind använder endast tre av dessa, de han tar
upp är: intrapersonell, interpersonell samt på gruppnivå. Dimbleby och Burton tar även upp
masskommunikation.

Den intrapersonella kommunikationen är kommunikation inom och till oss själva och anses
vara mycket viktig. Denna typ av kommunikation innebär att man talar med sig själv, att man
bearbetar problem eller bygger tankemodeller av sina upplevelser. Tankemodeller för olika
företeelser ser olika ut för olika människor. Anledningen till att våra tankemodeller ser olika
ut har att göra med vår bakgrund, miljö, uppfostran, och att vår�referensram skiljer sig åt. Att
skapa tankemodeller är en förutsättning för att kunna sända meddelanden. Om man inte själv
har någon uppfattning om det man vill berätta, har man heller ingenting att meddela. Till den
intrapersonella kommunikationen hör även dagboksskrivande, då det sker för egen räkning.102

Den interpersonella kommunikationen innebär kommunikation med en annan person – målet
med denna kommunikation är den andra personen. Det som kännetecknar denna
kommunikation är att den baseras på tvåvägskommunikation. Då människor har olika
bakgrund och referensram, föreligger det i detta fall en risk för att kommunikationen påverkas
i olika riktningar.103

Den tredje nivån är gruppkommunikation. Det innebär kommunikation mellan en person och
en grupp människor alternativt mellan två olika grupper. Svårigheten med
gruppkommunikation ligger i den stora mängden olika personligheter som finns
representerade inom gruppen. Det finns en risk att några i gruppen har olika bakgrund och att
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de inte uppfattar meddelanden på samma sätt som de andra personerna som ingår i gruppen.
Här, liksom vid den interpersonella kommunikationen, är det beroende på personernas olika
bakgrund samt de olika relationer som kan existera inom grupper.104 Dimbleby och Burton tar
också upp gruppkommunikation, men de ser skillnad på om det är en stor eller en liten grupp.
Författarna menar att i den lilla gruppen, t ex familjen, finns kontakten öga mot öga, den så
kallade tvåvägskommunikationen. I en stor grupp däremot beter vi oss annorlunda i
jämförelse med i den lilla gruppen. Det beror enligt Dimbleby och Burton inte bara på att
gruppen blivit stor utan också på att människorna oftast har förts eller kommit samman av
anledningar som är ganska olika den lilla gruppen. Det kan exempelvis gälla en konsertpublik
och något slags affärsorganisation eller företag.105

Dimbleby och Burton lägger som sagt till en ytterligare nivå: masskommunikationen. Den
innefattar kommunikation som tas emot eller utövas av ett stort antal människor. Vid
definition av denna kommunikation kan man säga att det avgörande är att antalet inblandade
vid ett enda tillfälle är mycket större än någonting, som vi rimligen skulle kalla en grupp. Det
är vad som utmärker den här kategorin. Det finns två olika slags kommunikationer på denna
nivå. Det ena är massmedierna, där vi självklart talar om stora publiker. Det andra är telefon
och postväsendet exempel på. Det kanske inte finns någon stor publik för de olika sorters
kommunikation som skickas ut, men sådana system används i stor skala, av tusentals
människor på samma gång. Därför passar de in i den här kategorin.106

Fiske förklarar kommunikation genom att redogöra för två skolors synsätt� Han menar
nämligen att det finns två skolor i fråga om kommunikationsstudier. Den första skolan ser
kommunikation som överföring av meddelande. Den riktar in sig på sändare och mottagare
kodar/avkodar, hur sändarna utnyttjar olika kanaler och media för kommunikation. Ord som
effektivitet och noggrannhet är viktiga för denna skola. Kommunikation är en process ur
vilken en människa påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning. Denna skola kan
tala om misslyckad kommunikation, då undersöks i vilket steg av processen detta uppstod.
Fiske kallar denna skola ”processkolan”.

Den andra skolan, som Fiske kallar den semiotiska107 skolan, ser kommunikation som
skapande och utbyte av betydelser. Den är inriktad på hur meddelande, eller texter, samverkar
med människor för att skapa betydelser. I denna skola finns ingen misslyckad kommunikation,
däremot kanske meddelanden inte går fram, men detta beror på kulturella skillnader mellan
sändare och mottagare. Ord som identifierar denna skola är text och kultur. Gemensamt för
dessa skolor är att de tolkar kommunikation som social samverkan med hjälp av
meddelanden. Däremot definierar de inte social samverkan på samma sätt. Den första skolan,
som Fiske kallar ”processkolan”, menar att det är en process där en person finns i en relation
till andra eller påverkar beteendet, sinnesstämningen eller det emotionella gensvaret hos andra
och naturligtvis tvärtom. Den semiotiska skolan anser att social samverkan utmärker individen
som medlem i en kultur eller ett samhälle.

De båda skolorna har dessutom olika uppfattningar om vad som utgör ett meddelande.
”Processkolan” menar att ett meddelande är det som överförs av kommunikationsprocessen.
Meddelandet är vad sändaren lägger i det, oavsett hur han gör det. Semiotiker anser däremot
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att meddelandet är en konstruktion av tecken som genom förståelse av mottagaren skapar
betydelser. Sändaren, definierad som överförare av meddelandet, är inte lika viktig. I stället är
det texten och hur den läses som är väsentlig. Läsning och tolkning är en process av förståelse
av betydelsen som sker när läsaren samverkar med eller förhandlar med texten. Förhandlingen
sker när läsaren tillämpar aspekter av sin kulturella erfarenhet på de koder och tecken som
texten består av. Semiotiker menar alltså att läsare med olika sociala erfarenheter eller från
olika kulturer kan finna olika betydelser i samma text.108

������6HPDQWLVND�EDUULlUHU

Som vi skrivit tidigare menar Lind att ord endast är symboler, vilka representerar ett tänkesätt
hos en människa. Detta tänkesätt kan se olika ut hos olika människor och därför kan samma
ord uppfattas olika. När det gäller att använda symboler för kommunikation är ord bara en
tänkbar lösning, som vi skrivit tidigare finns exempelvis både kroppsspråk och bilder att tillgå
vid kommunikation. Med begreppet semantik menas ”den mening man lägger i symboler, till
relationer mellan symboler och deras effekter på människor”109. När människor har olika
mening för samma symbol kan missförstånd uppstå. Enligt Lind finns det fem viktiga
semantiska barriärer som måste tas hänsyn till i kommunikationsprocessen, vi väljer att
presentera tre av dessa:

Allness uppstår när människor tror att de har förmedlat allt som var avsett att förmedla om en
viss företeelse eller en viss situation. I verkligheten har de bara sagt det de för ögonblicket
kom på. Allness uppkommer ofta på grund av generalisering eller på grund av att mottagaren
tror sig veta allting om en företeelse och därigenom blir ointresserad av att ta in nya
synpunkter. Genom denna handling har mottagaren rest en kraftig barriär mot den som
försöker kommunicera något nytt.

Bypassning uppstår då personer missar varandra med vad de menar. Man tänker kanske inte
på att ett ord kan betyda olika saker, att flera ord kan användas för att beteckna samma
företeelse eller att ett visst ord till viss del kan tolkas delvis olika av olika personer. Man kan
egentligen aldrig anta, att ord har exakt samma mening för mottagaren som för sändaren. Ord
har i sig själva ingen mening - människor skapar mening ur ord och andra symboler. Det är
svårt att undvika bypassning. Sändaren kan i viss utsträckning förbättra kommunikationen
genom att ställa kontrollfrågor, när det inte är helt uppenbart att sändare och mottagare har
samma uppfattning om det som sagts.

Ett stort hinder för effektiv kommunikation är människors naturliga förmåga att döma och
värdera�� I en kommunikationssituation är det lätt att förväxlar fakta med subjektiva
uppfattningar vilket i sin tur kan leda till felaktigheter. Det är därför viktigt att man är
noggrann med att klargöra att det man kommunicerar om grundar sig på objektiva fakta eller
subjektiva uppfattningar.110

������.RPPXQLNDWLRQVKMlOSPHGHO

Enligt Lind måste deltagarna i en kommunikationsprocess försöka skapa en så vänlig atmosfär
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som möjligt för att god kommunikations skall kunna uppnås. Han menar att det är genom att
undvika det som blockerar informationsflödet och istället nyttja de medel som förbättrar
kommunikationen. Deltagarna bör, enligt Lind, försöka hitta de kommunikationsmedel som
hjälper till att i största möjliga mån förhindrar störningar.111 Alla ansträngningar är dock
meningslösa, menar Lind, om inte sändaren själv förstår vad denne ska sända. Det är därför
viktigt att sändaren innan denne skickar i väg meddelandet har bearbetat en tankemodell och
är övertygad om att om att han/hon själv har förståelse för både vad han/hon vill säga och vad
mottagaren behöver veta. Som vi berättat tidigare tycker Lind att det är mycket viktigt och
centralt i kommunikationssammanhang att bygga tankemodeller.112

Kommunikation är på många sätt en känslig process, därför att väldigt mycket kan bli fel.
Detta beror, enligt Lind, på att vi bedömer varandras ord och sedan handlar vi som om de vore
våra egna, trots att vi lagt in vår egen tolkning. Det finns några åtgärder som är speciellt
benägna att framkalla missförstånd och konflikter. Lind ger några exempel på hur deltagare i
en kommunikationsprocess undviker störningar i kommunikationen. Han menar att deltagarna
bör fokuserar på budskapet och inte på störningen, deltagarna bör även börja diskussionen
med det parterna är överens om, fortsättningsvis bör parterna även låta detta vara centralt,
parterna bör också försöka skapa en relation som grundar sig på förståelse och tillit. Enligt
Lind är en allvarlig störningskälla att parterna bedömer varandra efter sina egna erfarenheter.
Detta resulterar i att man tar för givet att andra människor formulerar sig som man själv skulle
gjort i samma situation. Som vi i detta stycke berättat finns det hjälpmedel som kan förbättra
kommunikation, Lind tar upp fem stycken: öppenhet, aktivt lyssnande, att undvika att döma,
feedback och att skapa en gemensam bas för förståelse.113

Öppenhet är mycket viktigt för god kommunikation och möjliggör diskussioner om viktiga
frågor, därigenom skapas mindre osäkerhet i relationen till andra. Öppenhet skapar dessutom
tydligare budskap. Om det visar sig, att sändaren brister i trovärdighet, kan förtroendet
påverkas och detta kan leda till minskad öppenhet i diskussionerna. Att väcka förväntan och
hopp som inte infrias är också ett hot mot förtroendet.114

Lyssnandet är en krävande process, där det händer mycket. Mottagaren måste sända feedback,
det är helt nödvändigt för att sändaren skall kunna veta om meddelandet har tagits emot och
hur det i så fall uppfattats. Sändaren kan inte anta att allt han säger eller skriver kommer att
uppfattas precis som han avsåg.115

Om man vill uppnå god kommunikation måste parterna försöka finna en gemensam
kunskapsplattform att föra kommunikationen från. Kan de skapa en gemensam förståelse�vad
gäller kritiska företeelser kommer kommunikationen att förbättras. Om det finns fullt
motsvarande vardagliga ord, bör man undvika onödigt tekniskt fackspråk. Det gör att man
slipper den tidsödande processen att definiera och förklara sådana ord. Ibland finns det
emellertid anledning att föra in nya ord och uttryck, om de etablerade har dubbelmening eller
utlöser associationer som är svårt att kontrollera.116

Kommer parterna från olika kulturer är det även viktigt att försöka definiera skillnaden mellan
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ord. Det som för en kultur kan vara otänkbart eller till och med förolämpande i en annan. Alla
inblandade bör alltså vara uppmärksamma på att kultur och religion i högsta grad påverkar
receptionen. Någonting som bidrar till att definiera vad som är vår kultur är hur vi
kommunicerar och vad som sägs genom vår kommunikation. Språkforskare har länge hävdat
att de talade språken, deras ord, berättar en hel del om hur en viss grupp av människor ser på
världen. Kultur är dock en mycket bred term för att beskriva ett folks föreställning som de
skildras i deras konstarter, religion, och seder genom kommunikationshandlingar - därför är
kultur kommunikation och omvänt. Detta innebär naturligtvis kommunikation i vidaste
betydelse, andra former än bara ord.117

Slutligen kommer vi till Feedback, för att förtydliga det här begreppet har vi valt att använda
flera författare. Fiske definierar feedback som mottagarens reaktion tillbaka till den aktuella
sändaren.118 Lind menar att feedback är någonting nödvändig för att sändaren skall kunna
kontrollera huruvida ett meddelande sänts och hur det har uppfattats.119 Vidare kan feedback
sägas vara en förutsättning för att effektiv kommunikation skall kunna äga rum. Och således
kan feedback, eller överförandet av meddelande, sägas göra kommunikation effektivare.120

Dimbleby och Burton menar att feedback har två huvudaspekter. Den ena är att budskap
skickas genom verbala eller ickeverbala kanaler som respons på budskap från en annan
person. Den andra är att dessa responsbudskap ger en reaktion: att en justering av
kommunikationens innehåll och stil kan äga rum som ett resultat av feedback. Detta är viktigt
eftersom det kan hävdas att om vi är dåliga på att ge, ta emot eller reagera på feedback blir vi
mycket sämre på att kommunicera med andra. Feedback kan naturligtvis vara både verbal och
icke-verbal. Feedback reglerar vår kontakt med andra. Den hjälper till att avgöra hur bra ett
samtal kommer att avlöpa. Den är vår reaktion på andra människors kommunikation, och
deras reaktion på vår.121

������3HUFHSWLRQ

Tolkningar är den främsta orsaken till att meddelanden misstolkas och att intrycken görs
utifrån den egna personliga referensramen. Alltså menar Dimbleby och Burton att
referensramen kan definieras som den ram inom vilken personliga upplevelser och
erfarenheterna ryms. Det är detta som återspeglar vår uppfattning av situationer. Varje
människas referensram tar form utifrån vilken uppfostran, religion, utbildning, erfarenheter
man har med sig och vilken kultur man härstammar ifrån. Desto större skillnaden är mellan
sändare och mottagarens referensram desto större blir olikheterna i uppfattandet av en specifik
situation.122

Lind menar att perception är en process som pågår ständigt och ”är ett uttryck för människors
sätt att selektera och sortera de intryck som de bombarderas med”. Författaren gör ytterligare
en definition: ”Perception är den process som innebär observation, urval och organisation av
de impulser som vi kontinuerligt tar emot och som tolkar dessa i form av en tankemodell.”
Det är genom perceptionen som vi skapar mening och sammanhang i tillvaron. På samma sätt
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fungerar perceptionen på ett sådant sätt att den till största delen försöker förstärka de
uppfattningar och de intryck man redan har.123

������9HUEDO�RFK�LFNH�YHUEDO�NRPPXQLNDWLRQ

Verbal kommunikation är den kommunikation som blir till genom vårt tal, det vill säga det
språk vi har. Man kan också säga att det är en process i vilken en sändare skickar verbala
budskap till en mottagare i syfte att skapa någon form av förståelse.

Vid användandet av verbal kommunikation finns det goda förutsättningar att skapa en bra
kommunikation. Detta beror bland annat på att den möjliggör en direkt feedback, både genom
direkta verbala svar eller genom icke-verbala svar. På detta sätt får sändaren möjlighet att
observera mottagarens reaktion vid mottagandet av meddelandet.124

Icke-verbal kommunikation sker med hjälp av framställande av exempelvis gester, rörelser,
tonfall eller skriftliga tecken. Den icke-verbala kommunikation har enligt Fiske två
funktioner. Den första är att föra vidare och förmedla information, det vill säga den
information om talaren och dennes situation, genom vilken mottagaren får besked om bland
annat personens identitet, känslor, attityder, sociala ställning. Den andra funktionen berör
styrningen av samspelet – där koderna används i syfte att styra upp det förhållande den som
kodar vill ha till den andre. Detta kan ske genom att använda sig av en viss typ av gester,
kroppsställning och tonfall och därmed försöka dominera, vara förbindlig eller fjärma sig från
personerna i fråga.125

������6NULIWOLJ�NRPPXQLNDWLRQ

En av de viktigaste skillnaderna mellan skriftlig och muntlig kommunikation är att man inte
kan förvänta sig samma slags omedelbara feedback vid skriftlig kommunikation som vid
muntlig. Feedback uppkommer långt efter det att författaren har skrivit och distribuerat
meddelandet, och det är därför svårare att justera de attityder och uppfattningar som har
skapats. Orden i sig kan heller inte förstärkas med hjälp av gester eller annat kroppsspråk.
Ordvalet blir därför ännu mer kritiskt vid skriftlig än vid muntlig kommunikation. Författaren
måste vara uppmärksam på att ord kan vara ogrammatiska, tvetydiga eller vaga. För det mesta
är det viktigaste inte det som skrivs utan det som mottagaren uppfattar och förstår. Problemet
ligger inte i själva skrivandet utan i att skriva vad man menar på ett sådant sätt att mottagaren
får samma uppfattning som sändaren om det skrivna budskapet. Om de ord man använder inte
på ett tillfredsställande sätt kan spegla sändarens avsikter, blir resultatet av kommunikationen
sällan eller aldrig vad som avsetts.126

Layouten på ett brev eller en rapport är mycket viktig. Den visuella upplevelsen av skrivelsen
är det första intrycket som mottagaren får. Då perception fungerar på ett sådant sätt att man i
första hand tar in intryck som förstärker redan tidigare uppfattningar, kommer det första
intrycket att väga mycket tungt.127
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������$QGUDVSUnNVNRPPXQLNDWLRQ

Det är inte alltid som språklig kommunikation sker på modersmålet utan på ett andraspråk,
vilket betyder ett språk som inte är den kommunicerande personens modersmål utan ett språk
som man lärt in senare i livet. Ett andra språk kan man oftast mycket sämre än sitt modersmål,
och bristen på språkbehärskning utgör alltså ett kommunikationshinder. Det säkraste och
kanske enda sättet att undanröja detta hinder är att lära sig det andra språket perfekt, anser
Gunnar Hansson i boken .RPPXQLNDWLRQ� PHOODQ� PlQQLVNRU. Detta innebär en insats som,
enligt Hansson inte många människor kan åstadkomma både när det gäller tid och arbete som
behövs för att nå nästan infödd behärskning av ett andraspråk. Därför är det viktigt att veta
vilka hinder som orsakas av brister i språkbehärskningen, eller positivt uttryckt, vilken grad
och vilken typ av språkbehärskning som behövs för olika typer av språklig kommunikation.128

Här bör även nämnas att Hansson tar upp olika aspekter som en språkforskare bör undersöka,
men som även kan vara intressant för vår forskning. Hansson menar att även om man talar ett
språk mycket bra, kanske talar en dialekt, som gör att denne trots sin kunskap inte platsar
socialt i sammanhanget. Någonting annat är att en person som inte kan språket tillräckligt bra
använder sitt kroppsspråk och andra strategier för att göra sig förstådd.129

������.RPPXQLNDWLRQVWHNQLNHU

Enligt Lind har kommunikation också en teknologisk aspekt. Den hänger samman med
utrustning, tekniska hjälpmedel och datorprogram för att skapa, lagra, bearbeta, översätta,
distribuera eller återge data. Några exempel på tillgängliga tekniker är personliga möten,
telefon, möten eller konferenser, memorandum och formella rapporter. Alla har sina för- och
nackdelar och är användbara på sitt sätt. Effektiv kommunikation förutsätter att man kan välja
den lämpligaste tekniken vid varje kommunikationstillfälle. Faktorer som påverkar valet är t
ex vem som behöver informationen, vad informationen skall innehålla, när informationen
behövs och var informationen kan meddelas.130

Enligt Lind har ett personligt möte många fördelar. Det är personligt, det tillåter förklaringar
och visuella hjälpmedel. Omedelbar feedback fås vid mötet och parterna kan förtydliga eller
lägga tillrätta vid upptäckt av missförstånd. Det finns också nackdelar med personliga möten.
Ett möte ger sällan möjlighet till lugn och ro för att formulera sina meningar, istället måste det
ske spontant. En annan nackdel som Lind tar upp är att man normalt inte får någon
dokumentation av samtalet.

Ett telefonsamtal har även det många fördelar. Det tillåter frågor och svar. Det kan vara
bekvämt eftersom deltagarna inte behöver finnas på samma plats. Detta ger inte samma
möjlighet för feedback och risk för missförstånd ökar.

Något som ofta framförs som ett motiv för ett gruppmöte eller en konferens är möjligheten att
vid ett och samma tillfälle ge alla deltagare samma information. Men det blir svårt att
kontrollera hur var och en uppfattar det som framförs, och varje person kommer att skapa sig
en egen bild av situationen.
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Ett memorandum är ofta ett utmärkt hjälpmedel för att sprida ett kortfattat meddelande. Det
kräver bara lite formalia och kan spridas till många personer. Ett memorandum är inte särskilt
tidskrävande vare sig att skriva eller läsa. Det ger dessutom automatiskt dokumentation och
den som ska skriva det kan i lugn och ro tänka igenom texten. Om man skickar ut ett memo
har man emellertid ingen kontroll över mottagaren. Det finns risk för att texten kommer att
läsas av andra personer än den var avsedd för. Ett memorandum blir också betydligt mindre
personligt än vid ett möte och man får, i varje fall momentant, enbart envägskommunikation.
Feedback är naturligtvis möjligt när mottagarna har möjlighet att reagera på innehållet, men i
detta fall får man fördröjd feedback.

När det gäller en rapport har författaren möjlighet att organisera sitt material som han vill för
att på bästa sätt få fram sitt budskap. Rapporten kan spridas till ett stort antal människor. Det
som är negativt med en rapport både tar lång tid att skriva för sändaren och läsa för
mottagaren. Metoden är opersonlig och tillåter enbart envägskommunikation. Feedback kan
uppkomma då läsaren reagerar på texten, men om det kommer någon feedback blir den
fördröjd.131

����2UJDQLVDWLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ

Richard Dimbleby och Graeme Burton menar att vi bland annat kommunicerar för att hålla
ihop vårt samhälle och våra organisationer. De anser också att utvecklingen av nya
kommunikationsformer beror på praktiska problem, som att driva stora företag. Företagen
försöker lösa problemen genom att snabbt behandla väldiga mängder information genom att
använda elektroniska kommunikationsmedel av typ datorer.

Dimbleby och Burton menar att vi utbyter information med varandra nästan oavbrutet, detta
för att vi är angelägna om att veta saker om andra människor, händelser och platser. De menar
också att vi kommunicerar för att försöka förstå världen och hur vi upplever den. Enligt
författarnas mening handlar förståelsen av världen om fyra viktiga ting: vad vi tror på, hur vi
uppfattar oss själva, hur vi uppfattar våra relationer till andra människor och vad vi uppfattar
som verkligt. Dessa fyra begrepp stakar ut den fysiska världen, vår sociala värld och världen
inom oss.132

Bertil Flodin är fil. dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet, han skriver i antologin
.RPPXQLNDWLRQHQV� YLOONRU att en majoritet av alla organisationer och enskilda personer
numera måste ta ställning till och samverka med en internationell omvärld. Flodin menar även
att fler och fler offentliga myndigheter och organisationer bedömer sig ha behov av direkta
och snabba förbindelse med omvärlden. Nära förbunden med behovet av internationella
relationer är möjligheten att använda informationsteknologin. Det handlar inte bara om e-post,
utan kan likaväl handla om riktade sökningar i databaser. Detta är, enligt Flodin, exempel på
att vi idag har fler möjligheter än tidigare att sända och ta emot information oberoende av tid
och rum.133

������,QWHUQNRPPXQLNDWLRQ�RFK�RUJDQLVDWLRQ
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Lars Palm är fil. dr och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds
universitet. Palm skriver i boken .RPPXQLNDWLRQHQV� YLOONRU om internkommunikation och
organisation. Han menar att man kan se begreppet internkommunikation i både vid och snäv
betydelse. För det första konstaterar Palm att internkommunikation är kommunikation inom
ett företag, myndighet eller organisation. En vid definition innefattar all information och
kommunikation om jobbet och arbetsplatsen, vilket betyder allt från skvaller och rykten till
instruktioner, ordergivning, utbildning och löneförhandlingar. Palm menar att en sådan här
förklaring kan vara teoretiskt motiverad, men han tycker inte att den är praktisk. Den andra
definitionen Palm ger är mer snäv men också mer vag. Han anser att man måste acceptera att
det finns en gråzon mellan internkommunikation och annan kommunikation och lägger till att
denna definition är den mest ändamålsenliga. Definitionen på internkommunikation lyder:
”det är sådan information och kommunikation inom en organisation som faller inom en
interninformatörs ansvarsområde”.134 Inom detta område finns, enligt Palm, information som
den anställde kan undvara utan att arbetet blir lidande. Han anser också att inte bara
kommunikation som har till syfte att förmedla fakta till de anställda om företaget bör räknas
in, utan även sådan kommunikation som påverkar stämningar, attityder och värderingar.135

Palm menar att bra internkommunikation gör att alla anställda får en gemensam referensram.
Det innebär att det finns en kunskapsplattform, varifrån diskussioner som berör
organisationen kan starta. Om internkommunikationen fungerar kan motsättningarna i
organisationen minska. Palm skriver att alla större arbetsplatser har större eller mindre
motsättningar mellan ledning och underställd personal, men också mellan olika
personalgrupper. Motsättningar innebär enligt Palm att effektiviteten fungerar sämre, då
samarbetet mellan olika personalgrupper inte fungerar. Finns det en fungerande
internkommunikation fungerar personalen som ambassadörer för sin organisation men en
organisation har dålig internkommunikation anser Palm att ryktesspridningen ökar. Han
tillägger också att dålig internkommunikation ger en negativ bild av ledningens kompetens.136

Internkommunikationen stärker också vi-andan. Med det menar Palm att stämningen och
sammanhållningen på en arbetsplats påverkas av relationer mellan arbetsledning och
underställd personal. Det är orealistiskt att tro att förbättrad internkommunikation kan
förvandla dålig sammanhållning till god sammanhållning. God internkommunikation kan
däremot förstärka och utveckla en vi-anda som redan finns.137

������,QWUDQlW�RFK�LQWHUQ�NRPPXQLNDWLRQ

Sven Windahl menar att det inom internkommunikationen finns två synsätt för intern
kommunikation. Den ena kallar professor Windahl för den rationella/teknologiska. Den
betonar betydelsen av att information förflyttas snabbt och effektivt och den är inriktad på att
skapa så effektiva kanaler som möjligt. Det andra synsättet betonar vikten av förståelse,
samstämmighet, dialog och förhandling. Windahl kallar detta synsättet det humanistiska.
Windahl menar att det hittills varit rationella/teknologiska synsättet som präglat intranätet.
”Äntligen har man fått ett medium som klarar av att lagra och snabbt transportera stora
mängder av information”. Mediets positiva mottagande ses som något självklart. Det finns
dock de som väntar på den dag då intranätet blir den avgörande dialogkanalen. En del
företag/organisationer anser sig redan ha nått dit. Intranätet är platsen för nya idéer, för utbyte
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av kunskap med mera. Det som är nytt med mediet är kommunikationen, dialogen över
intranätet.

Båda synsätten kan ha sina nackdelar. Det rationella/teknologiska kan lätt leda till
”informationism”138, Windahl menar att information inte i sig är något positivt utan enbart om
det kommer till användning. Det humanistiska synsättet kan leda till önsketänkande. Där finns
tankegångar om att effektivare och mer nyskapande verksamheter skapas ju fler
tvärfunktionella dialogmöjligheter som finns. Windahl anser att det inte är så enkelt. Han
menar att det istället behövs mer än en dialogkanal. Han ser dessutom en risk i att dialogen på
intranätet blir en pseudodialog. Windahl menar att intranät är en möjlig revolution inom
internkommunikationen, en ständig revolution. Då intranät ständigt vitaliseras och förnyas för
att kunna fungera.139

������,QWUDQlW��NRPPXQLNDWLRQ�RFK�LQIRUPDWLRQ

Forskaren Arthur D. Shulman presenterar tre teorier om hur människa och IT skall fungera i
kapitlet ´3XWWLQJ� JURXS� LQIRUPDWLRQ«´. Han skriver: Om man ser förhållandet mellan
människa och IT som ett slutet system, genom att se teknologin som ett verktyg, något externt,
som skall förbättra arbetsgruppers resultat. Har man detta synsätt på intranät, menar Shulman
att man inte tar hänsyn till människornas behov, intressen, föreställningar och reaktioner.
Detta innebär att man inför ett intranät som ett verktyg för att lösa problem. Svårigheten är att
alla anställda oftast inte känner att det finns ett behov av ett intranät, eller att fördelarna med
ett intranät är för få jämfört med andra informations- och kommunikationskanaler.

Lägger man i stället in betydelsen att förhållandet mellan människa och IT är ett öppet system,
finns tyngdpunkten på människans förmåga och vilja att skapa något bättre med teknikens
hjälp. Detta synsätt har kritiserats för att inte ta hänsyn till att intranätet påverkar
arbetsförhållanden och sätt att kommunicera vare sig de vill eller inte.

Det tredje synsättet ser informationsteknologi som öppet och slutet system. Med detta menas
att personer i en organisation styrs av teknologin, men att de inom vissa ramar självständigt
kan fatta beslut. Teknologin ger villkor för att medarbetarna ska bli mer självstyrande,
samtidigt som den förändrar kommunikationsstrukturen. Ser vi detta i relation till intranät och
arbetsgrupper innebär det att hänsyn tas till att intranät förändrar till exempel
arbetsorganisation och arbetssätt, samtidigt ger det människor nya möjligheter att effektivt
sprida information och kommunicera inom organisationen. Att betrakta informationteknologin
och kommunikation på dessa tre sätt, menar Shulman kan sammanfattas med orden som
produkt, process eller som både och.  Detta har stora konsekvenser för beslut och handlingar i
organisationer.

Enligt Shulman är det särskilt allvarligt att betrakta kommunikation och
kommunikationsteknologi endast som ett verktyg, eftersom det lett till falska och överdrivna
förväntningar på vad informationsteknologier kan göra. Erfarenheten visar att när
informationsteknologier är nya betonas främst effektiviteten, som att snabbare kunna sprida
information i organisationer, vilket i sin tur antas förbättra produktiviteten. Det finns dock
endast ett fåtal bevis för att elektronisk kommunikation förbättrar produktiviteten.
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Den största konsekvensen av införande av ny informationsteknologi är inte förbättrad
kommunikation, bara snabbare missförstånd. Detta menar Shulman innebär att företag
spenderar enorma summor på teknologi alldeles i onödan.140 Mats Heide skriver i sitt kapitel
,QWUDQlW�±�SURGXNW�RFK�SURFHVVNDSDUH i boken ,QWUDQlW� L�RUJDQLVDWLRQHQV�NRPPXQLNDWLRQ att
genom införande av ett intranät förändras både kommunikation- och informationssätten.
Anställda måste söka sin information och själva hålla sig informerade. Det som tidigare sas
vid personalsamlingar läggs nu ut på intranätet, ledningen informerar sina medarbetare genom
intranätet. Det finns mängder av faktorer som pekar på att intranät är en effektiv informations-
och kommunikationskanal, men det är ingen självklarhet. Faktorer som kan spela in är bland
annat: organisationens storlek, typ av verksamhet, utbildning och datorvana hos personalen
och kommunikationsklimat. Men också att det krävs mer från personalen. Efterhand kommer
det mer information på intranätet, med andra ord kommer alltså personalen översköljas av
information. Detta gör det svårare för dem att veta vilken information som är viktig. Det är
också lätt att det blir problem vid tolkning av information. Det kan vara svårt att veta vad
informationen innebär för den enskilda avdelningen och dess medarbetare. Många personer är
ovana vid datorer och kommer troligen inte använda intranätet. Ett särskilt problem finns
också i organisationer med många invandrare, då dessa kan ha svårt för svenska språket, något
som inte underlättas av att all information blir textbaserad.141

Heide skriver även om etnologen Orvar Löfgren som vid ett seminarium berättar att han har
kommit fram till att det existerar klara paralleller mellan telefonen och Internet. När telefonen
introducerades fanns föreställningar om att den skulle förbättra demokratin. Telefonen skulle
även krympa och binda ihop nationer. Telefonen har, menar Löfgren, visat sig ha en central
roll för att förbättra kommunikationen och kontrollen i organisationer med utspridda enheter.
Men telefonen har inte inneburit att demokratin i organisationer har förbättrats i den meningen
att alla anställda har fått samma möjlighet att göra sin röst hörd, samt fått större möjlighet att
påverka beslutsprocessen.142 På samma sätt finns föreställningar idag om att Internet och
intranät skall binda samman organisationer genom ökad öppen kommunikation genom
intranätet. En del författare skriver att intranät kan öka och förbättra kommunikationen mellan
de anställda i produktionen och ledningen, samt att intranät så småningom skall leda till
plattare organisationshierarkier.143

����'DWRUNRPPXQLNDWLRQ

I antologin 6YHQVNDQ�L�,7�VDPKlOOHW skriver Kerstin Severinson Eklundh, docent i människa-
dator-interaktion, brukar man skilja på asynkron och synkron kommunikation via dator.
Synkron kommunikation innebär att deltagarna är på plats samtidigt, var och en vid sin dator.
Asynkron innebär att sändare och mottagare kommunicerar vid olika tillfällen. Mottagaren får
då e-post i sin brevlåda. Det primära mediet i båda fallen är bildskärmen, både för läsning och
skrivande. Kommunikationen sker alltså utan att någon skriver meddelandet först på papper
eller att mottagaren skriver ut meddelandet.

Severinson Eklundh menar att förutsättningarna för en samtalslik situation är mycket större
när deltagarna är närvarande vid datorn samtidigt och på en gång kan läsa den andra partens
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meddelande. Tack vare att mottagaren till exempel omedelbart kan svara. Men även i
asynkron kommunikation, som e-post, finns samtalsliknande situationer. E-post är väldigt
snabbt medium jämfört med annan skriftlig kommunikation. Detta ger förutsättningar för en
ömsesidig kommunikation, speciellt om båda parter är anslutna kontinuerligt och läser och
besvarar sina brev.144 Samtidigt menar Severinson Eklundh att bristen på omedelbar
återkoppling och av icke-verbala signaler lätt kan göra att det uppstår missförstånd i
elektroniska samtal.145

������6YHQVNDQ�L�,7�VDPKlOOHW

”Det är människan som förändrar språket. Ny teknik behöver inte sätta andra språkliga spår än
en del nya ord”146, detta skriver Olle Josephson, docent i nordiska språk, i 6YHQVNDQ� L� ,7�
VDPKlOOHW. Han fortsätter att berätta att det är två villkor som måste uppfyllas om den tekniska
nyskapelsen ska förändra språkutvecklingen. Dessa två villkor är att den nya tekniken skall
förändra förutsättningarna för hur vi talar och skriver till varandra och många människor skall
denna teknik vara tillgänglig för. Josephsson visar på två historiska exempel. När
boktryckarkonsten leder till standardiserade och reglerade skriftspråk på nationell eller
övernationell nivå, ett skriftspråk som påverkar vårt tal och våra attityder till talet. Det andra
exemplet är telefonen och radion. Radion som fram till 1950-talet förmedlar hur man ska tala
och inte tala i offentliga sammanhang och telefonen som lär oss tala med varandra när vi
befinner oss på två olika platser och även med människor vi inte känner. Telefonkatalogen ger
fram till 1950-talet även råd om hur man ska hålla luren och hur man ska svara.147

Genom persondatorerna skapas nya kommunikationsformer. Ordbehandlingsprogram
utvecklar ny skrivteknik. Med e-postsystem och chat kan vi skriva till varandra med snabba
repliker nästan som vid ett samtal och här följs inte längre något formellt skriftspråk. Det blir
lättare för oss att vandra mellan olika språk genom automatiska översättningar och vi kan
snabbt föra över texter från ett språk till ett annat. Enligt Josephson utvecklar vi även nya sätt
att läsa när vi surfar på nätet och söker i databaser. Datorernas betydelse för språkutveckling
är en mycket central fråga för språkvetenskapen och för språkvården.148

Josephson menar att datorerna kan påskynda den svenska populärkulturen som i hög grad
engelskspråkig, bland annat genom e-postformulär, utveckling bruksanvisningar och
hjälptexter på bildskärmen. Han menar även att svenskan, som naturligt språk, ifrågasätts
inom väsentliga områden, vad han syftar på då är forskare som skriver sina uppsatser på
engelska, att flera företag, som är svenska, har engelska som första språk samt att i och med
EU-inträdet kommer flera politiska frågor behandlas på engelska. Men i en internationaliserad
värld kan även datorer underlätta för svenskans användning genom att dessa erbjuder bland
annat högklassig översättningshjälp och instruktionstexter på svenska.149 Rickard Domeij,
forskare i datorstött skrivande, menar dock att det åtminstone finns två skäl till att inte få bra
översättningar. Det ena är kulturella skillnader mellan språk. Den andra skillnaden är
strukturella olikheter.150

                                                          
144 Severinson Eklundh, s 120
145 ibid. s 130
146 Josephson, s 7
147 ibid. s 7.
148 ibid. s 7-8
149 ibid. s 9
150 Domeij, s 81
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Talspråk är enligt Josephson dialogiskt vilket innebär att det är flyktigt, spontant och tid- och
rumsbundet. Det typiska skriftspråket är monologiskt, alltså planerat och obundet till tid och
rum. Datoriseringen har givit en nytt alternativ, en mellanväg. Ett dialogiskt, spontant, ibland
flyktigt och bundet till tid och rum skriftspråk. Bland annat hittar vi det i olika former av
elektronisk brevväxling, som e-post och chat. Men skriftspråket blir inte helt dialogiskt då
deltagarna inte kan höra varandras röster, se kroppsspråk.151 Då vi via datorn tar kontakt med
människor vi inte känner ägnar vi inte någon lång stund åt att presentera oss eller utbyta
artigheter. Denna anonyma datorkommunikation kan leda till en standardisering och
formalisering i sättet att skriva som skulle kunna förenas med distansering. Det är uppenbart
menar Josephson att vilken betydelse datorerna har för svenskan inte går att förutbestämma.
Vilken betydelse datorerna har beror helt och hållet på användarna, människorna. ”Det är
människorna som förändrar språket”.152

                                                          
151 Josephson, s 117
152 ibid. s 10-11
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��0RGHOO

Vi har valt att använda två modeller för att åskådliggöra våra problemställningar och
underlättar förståelsen för flödet i kommunikationsprocessen. Senare i diskussionen, kapitel 7,
kommer vi att exemplifiera modellerna med två händelser ur vårt material.

����$QDO\VPRGHOO

Den första modellen är gjord av Lars Höglund och Olle Persson. Det är en analysmodell för
informationsutnyttjande. Höglund och Persson menar att det som påverkar förhållanden för
informationsanvändning är samspelet mellan individ och informationssystem i en
problemsituation.

Modellen beskriver ett problem, Höglund och Persson menar att detta kan vara arbetsuppgifter
eller organisationstillhörigheter med flera variabler som tillsammans säger något om
problemsituationen. Problemsituationen handlar oftast om osäkerhet. Till höger om
problemsituationen finns personliga egenskaper. Här handlar det om individens personliga
drag, bakgrund, personliga egenskaper, kommunikationsförmåga, men enligt Höglund och
Persson hör även motivation för arbetet och vilja när det gäller informationssökning. Under
problemsituationen finner vi informationstillgänglighet, men i texten lägger Höglund och
Persson även till informationsutbud. Detta är den tredje faktorn som inverkar på behov och
användning. Beroende på problemsituation varierar naturligtvis denna fråga. Dessa tre punkter
sammanfattas sedan av upplevda behov av information. Det är problemsituationen, personliga
egenskaper och informationstillgängligheten som avgör sökarens upplevda behov av
information. Dessa fyra punkters samverkan påverka förhållanden till
informationsutnyttjandet.

Problemsituation
och miljö

Personliga
egenskaper

Informations-
tillgänglighet

Upplevda behov
av information

Informations-
utnyttjande

Effekter
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Sista rutan handlar om effekter. Vilka effekter ger informationsanvändningen upphov till? Hur
ser sambandet mellan informationsutnyttjande och produktivitet ut? Hur sammanhänger
informell kommunikation med utnyttjandet av informationskällor?153

����(Q�PRGHOO�|YHU�NRPPXQLNDWLRQVSURFHVVHQ

Den andra modellen vi kommer använda är Lars Palm och Sven Windahls modell, som de tar
upp i boken Kommunikation teorin i praktiken. Det är enligt Palm och Windahl en enkel
modell över kommunikationsprocessen.

Modellen vill visa hur en sändare skickar ett meddelande genom en informationsväg till en
eller flera mottagare. Meddelandet får till stånd en effekt. Mottagarens reaktion på
meddelandet kan gå tillbaka till sändaren i form av feedback.

Vem som är sändare är oftast lätt att urskilja, då är det, enligt Palm och Windahl, svårare att
definiera termen mottagare. Enligt Palm och Windahl finns det tre olika sätt: För det första
kan det stå för ord, bilder och symboler som finns i en annons eller som förmedlas via TV. För
det andra kan det vara det som sändaren lagt i ett kommunikationsinnehåll. För det tredje kan
det vara det som mottagaren lagt i innehållet. I senare kommunikationsteori betonas att det
kan vara skillnad i betydelse för vad sändare och mottagare lägger in i ett givet budskap.
Enligt Palm och Windahl säger forskare ofta att det ”föreligger låg isomorfism154� mellan
sändarens och mottagarens meddelandeuppfattningar”. Med detta menas att det händer att
sändaren uppfattar de båda typerna av meddelanden som identiska, därigenom utgår denne
ifrån att det sända eller det avsedda budskapet är det samma för mottagaren som det är för
sändaren. Palm och Windahl säger i kapitlet om mediet att vi i dagligt språkbruk glömt bort
att mediet kan vara mer än massmedium, att det även kan vara människor. Palm och Windahl
poängterar också att man ska skilja på medium och kanal. Medium är det generella, kanalen
det specifika.

Författarna menar att mottagaren kan vara den avsedda mottagaren men även den faktiska
mottagaren – den som tar emot meddelandet. Därigenom kan begreppet skapa oklarhet ibland.
Effekten är ofta påverkningskraften som ligger i dessa processer. Kommunikation, och då
framför allt masskommunikation, har stor påverkningspotential. Effektivitet har med
måluppfyllelse att göra; effekter kan vara alla typer av förändringar, önskade som oönskade.
Återkoppling kan definieras som meddelandets effekter, som kan avläsas av sändaren. Den
bästa återkopplingen finner vi i samtalet mellan dessa två personer.  Feedforward, är ett
begrepp som enligt Palm och Windahl sällan finns i kommunikationsmodeller. Ordet kan
definieras med den kunskap som sändaren har/skaffar sig om mottagaren innan denna börjar
kommunicera. 155

                                                          
153 Höglund och Persson,  s 93-96
154 isomorfi- systematisk likhet i form eller struktur (NEOB)
155 Palm och Windahl, s 4-12
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De skriver även något som vi tycker är tänkvärt i detta sammanhang: ”ett budskaps väg från
sändaren till mottagaren och avsedd effekt kan ses som ett antal vallar som ska brytas igenom,
där det första genombrottet är en förutsättning för det andra, som i sin tur är en förutsättning
för det tredje osv.”156

��5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ

I kapitlen som följer kommer vi att gå igenom resultaten av enkäten och intervjuerna. Kapitel
6.1 liksom 6.3 är redogörelser för hur vi redovisar vårt resultat. Kapitel 5.2 och 5.4 redovisar
enkäten och intervjuerna.

����+XU�YL�UHGRYLVDU�HQNlWHQ

Enkätsvaren har vi delat upp frågvis och rapporteras svar för svar. De svar som är mätbara
redovisas också i diagramform? Enkäten i sin helhet presenteras i bilaga 1. I citaten står vissa
ord inom hakparentes [ ], det är ord som informanten inte skrivit men som är underförstådda i
texten.

����(QNlWUHGRYLVQLQJ

Vår enkät är utdelad till 112 ledamöter och besvarad av 24 personer. Av dessa är 14
assistenter, 8 är ledamöter i ett uskottet och två är dokumentalister.

1 a. Vilket/Vilka språk använder Du oftast på intranät när Du kommunicerar
med de övriga ledamöterna i utskottet?

Denna fråga får sitt tydliga svar. 23 svarar engelska, 2 svarar franska, 3 svarar tyska och de
som svarar annat är två stycken. Av dessa skriver en holländska och en skriver ´VYHQVND�
ILQVND��IUDQVND��W\VND�L�PLQGUH�JUDG´. En person har inte svarat.

1 b. På vilket språk svarar de andra ledamöterna?

Här finner vi små förändringar från föregående fråga. 22 svarar engelska, 5 svarar franska, 4
tyska och två svarar annat med hänvisning till tidigare svar under 1 a. En person har inte
svarat.

2. Vilken användning har Du av intranät i ditt arbete?

Detta är en av våra öppna frågor. Alla har givit något svar, intressant är att svaren inte skiftar
speciellt mycket. De flesta skriver att de ´LQIRUPHUDU� VLJ� ElWWUH�� VQDEEDUH´� eller� ´VQDEE
WLOOJnQJ� WLOO� Q|GYlQGLJ� LQIRUPDWLRQ�� LQJHW� SDSSHUVVO|VHUL�� GHW� EOLU� LQJHQ
¶I|UYDULQJVRUJDQLVDWLRQ¶´. Exempel på vad de informerar sig om, är att de hämtar
utskottshandlingar - arbetsdokument, möteskalendrar, föredragningslistor, lagändringar,
tidtabeller, agendor, röstningsresultatinformation om parlamentet och dess utskott,
kommunikation mellan intergroups och nyhetsinformation. Men ledamöterna och

                                                          
156 ibid. s 24
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assistenterna skickar även och tar emot e-post och skriver ut rapporter. Efterforskning och
utbyte av dokument sker både mellan intranätet och sökaren och mellan kollegor.

Vad som märks tydligt är att de som svarat tycker att intranätet är okomplicerat och att det går
snabbt att söka i, men även att intranätet används flitigt. ´,QWUDQlW�P|MOLJJ|U� HQ� VQDEE�RFK
WLOOI|UOLWOLJ� LQIRUPDWLRQVDQVNDIIQLQJ´�� ´LQWUDQlW� XQGHUOlWWDU� DOOW�� GHW� lU� VQDEEW� EHNYlPW� RFK
PDQ� KLWWDU� QlVWDQ� DOOWLG� GHW� PDQ� EHK|YHU´�� ´DOO� NRPPXQLNDWLRQ� VNHU� YLD� LQWUDQlW´�� Flera
skriver att det är ́RXPElUOLJW´�´VDQVO|VW�VWRU�Q\WWD´ och frågar sig ́KXU�NDQ�PDQ�YDUD�XWDQ"´
En parlamentariker skriver att det finns stort behov av informationen, men tillägger DWW�´GHW
I|U� PHVWD� lU� PLQ� DVVLVWHQW� VRP� SORFNDU� IUDP� GHQ´. Flera skriver också om att ́DOO
JUXQGOlJJDQGH�SDUODPHQWVLQIRUPDWLRQ�ILQQV�GlU´�

3. Finns det en outtalad regel/rättesnöre om vilket språk man bör använda på
intranät?

På frågan har 13 svarat nej, 9 har svarat ja, en har svarat att denne inte vet och en person har
inte svarat. Av de svar vi fått in förstår vi att det finns delade meningar om huruvida det finns
något rättesnöre om vilket/vilka språk som bör användas på EPs intranät. En person svarar att
´HQJHOVND�lU�GHW�¶DOOPlQQDVWH¶�VSUnNHW´�eller ́ DOOD�PnVWH�I|UVWn�HQJHOVND´� En annan skriver
att ́ GHW�I|UXWVlWWV�DWW�PDQ�NRPPXQLFHUDU�Sn�HQJHOVND�I|U�DWW�Vn�PnQJD�VRP�P|MOLJW�VND�I|UVWn
RFK� I|U� DWW�PLQLPHUD� YLGDUH� |YHUVlWWQLQJ´� Ett svar visar på att de största språken har fått
genomslag. ́2P�PDQ�VND�NRPPXQLFHUD�PHG�DOOD�PHGOHPPDU� L�XWVNRWWHW�� VNXOOH� MDJ� I|UV|ND
DQYlQGD�HQJHOVND��IUDQVND�HOOHU�W\VND´�

En informant skriver att ́YLVVD�KHPVLGRU�lU� HQGDVW� WLOOJlQJOLJD�Sn� HQJHOVND� HOOHU� IUDQVND´�
Detta tycker vi tyder på att det faktiskt finns ett rättesnöre. Det förstärks även av andra svar
som: ́ )UDQVND��VRP�MDJ�LQWH�WDODU��RFK�HQJHOVND��EnGD�DQYlQGV�RIWD�´�
De som svarar nej på frågan är inte lika villiga att motivera sitt svar, därför kan vi inte
utveckla deras åsikter speciellt bra. Men vi får svar som ´QHM�� DEVROXW� LQWH´ och ́ MDJ� YHW
LQWH´�

4. Har Du hört talas om eller varit med om att problem uppstått pga
språkförbistring?

På den här frågan finns möjligheten att kryssa i ett ja eller ett nej. 14 personer väljer att kryssa
nej, medan 10 personer kryssar ja.  Även denna fråga får alltså ett mycket jämn fördelning.

De som motiverar sitt svar skriver bland annat att ´QHM�� LQJHQ� VSUnNI|UELVWULQJ´� ´LQWH� Sn
LQWUDQHW��PHQ�PHG�WRONDUQD�XQGHU��SOHQDU��VLWWQLQJDUQD´. Av de som motiverat sitt kryss ser
vi att de framförallt är de som hört talas om eller varit med när problem uppstått. En av de
som svarar skriver att ´|YHUVlWWQLQJDU�lU�DOOWLG�HWW�SUREOHP��VlUVNLOW�QlU�GH�LQWH�lU�RIILFLHOOD
RFK� NDQ� I|UlQGUDV´� en annan skriver ́ MD�� |YHUVlWWQLQJVSUREOHP� PHG� UDSSRUWHU� RFK
lQGULQJVI|UVODJ´�

Men vi får också svar som ´GHW�KlQGHU�KHOD�WLGHQ´� Andra menar DWW�´WLOOIlOOLJD�VYnULJKHWHU
YLG� |YHUVDWW� GRNXPHQW�� ,WDOLHQDUH�VSDQMRUHU�SRUWXJLVHU�IUDQVPlQ� RFK� JUHNHU� WDODU� GnOLJ
HQJHOVND�SUDWDU�PHVW� VLWW� HJHW� VSUnN´� En assistent skriver även ´L� YLVV�PnQ�PHOODQ�0(3�V
IUnQ� YLVVD� OlQGHU��PHQ�DOGULJ�PHOODQ� DVVLVWHQWHU�WMlQVWHPlQ´� Att det finns översättningsfel
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håller de som motiverat sitt kryss med om, men någon skriver att ´GHW�lU�PHVW�DQNQXWQD�WLOO
PXQWOLJ�NRPPXQLNDWLRQ�PHQ�SJD�NRUWD�WLGWDEHOOHU�KlQGHU�GHW�RIWD�DWW�lYHQ�|YHUVlWWQLQJDU�LQWH
lU�L�>EUD@�VNLFN�RFK�NDQ�PLVVOHGD�JURYW´�

Två svenskar skriver att det är ´PHVW� WRONQLQJ� IUnQ� VYHQVND´� Dokumentalisten som svarar
beskriver en situation där vi förstår att flera problem uppstår/uppstått. ´,� HQ� DG�KRF
DUEHWVJUXSS��VRP�MDJ�GHOWDJHU�L�LEODQG��ILQQV�GHW�QnJUD�PHGOHPPDU�VRP�LQWH�I|UVWnU�HQJHOVND
UHVSHNWLYH� IUDQVND� RFK� YL� KDU� LQWH� WLOOJnQJ� WLOO� WRON� I|U� GHVVD�P|WHQ�� YLONHW� J|U� DWW� GHW� EOLU
NRPSOLFHUDW�DWW� VQDEEWROND� LQQHKnOOHW� L� GHW� VDJGD�� L� V\QQHUKHW� QlU� LQJHWGHUD� VSUnNHW� lU� HQV
PRGHUVPnO´�

5. Hur många timmar/dag använder Du intranät?

Nedan i tabellen visas resultatet på denna fråga. Då vi inte använt fasta svarsalternativ är
tabellen utformad efter informanternas svar, som tidsmässigt varierade i intervall. Utöver detta
har en informant uppgivit att utöver sex timmar använder denna intranät en halv timme. Vad
detta ger för resultat är svårt att förstå. Vi har valt att sätta in de sex timmarna i tabellen, men
inte den halva timmen. Det är två stycken som inte svarat

De 22 svar vi har på denna fråga varierar som ni ser från en till sex timmar per dag. De som
inte svarat i timmar utan med en kommentar skriver ´WLGLJ�PRUJRQ�WLOO�VHQ�NYlOO´ och ́ PLQ
DVVLVWHQW�DQYlQGHU� I|UPRGOLJHQ�GHW�YDUMH�GDJ� L� YDULHUDQGH�SHULRGHU´� Personen som skriver
att han/hon använder intranät sex timmar per dag lägger till en konstig formulering, ´LQWUDQlW
ò� WLPPH´� Då det är en enkätundersökning har vi naturligtvis svårt att återkomma till
informanten, och ifrågasätta denna formulering.

6. Har Du gått kurs i intranätanvändning på EP?

På denna fråga svarar 23 nej och en ja. Den som svarar ja är dokumentalist.

0
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$QWD O�SH UVRQH U
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$QWD O�WLPP D U
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7. Hur många språk tycker Du ska användas på intranät?

På den här frågan har vi fått svar som tyder på att de tänker på samma sak, men de har inte
skrivit på samma vis. Vi har därför beslutat oss för att redovisa alla svar som de är skrivna.

11 personer svarar att det är 11 språk som bör användas på intranätet. Som vi alla förstår
innebär detta att det är alla officiella språk inom Europaparlamentet. Andra svar som kan
tolkas på samma sätt är ´DOOD�(8�VSUnN´��´DOOD�PHGOHPVVWDWHUV� VSUnN´��´LQJHQ�JUlQV´ och
´DOOD�RIIHQWOLJD�� ILQQV�GHW�QnJRQ�JUlQV"´� Det finns också någon som skriver 15 språk, hur
detta svar skall tolkas är vi inte riktigt klara över, då det finns 15 medlemsländer kanske inte
personen ifråga tänkt längre, men personen kan naturligtvis också tänka sig att det finns ett
max på 15 språk. En som fyller i 11 språk tillägger dock att ´GHW�lU�RP|MOLJW´�

Men det finns också andra uppfattningar. En skriver ´6n�In�VRP�P|MOLJW´, andra som använder
sig av siffror skriver 3-5, två personer skriver 3 språk och hänvisar då till engelskan, tyskan
och franskan. En skriver max 4 och en skriver enbart engelska. Utöver dessa svar finns det en
som inte har någon uppfattning och en som inte anser att det ska finnas något ´VSHFLILNW�DQWDO
VSUnN´�

8. Känns det motiverat att ha all information på alla språk, såsom det står i EUs
grundlag? (på intranät)

Under denna fråga finns två kryssmöjligheter. 17 personer kryssar i ja-rutan, 7 personer
kryssar i nej-rutan. De svarande har även möjligheten att motivera sitt svar. De 17 som svarat
ja på denna fråga har många argument för sin uppfattning. En del är övertyga(n)de. ´7lPOLJHQ
VMlOYNODUW�Vn� OlQJH�JUXQGODJHQ�VWnU� IDVW´��Vi kan också läsa svar som ´9L� UHSUHVHQWHUDU�GH
PlQQLVNRU�VRP�WDODU�PLQVW�HOYD�ROLND�språk”, några skriver att det är ´HQ�IUnJD�RP�GHPRNUDWL�
GYV�DWW� DOO� LQIRUPDWLRQ�Sn� LQWUDQlWHW� VNDOO� YDUD� OLND� WLOOJlQJOLJW� RFK� I|UVWnHOLJW� I|U� VDPWOLJD
SDUWHU´ och ́ PHGOHPPDU�DY�(3�lU�LQWH�Q|GYlQGLJWYLV�VSUnNJHQLHU��PDQ�KDU�UlWW�WLOO�DWW�DUEHWD
Sn�VLWW�HJHW�VSUnN´� Men motiveringen för ja sidan slutar inte här.

Modersmålet är det ord som kanske står i centrum vid de flesta svar på denna fråga. ´0DQ
OlVHU�WDODU� ElVW� Sn� VLWW� HJHW� VSUnN�� 2FNVn� YLNWLJW� I|U� NRQNXUUHQVOlJHW� PHOODQ
¶PRGHUVPnOVWDODUH¶´�� ´GHW� J|U� GHW� OlWWDUH� I|U� DOOD� lYHQ� I|U� PlQQLVNRU� VRP� EDUD� WDODU� VLWW
PRGHUVPnO´ och ́ -D�I|U�DWW�PDQ�DUEHWDU�ElVW�PHG�LQIRUPDWLRQ�Sn�VLWW�PRGHUVPnO´�

Ett argument för att alla språk skall finnas är att�´PDQ�KDU�DOGULJ�VDPPD�Q\DQVHU�Sn�DQGUD
VSUnN�lQ�Sn�VLWW�PRGHUVPnO��DYJ|UDQGH�QlU�ODJWH[W�VNULYV�´. Att det skulle vara avgörande vid
skrivning av lagtexter finns det flera som håller med om. ´/DJVWLIWQLQJVWH[WHU� RFK
lQGULQJVI|UVODJ� WLOO� GHVVD�� OLNVRP� PRWLYHULQJHQ� RFK� EHWlQNDQGHQD� E|U� ILQQDV� Sn� HQV
PRGHUVPnO��Q\DQVHUQD�NDQ�YDUD�DYJ|UDQGH�Gn�WH[WHUQD�EOLU�ODJ�L�YnUD�PHGOHPVOlQGHU´�

´-D�� DEVROXW� �HOOHU� RYLOONRUOLJHQ��� 3n� Vn� VlWW� lU� LQIRUPDWLRQHQ� WLOOJlQJOLJ� I|U� DOOD�� (Q
RPVWlOOQLQJ� WLOO� HQJHOVND� VNXOOH�EDUD� YDUD�QDFNGHO� I|U� DOOD� GH� DQGUD� VRP� LQWH� KDU� HQJHOVND
VRP�PRGHUVPnO´� Men det finns också de som känner en viss oro. En skriver ´0HG����VSUnN
MD��XWYLGJQLQJHQ�NRPPHU�GRFN�DWW�LQQHElUD�SUREOHP´�

De som fyller i sitt kryss i nej-rutan är inte lika måna om att motivera sitt svar. De som svarar
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ja är även dem är lite otydliga. De kryssar i nej, men vi finner svar som ´RIILFLHOOD�GRNXPHQW
MD��PHQ� LQWH�DOOPlQ�DOO� LQIRUPDWLRQ��'HWWD�YRUH�KHOW�HQNHOW� LQWH�JHQRPI|UEDUW�±� I|U�G\UW�RFK
LQWH�KHOOHU�Q|GYlQGLJW´� Där vi både kan tolka in ett ja och ett nej. Det samma gäller även ett
svar som ́EDUD�ODJVWLIWDQGH�WH[WHU´� Annars är det starkaste argumentet för de som kryssar nej
att det är ́ I|U�G\UW´�

9. Hur upplever Du den flerspråkiga situationen som uppstår på intranätet?

De flesta svar vi fått är positiva och anser att situationen är problemfri. De finns till och med
de som skriver att den är ´YlOGLJW�NODU´ och ́ VWLPXOHUDQGH�RFK�HIIHNWLYW´� Men det finns de
som inte tycker att det är någon tillfredsställande miljö. Några skriver följande: ´'HOYLV
I|UYLUUDQGH��Gn�LQIRUPDWLRQ�Sn�ROLND�VSUnN�LQWH�ILQQV�WLOOJlQJOLJW�VDPWLGLJW´��´WLGYLV�MREELJW´�
´YL� EHK|YHU� YHUNOLJHQ� QnJUD� RIILFLHOOD� DUEHWVVSUnN� �LQWH� PHU� lQ� ��� I|U� DWW� VOLSSD� DOOD
SUREOHPHQ´ och ´PHVWDGHOV� HQVSUnNLJW� �� HQJHOVND´�� ´6n� OlQJH� VRP� DOOD� WH[WHU� VWnU� WLOO
I|UIRJDQGH�Sn�DOOD�VSUnN��lU�WH[WHUQD�EUD�|YHUVDWWD�´

Andra svar hänvisar till personen ifråga som svarat. Dokumentalisten som svarat skriver
´HIWHUVRP� MDJ� OlVHU� RFK� VNULYHU� DOOD� GH� VWRUD� VSUnNHQ� KDU� MDJ� LQWH� QnJRW� SUREOHP� PHG
IOHUVSUnNLJKHWHQ�� WYlUWRP� NDQ� GHW� YDUD� HQ� OlWWQDG� DWW� NXQQD� SUHVHQWHUD� LQIRUPDWLRQ� Sn
NXQGHUQDV�HJHW�VSUnN´� en ledamot skriver ́HIWHUVRP�MDJ�LQWH�DQYlQGHU�(3�V�LQWUDQlW�VMlOY�Vn
RIWD�NDQ�MDJ�LQWH�NRPPHQWHUD�GHW´� Ett svar som utmärker sig är�´�«��GHW�lU�MX�HQ�IUnJD�RP
KXU� LQWUDQlW� RUJDQLVHUDV�� KDU� PDQ� HQ� NODU� NDUWD� |YHU� VLGRUQD�� ILQQV� GHW� LQJD� SUREOHP�� 6H
VYDUHW�RYDQ� (8)�KXU�NXQGH� MDJ�HQV�GU|PPD�RP�DWW�NUlYD� LQIRUPDWLRQ�Sn� ILQVND��RP� MDJ� LQWH
JDY�VDPPD�UlWW�WLOO�GH�DQGUD��'HW�lU�MX�JUXQGHQ�I|U�GHW�KHOD´.

I svaren märks också skillnad på de som talar engelska eller har det som sitt modersmål. ´)|U
PLJ� UHOHYDQWD� VDNHU�� HQJHOVND�� lU� QRUPDOW� DOOWLG� WLOOJlQJOLJD� Sn� HQJHOVND�� RP� LQWH�� Vn� Sn
IUDQVND´,� ´MDJ� JnU� GLUHNW� WLOO� HQJHOVND� RP� GHW� LQWH� ILQQV� WLOOJlQJOLJW� Sn� IUDQVND´ och ́ RP
|YHUVlWWQLQJHQ� lU� EUD�� LQJD� SUREOHP�� ,� YHUNOLJKHWHQ� lU� QnJUD� VSUnN� PHU� MlPE|UGLJD� lQ
DQGUD´�

10. Har intranätet förbättrat eller försämrat Dina kontaktmöjligheter?

På denna fråga erbjöd vi de svarande att fylla i ett kryss antingen i rutan för att kontakten
förbättrats andra rutan stod för försämrats. Ingen fyllde i att kontakten försämrats. 22 fyllde
däremot i att den förbättrats. 2 svarar att det varken är till eller från.

Som syns på siffrorna tyckte de flesta, som svarat, att intranätet förbättrat
kontaktmöjligheterna. Många av svaren visar på att tidsbesparing är en positiv effekt som
intranät för med sig. Av enkätsvaren förstår vi att när ledamöter och assistenter förbereder sig
inför möten, sker den största delen av kommunikationen över intranätet. De flesta
medarbetare nås lättare via e-posten än via telefon, detta eftersom man kan svara när man är
på plats och på så sätt är man oberoende telefonen.

Argumenten för att intranätet har förbättrat kontakten är att kommunikationen sker snabbt,
enkelt, effektivt och spar tid. Några konstaterar att det genom intranätet finns en ytterligare
kommunikationskälla, som är ett bra komplement till andra kommunikationsmedel. Också
svar VRP� ´SRVLWLY� ±� P\FNHW� LQIRUPDWLRQ� ILQQV� WLOOJlQJOLJ´ och� ´GHW� IOHVWD
PHGOHPPDU�PHGDUEHWDUH� NDQ� QnV� YlOGLJW� GnOLJW�PHG� WHOHIRQ� HOOHU� SHUVRQOLJW´ får vi på vår
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fråga. En ledamot skriver ´(�PHMO�KMlOSHU�WLOO�HIWHUVRP�GHW�NDQ�VYDUDV�Gn�PDQ�UnNDU�YDUD�Sn
SODWV��2FK�DOOD�WXVHQWDOV�VLGRU�GRNXPHQW�NDQ�ElVW�YlOMDV�RFK�YUDNDV�DY�L�GLJLWDO�IRUP�GYV��YLD
LQWUDQlW��)|UlQGULQJVI|UVODJ� NDQ� GHVVXWRP� SURGXFHUDV� HQNHOW�PHG� FRS\�SDVWH´� Denna text
tycker vi uttrycker hur viktigt intranätet är.

Trots att de flesta är positivt inställda finns även de som känner att det inte är ´Vn�SHUVRQOLJW´
och två skriver att det varken förbättrats eller försämrats, en av dessa tillägger ´YL� lJQDU
P\FNHW�WLG�nW�DWW�VWUXNWXUHUD�GHW�YL�InU�YLD�PHMO´�

En som kryssar i att förhållandena har förbättrats skriver ändå: ´7\YlUU�KDU�GHW�JMRUW�OLYHW�PHU
NRPSOLFHUDW�� 9L� WDU� HPRW� DOOGHOHV� I|U� P\FNHW� LQIRUPDWLRQ´. En av de dokumentalister som
svarar skriver att när han ´DQOlQGH�I|U�VQDUW�I\UD�nU�VHGDQ��Sn�WLGHQ�I|UH�LQWUDQlW��YDU�GHUDV
P|MOLJKHWHU�DWW�EHWMlQD�NXQGHU�LEODQG�OLND�PHG�QROO´�

����+XU�YL�UHGRYLVDU�LQWHUYMXHUQD

Vi har delat upp intervjuerna så att svaren gås igenom fråga för fråga. Intervjuernas innehåll
redovisas så att läsaren enkelt kan se vem som sagt vad genom att vi försöker att hålla texten
flytande genom att inte bara ta med rena citat. I citaten står vissa ord inom hakparentes [ ], det
är ord som informanten inte sagt men som är underförstådda inom samtalet. För att öka
läsbarheten och förståelsen av texten har vi lagt till det saknade ordet. Istället för att skriva ut
ledamotens namn, om det nämns, i citaten skriver vi MEP och personernas identitet ersätts av
pseudonymer, person A-G för att inte röja informanternas namn. Person F har svarat skriftligt
på våra intervjufrågor, därför kan dennes svar ibland uppfattas som kortfattade.

Intervjufrågorna hade vi utformat annorlunda om vi haft en bättre förförståelse för hur
situationen nere i EP såg ut, därför kan vissa frågor verka konstiga eller rent av onödiga, men
svaren är intressanta och redovisas därför.

����,QWHUYMXUHGRYLVQLQJ

1 Vilka är dina arbetsuppgifter?

Här följer en beskrivning av de personer vi intervjuat. Detta är en egen beskrivning av deras
arbetsuppgifter.

Person A: Arbetar som politisk sekreterare åt en ledamot, men även pressekreterare.

Person B: Arbetar för en politisk grupp i parlamentet och är ansvarig för att följa det aktuella
utskottet. Frågorna som tas upp är väldigt viktiga för partiet hon representerar och därför
arbetar hon åt det svenska partiet också.

Person C: Arbetar som politisk sekreterare till en Europaparlamentariker och det innebär att
hon har ett jobb med många arbetsuppgifter. Då Person C är den ende som är på kontoret hela
tiden innebär det att hon är den ende som kan svara i telefonen och svara på e-post, hämta
posten – öppna posten och svara på alla brev. Hon tycker det är väldigt mycket administration,
men att det är väsentligt. Hon säger att det hon är anställd för är att vara den som förbereder
de ärenden som ska upp i utskott och i plenum och liknande uppgifter.
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Person D: arbetar som parlamentariker/MEP

Person E: arbetar som politisk sekreterare

Person F: arbetar som handläggare på utskottet

Person G: arbetar som dokumentalist. På den avdelning där han arbetar ska det finnas folk
som känner till alla länder och det ska finnas en för varje språk. Detta för att alla ledamöter
har rätt att få service på sitt eget språk. Han har också en svensk kollega, hon är bibliotekarie
och han är alltså dokumentalist. Person G säger att ´L�VMlOYD�YHUNHW�KMlOSHU�YL�YDUDQGUD�Vn�JRWW
VRP�GHW�JnU��2FK�PHG�GHW�PHQDU�MDJ�DWW�LEODQG�Vn�VLWWHU�MDJ�RFK�NODVVLILFHUDU�RFK�KRQ�KMlOSHU
WLOO�PHG�I|URUGQLQJDU��6n�DWW�YL�KDU�HQ�XSSGHOQLQJ�PHQ�YL�I|UV|NHU�NRPPD�L�IUnQ�GHQ��PHQ�GHW
lU� JDPPDOW� IUDQVNW� >V\VWHP@� DWW� GRNXPHQWDOLVWHQ� J|U� GDWDV|NQLQJDU� RFK� ELEOLRWHNDULHQ
S\VVODU� PHG� YDG� KRQ� J|U´. Sedan har han ansvar gentemot de svenska ledamöterna och
tjänstemännen, skall känna till vad som händer i Sverige, inom Riksdagen och lagstiftning ska
han kunna leta rätt på. På det sista ger han kommentaren ´RFK� Gn� lU� GHW� MX� EUD� DWW� NXQQD
VYHQVND´� Som dokumentalist har han även till uppgift att på vissa arbetspass besvara
assistenters och parlamentarikers frågor. Tjänstemän som inte kan bli hjälpta direkt kommer
till någon av de 15 personer som är dokumentalister på avdelningen. Förutom dessa uppgifter
är de dessutom ämnesansvariga för ett antal olika utskott. Person G är ansvarig för två utskott,
men sedan även andrahandsansvarig för ett annat utskott. I inget av dessa utskott sitter många
svenskar. I det ena utskottet finns en svensk, i ett annat sitter en svensk på ordinarie plats och
en är suppleant, i det sista utskottet, där han är andrahandsansvarig, finns en suppleant. Han
anser dock att det inte är något bekymmer att det inte är många svenskar i det utskott han finns
med, då ́DOOD�VYHQVNDU�lQGn�NlQQHU�PLJ�Vn�NRPPHU�GH�KLW´� Vem är det då som kommer? När
vi ställer denna fråga skrattar han och säger: ´$VVLVWHQWHUQD�EUXNDU�VNLFND�VLQD�SUDNWLNDQWHU´�
Sedan säger han att det är enstaka parlamentariker som kommer. Han tillägger att stora
partigrupper har stora sekretariat och mindre grupper har mindre sekretariat. ´'HW�LQQHElU�DWW
MDJ� KDU� PHU� NRQWDNW� PHG� OLEHUDOHUQD� lQ�PHG� GRP� JU|QD� RFK� YlQVWHUSDUWLHW�� )|U� GRP� KDU
VYnUDUH�DWW�In�WDJ�L�LQIRUPDWLRQ��Vn�GHW�lU�HJHQWOLJHQ�GRP�VRP�NRPPHU��HOOHU�GHUDV��MD�HQ�GHO
NRPPHU�IDNWLVNW�GLUHNW�HOOHU�GRP�ULQJHU�HOOHU�VNLFNDU�H�PHOM��'HW�lU�YlO�GHW�YDQOLJDVWH��'HW�lU
YlOGLJW�VlOODQ�QnJRQ�NRPPHU�KLW�SHUVRQOLJHQ��GHW�KDU�KlQW�QnJRQ�HQVWDND�JnQJ�PHQ�GH�YLOO�MX
VLWWD�RFK�DUEHWD�L�OXJQ�RFK�UR�´

2 Hur mycket använder du intranätet?

Vi förstår att de här personerna vi träffar är uppkopplade väldigt mycket. Vi får svar som
´GDJOLJHQ´ och ́ YL�DQYlQGHU�GHQ�QlVWDQ�MlPW´. Vi fick inga exakta svar som till exempel att
någon sitter 4-6 timmar om dagen, de svaren fick vi däremot i enkäten. Intervjuredovisningen
som följer visar dock på att de intervjuade använder intranät ofta och relativt mycket. Det
arbete som parlamentarikerna utför innebär att man måste vara påläst och informerad om allt
som dyker upp på dagordningen. Vissa ärenden har en behandlingstid som går långt tillbaka i
tiden. Person E berättar hur de J|U�´'n�WDQNDU�YL�QHU�Sn�LQWHUQHW�Sn�VYHQVND�Gn��Vn�OnQJW�GHW
ILQQV��*nU�PDQ�Gn�� VRP�3HUVRQ�'�QX�JMRUGH�� L� VLQ� UDSSRUW� WLOOEDND�Gn� WLOO� ���WDOHWV�E|UMDQ�
'LUHNWLY� GlULIUnQ� Gn�� ILQQV� GRP� L� UHJHO� LQWH� |YHUVDWWD� Sn� VYHQVND�� 9LVVD� GRNXPHQW� VRP� lU
lOGUH�lQ�YnUW�PHGOHPVNDS�� ILQQV� IDNWLVNW�Sn�VYHQVND�RFNVn��PDQ�KDU�JMRUW� HQ� LQVDWV�GlU�� 6n
GRP�IOHVWD�DQGUD�GRNXPHQW�ILQQV�DQQDUV�InU�PDQ�WD�HQJHOVND«´
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Person A tycker att det beror på vilken vecka det är. Han säger att ´RP�GHW�lU�XWVNRWWVYHFND
HOOHU�LQI|U�HQ�SDUODPHQWVVHVVLRQ��VRP�EOLU�VRP�HQ�6WUDVERXUJ�YHFND´ använder han intranätet
olika. Han säger att det krävs, men ändrar sig och säger istället att han gärna vill ha med sig
alla handlingar till Strasbourg, för att vara säker på att ha alla handlingar. Person C säger att
hon använder parlamentets intranät, men inte partiets intranät någonting ´KlU�QHUH´� Det har
hon gjort tidigare när hon arbetade för sitt partis ungdomsförbund i Sverige.

3 Vilka sidor går du in på? Vad är viktigt för dig? Intresserar dig?

När vi frågade våra informanter om vilka sidor på intranät de besöker mest och vad de anser
vara viktigt fick vi liknande svar från de flesta av dem. Detta kan ju bero på att de har i princip
samma arbetsuppgifter. Det kan gälla planering av möten, förberedelser inför dessa och
inläsning av tidigare dokument som hanterats i utskottet.

Vissa dokument är äldre än Sveriges medlemskap i EU och dem finner man i olika databaser
och vissa av dem är också översatta till svenska, ´PDQ� KDU� JMRUW� HQ� LQVDWV� GlU´ påpekar
Person E och tillägger ´Vn�GRP�IOHVWD�DQGUD�GRNXPHQW�ILQQV�>Sn�VYHQVND@�DQQDUV�InU�PDQ�WD
HQJHOVND´ Man tittar ofta på sessionskalendern för att planera möten både i utskottet och i
partigruppen, flera av de politiska sekreterarna samt ledamöterna sitter med i andra utskott och
ad-hoc utskott och man måste pussla ihop arbetstiden. Person E säger också att han använder
intranätet som ett kommunikationsmedel. ´.ODUD� XSS� PLVVI|UVWnQG�� WD� NRQWDNW� PHG� DQGUD�
KnOOD�RVV� LQIRUPHUDGH�´�Person C, som också är samordnare för ett annat utskott, berättar i
intervjun: ́ «Vn� WLWWDU� MDJ�RFNVn�Sn� VHVVLRQV� NDOHQGHUQ� >Sn� LQWUDQlW@�� I|U� ����� WLOO� H[HPSHO
RFK�VnGDQW�VRP�OLJJHU�OLWH�IUDPnW�L�WLGHQ´

Det gäller att planera inför stora sammanträden och möten och de flesta av våra informanter
bekräftar detta, Person A berättar i intervjun att ´�«�KHOW� NODUW� LQWHQVLILHUDV� LQWUDQlW
DQYlQGQLQJHQ� GHOV� L� SDUWLJUXSSVYHFNRU� RFK� GHOV� LQI|U� VHVVLRQVYHFNRU� QlU� YL� VND� WLOO
6WUDVERXUJ�´

Det är mycket jobb inför de 4 dagar långa sessionerna i Strasbourg som äger rum en gång i
månaden (ej i augusti, men 2 gånger i oktober) och eftersom ledamöterna har sina fasta kontor
i Bryssel, åker de endast till Strasbourg för att rösta. Detta innebär en stor förflyttning av
material och människor från Bryssel till Strasbourg och naturligtvis vill man ha allt viktigt
material med sig till mötet. I ett kompletterande e-postbrev berättar Person A följande om
flyttningen: ́ 9L�SDFNDU�DOOW�LQI|U�VHVVLRQHQ�DNWXHOOW�DUEHWVPDWHULDO�L�PHWDOOER[DU�VRP�IUDNWDV
WLOO�6��PHG�OnQJWUDGDUH�RFK�nNHU�VMlOYD�WnJ�HOOHU�IO\J�GLW��'HW�MDJ�VNULYHU�XW�RFK�WDU�PHG�PLJ�Sn
UHVDQ� GLW� lU� EDUD� GHW� Q|GYlQGLJDVWH� VRP� MDJ� EHK|YHU� WLWWD� LJHQRP� DOW�� OLWH� H[WUD� Sn� LQI|U
VHVVLRQHQ���UHVWHQ�ILQQV�Sn�LQWUDQlWHW�L�6�´

Tidigare var det ännu viktigare att få med sig allt material eftersom det innan sommaren 1999
inte fanns några datorer i parlamentet i Strasbourg utan vissa tog med en egen laptop för att
kunna arbeta, dock fanns ingen uppkoppling till intranätet, därför fick man ta med sig allt
själv för att vara på den säkra sidan.157

                                                          
157 E-post från Person C
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En mycket stor del av materialet som behövs finner man i ´(SDGHV158� �� GlU� OLJJHU� DOOD
VHVVLRQV�GRNXPHQW���«��Vn�GHW�DQYlQGHU�MDJ�MX�YlOGLJW�P\FNHW�RFNVn´ berättar Person C som
arbetar som politisk sekreterare.

Dessutom arbetar ledamöterna med direkt lagstiftning och många vill därför gå tillbaka i
ärendet som ska behandlas för att se på ändringar och tidigare inlägg i debatten. Man använder
sig också av de juridiska databaser man har tillgång till som till exempel Celex och ´(XU�/H[
VRP�lU�HQ�UlWWVEDQN´ enligt Person E. Person A fortsätter�´1X�VLWWHU�;�(hans MEP)�L�XWVNRWWHW
YLONHW�LQQHElU�DWW��GHW�JHU�HQ�\WWHUOLJDUH�GLPHQVLRQ��HIWHUVRP�YL�WLWWDU�Sn�PnQJD�EHWlQNDQGHQ
RFK� lU� PHG� RFK� VWLIWDU� ODJDU�´ Person F berättar att han använder intranät till att läsa
dokument från andra utskott och besöker även nyhetsbyråer på Internet, ´VDPW� PDOODU� I|U
ROLND� W\SHU� DY� IRUPXOlU´� Som vi tidigare har sett i enkätsvaren är e-postfunktionen flitigt
utnyttjad, Person B bekräftar detta och tycker att ´YnUDQ�PHMO�lU� MX�D�RFK�R� L�GHW�KlU�KXVHW
QX´�

Dokumentanskaffning, möteskalendrar och e-posten tycks vara det som används mest bland
tjänstemännen och ledamöterna i utskottet, Person A påpekar dock att ´MDJ�KDU�OLNVRP�LQJHQ
FKHFNOLVWD� ¶DQYlQGQLQJ�DY� LQWUDQlWHW¶´ och vi tror att ingen annan av de tillfrågade har det
heller.

4 Producerar du mycket själv som publiceras på intranätet?

Vid våra intervjuer förstod vi att det inte förekommer någon publicering på EU-parlamentets
intranät från våra informanters sida. Däremot om ledamöterna skriver rapporter eller förslag
till betänkanden eller yttranden då läggs det ut där.

Person C förklarar att man inte publicerar på parlamentets intranät, där läggs bara offentliga
handlingar ut och säger att ´GHW� lU� NODUW� DWW� RP�;� (hennes MEP)� KDU� VNULYLW� HQ� UDSSRUW� Vn
OLJJHU�GHQ�QDWXUOLJWYLV�RFNVn�GlU´� Handläggaren i utskottet hjälper också parlamentarikerna
med förslag till betänkande/yttrande och resolutioner, många av de texter som läggs ut på
intranätet. Skulle någon av tjänstemännen eller ledamöterna vilja publicera något via Internet
eller intranät så får man antingen göra det via partigruppen, den egna hemsidan eller på det
svenska partiets webbplats.

Person B berättar hur man gör inom hennes partigrupp: ´+P�� YDG� VRP� lU� I|UEXQGHW� PHG
;SDUWLHW� lU� DWW�0(3DUQD� VNDIIDU� VLJ� HJQD� KHPVLGRU� VMlOYD� RFK� GHW� DWW� GHW� EOLU� HQ� OlQN� WLOO
JUXSSHQV� VLGD� XW� RFK� NDQVNH� HQ� OlQN� Sn� ;SDUWLHW� VLGD� GLW´ hon fortsätter och förklarar att
partigruppen i Bryssel inte vill att det ska stå något på svenska på webbplatsen för då är det
bara svenskar som förstår vad som står: ´)|U�JUXSSHQ�YLOO�I|UVWnV�LQWH�KD�Vn�P\FNHW�VYHQVND�
RFK�I|U�RVV�lU�GHW�UHOHYDQWDVW�PHG�VYHQVNDQ��3DUWLJUXSSHQ�YLOO�LQWH�KD�VYHQVND�Sn�VDMWHQ�VRP
OLJJHU�XWH�I|U�DQGUD�OLNVRP��RFK�RP�YL�VND�SXEOLFHUD�HWW�WDO�HOOHU�VDNHU�DY�0(3HQ��Gn�lU�GHW�MX
EDUD�VYHQVNDU�VRP�EU\U�VLJ��PHQ�GHW�NDQ�YL�J|UD´�
´6NXOOH� PDQ� YLOMD� OlJJD� XW� HWW� SUHVVPHGGHODQGH� Sn� LQWUDQlW� Vn� InU� PDQ� Jn� YLD
SDUWLJUXSSVNDQVOLHW� HOOHU� SUHVVHNUHWDUDUHQ´�berättar Person A för oss. Han tillägger att han
själv inte har den behörigheten men att han kan tänka sig att det kunde finnas en mer lättsam
sida där man till exempel skulle kunna göra insamlingar till bröllop och födelsedagar, med

                                                          
158 Epades = databas för internt bruk innehållande alla arbetsdokument
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andra ord en sida för angelägenheter som är mer fritidsinriktade och privata för medarbetarna
och han tillägger ́PHQ�GHW�InU�PDQ�QDWXUOLJWYLV�WD�YLD�LQWHUQPDLOHQ´�

Många av ledamöterna har egna hemsidor, så också den ledamot som vi träffade, där man till
exempel publicerar tal som hållits av ledamoten i sessionerna. Anföranden i de stora
sessionerna protokollförs noga och kommer först ut i pappersform och kan så småningom
läsas på intranät och till slut även på Internet.

Den med mest kommentarer om publicering på intranät var dokumentlisten, person G, han
talade mycket om vad man får och inte får göra på intranäten inom EU-parlamentet. Det beror
på vilket generaldirektorat man arbetar på eller vilken partigrupp man tillhör. Vissa
partigrupper har ett större intresse för att bygga ut och arbeta med sitt intranät, mer personal
och mer tid att lägga ner på ett intranät. Där kan det enligt honom vara enklare för den
enskilde tjänstemannen eller assistenten att publicera eller som han säger ´'H� HJQD
SDUWLJUXSSHUQD�InU�J|UD�VRP�GH�YLOO�>Sn�GHW�HJQD�LQWUDQlWHW@´ och ́ Sn�YLVVD�VWlOOHQ�lU�GRP
KHPVNW�GXNWLJD�RFK�Sn�DQGUD�VWlOOHQ�ILQQV�GHW�IRON�VRP�KDU�JRWW�RP�WLG�RFK�J|UD�DOOWLQJ�EUD´

På de olika direktoraten är det allt som oftast den högsta chefen som, tillsammans med en
webbansvarig, bestämmer hur det ska se ut och vad som ska finnas på webbplatsen. Han
summerar han det hela ´6HQ� NDQ� GHW� VH� XW� Sn� DQGUD� VlWW� Sn� DQGUD� JHQHUDOGLUHNWRUDW��0HQ
VYDUHW� Sn� GLQ� IUnJD� GHW� ILQQV� HJHQWOLJHQ� LQJD� UHJOHU�� UHJOHUQD� lU� ROLND� IUnQ� DYGHOQLQJ� WLOO
DYGHOQLQJ� RFK� GLUHNWRUDW� WLOO� GLUHNWRUDW�� 6n� GHW� ILQQV� >«@� GH� VRP� lU� VDPRUGQDGH�� VRP
EHVWlPPHU�L�VWRUW�VlWW�KXU�GHQ�KlU�VLGDQ�VND�VH�XW�´

5 Hur har intranätet påverkat din informations- och datainhämtning? Om ja hur?

Person C berättar för oss om hur utvecklingen gått framåt. Hon tycker att vi egentligen borde
prata med någon som varit i parlamentet sedan 1995 då Sverige gick med i EU och ta reda på
förändringarna som skett. Hon är lite uppspelt av situationen hon beskriver. ´'HW�lU�MX�DOOWVn
KHOW�IDQWDVWLVNW�GHW�VRP�KlQW�I|U�DWW�L�E|UMDQ�Vn�IDQQV�GHW�LQWH�GDWRUHU´. Hon repeterar det en
gång till: ́ GHW�IDQQV�LQWH�GDWRUHU�GHW�lU�MX�REHJULSOLJW��PHQ�GH�IDQQV�LQWH´. Sedan berättar hon
att de fick datorer i parlamentet i Strasbourg förra sommaren. Tidigare var man ju ´WYXQJHQ
DWW�Jn�WLOO�ROLND�VWlOOHQ�RFK�EH�RP�GRNXPHQW�RFK�LQQDQ�GH�YDU�XSSWU\FNWD�RFK�GLVWULEXHUDGH�
KHUUH�JXG�GHW�YDU�MX�OLNVRP��Vn�DWW�GHW�lU�MX�HQ�UHYROXWLRQ´�

Person C beskriver sin egen och hennes parlamentarikers användning av intranätet, hon säger
att de använder det hela tiden. Detta på grund av att mer och mer information läggs ut. Hon
erkänner att hon inte tycker att det finns något bra söksystem och att det är en jobbig
arbetssituation. Hon säger att om man inte kan systemet ´NDQ�PDQ�LQWH�Jn�LQ�RFK�OHWD�������QlU
PDQ�YlO�KDU�OlUW�VLJ�GHW�Vn�NDQ�PDQ�KLWWD�VDNHU�GlU�L�DOOD�IDOO´�+RQ�WLOOlJJHU�´RFK�GHW�ILQQV
GlU�QnJRQVWDQV�YHW�PDQ�L�DOOD�IDOO´ dessa ord kan låta som en frustration, men under intervjun
får vi inte den känslan, utan det låter mera som ett konstaterande. Person F säger att intranätet
´YHUNOLJHQ�I|UElWWUDW�WLOOJnQJHQ�WLOO�DOOD�GH�GRNXPHQW�VRP�SURGXFHUDV�L�(3�V�XWVNRWW´�
Person D berättar att hennes assistent plockar fram dokument. Hon säger att hon måste få det
mesta utskrivet på papper, då hon inte kan lusläsa en lagtext, som ska förändras och skriva
förändringar rakt ner på skärmen. Hennes assistent, Person E, håller med om att han också vill
ha papper utskrivna och tror att det är en generationsfråga om man kan läsa direkt på skärmen
eller inte.
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Person E berättar att det som händer nu kanske inte har så mycket med intranätet att göra utan
istället personliga kontakter. Återigen handlar arbetet inom politiken att bygga broar och få
med de motsatta blocket till de stora omröstningarna. Han menar att om detta ska kunna ske
måste alla medel användas, och nu är det enklast att skicka e-post�� ´9L� WU\FNHU� Sn� VlQG�
NQDSSHQ�WLOO�DOOD�PHG�HQ�JnQJ�RP�PDQ�YLOO�HOOHU�RP�PDQ�YLOO�ULNWD�GHW�WLOO�YLVVD��PHQ�GHW�lU�HWW
VQDEEW�RFK�EUD�VlWW�I|U�RVV�DWW�Qn�XW´�

6 Följs debatten via intranätet eller är det pappret som är det bärande mediet?

Vår fråga om debatten följs via intranätet eller om det är papperet som är det bärande mediet,
fick många liknade svar. De flesta av våra intervjupersoner menar att det är både och. Vill
man spara något som man inte behöver just för tillfället, så laddar man ner dokumentet på
hårddisken för att kunna använda det senare. Många vill gärna ta ut texter i pappersform för
kunna anteckna i kanten och vissa tycker att det är svårt att läsa på skärmen. När vi
intervjuade en MEP och hennes assistent så fick vi veta lite om deras dokumenthantering.

´3URWRNROOHQ�� DOOWVn� GHW� lU� Vn� KlU� DWW� GRP� lU� YlOGLJW� VQDEED�� GRP� NRPPHU� GDJHQ� HIWHU
HJHQWOLJHQ�� GRP� IOHVWD� SURWRNROOHQ�� 1lU� GRP� KlU� VWRUD� RPU|VWQLQJDUQD� VNHU�� GRP� VWRUD
EUDQGWDOHQ� KnOOV� MX� L� 6WUDVERXUJ�� RFK� Gn� InU� YL� MX� YlOGLJW�P\FNHW� SDSSHU� L� ¶SLGJHRQ� KROHV�
HQ¶159��Sedan berättade assistenten hur materialet bearbetas för vidare användning, framför allt
genom att assistenten faxar eller e-postar en kopia till exempelvis den person som ansvarar för
MEPens hemsida.

De berättar också att de brukar spara den senaste dagordningen från det senaste utskottsmötet,
för att se vad som sas, det vill säga för att kunna spåra citat samt för att kunna följa debatten:
´6HGDQ�VSDU�YL�DOOWLG�RPU|VWQLQJVSURWRNROOHQ�IUnQ�XWVNRWWHQ��)|U�GRP�ILQQV�QRJ�LQWH�PHG�Sn
QlWHW��+XU�YL�KDU�U|VWDW��GlUI|U�DWW�GHW�Gn�VOLSSHU�PDQ�DWW�Jn�LJHQRP�U|VWOLVWRUQD�HQ�JnQJ�WLOO
QlU� PDQ� NRPPHU� WLOO� SOHQXP´� På så sätt kan man se hur de andra har röstat, både inom
partigruppen och de andra ledamöterna. ´0(3DUQD� MREEDU� Vn� ROLND�� GHW� lU� YlOGLJW� ROLND
DPELWLRQVQLYn��PHQ�L�3HUVRQ�'¶V�IDOO�Vn�QlU�GHW�NRPPHU�LQ�HWW�EHWlQNDQGH�DWW�U|VWD�RP�VRP
LGDJ�lU�GHW� MX�VHVVLRQ��VRP�E|UMDU�KlU�QX�RFK� L�PRUJRQ��Vn�KDU�PDQ� MX�HWW�EHWlQNDQGH�PHG
lQGULQJVI|UVODJ, (…)�Gn�NDQ�PDQ�MX�Gn�DQWLQJHQ�YlQWD�WLOOV�JUXSSHQ�OlJJHU�HQ�U|VWOLVWD�Sn�HQV
ERUG�GlU�QHUH��GHW�lU�GHW�PnQJD�VRP�J|U�RFK�VHGDQ�U|VWDU�PDQ�VRP�JUXSSHQ�W\FNHU�Gn�RFK
OLWDU�Sn�JUXSSHQ��LEODQG�KDU�PDQ�HQ�DQQDQ�XSSIDWWQLQJ�(…)´�

Vi fortsätter att tala om vikten att noga följa med i vad som debatteras, assistenten berättar lite
om arbetsgången och hur de går till väga�� ´6n� LEODQG� YLOO� PDQ� RFNVn� Jn� LJHQRP� GHW� VMlOY�
YlOGLJW�QRJJUDQW�Gn���I|U�DWW�VH�YDG�GHW�lU�PDQ�U|VWDU�RP��2FK�L�3HUVRQ�'�V�IDOO�Vn�YLOO�KRQ�Gn
DY�PLJ�In�DOOW�EDNRPOLJJDQGH�PDWHULDO´. Ledamoten stämmer in och säger: ´-D�� MDJ�WDU�LQWH
VWlOOQLQJ�WLOO�GHW�VLVWD�GRNXPHQWHW�VRP�ILQQV��I|U�GHW�JnU�LQWH��9L�VLWWHU�RFK�U|VWDU�RP�VDNHU�VRP
KDGH�VLQ� VWDUW� �����6n�lQGUDGHV�GHW� ����RFK� Vn�lQGUDGHV�GHW� ����RFK� ����RFK� �����9DG�KDU
lQGUDWV�RFK�YDG�lU�GH�GRP�lQGUDU�QX"´

Vi förstår att det är mycket papper som cirkulerar runt på kontoren och Personer D och E
instämmer och säger: ´'HW�KlU�lU�LQWH�GHW�SDSSHUVO|VD�NRQWRUHW�DOOWVn��GHW�ILQQV�QRJ�EDUD�LQWH�

                                                          
159 Pidgeon-hole= Ledamöternas brevlådor i lobbyn, som går att öppna från båda sidor, för postavdelningen och
för lobby-ister och studenter att lägga information och enkäter i …
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0HQ�GHW�MDJ�KlU�VWRUD�VNnSHW�GlU�lU�I\OOW�PHG�KlQJPDSSDU�PHG�ROLND�DNWHU��Vn�L�SULQFLS�DOOWLQJ
SULQWDV�MX�XW�RFK�OlJJV�L�DNWHU�Gn�Vn�VPnQLQJRP´�

´-D��YDG�GHW�JlOOHU�KDQGOLQJDU�Vn�W\FNHU�MDJ�DWW�MDJ�JlUQD�YLOO�KD�GHW�Sn�SDSSHU��-DJ�W\FNHU�GHW
lU�VPLGLJW�PHG�SDSSHU��PHQ�GHW� I|OMHU� MX�DY�DWW� MDJ�V|NW�XSS�GHW�GLUHNW�Sn� LQWUDQlWHW�RFK�Vn
EUXNDU�MDJ�J|UD�XWVNULIWHU�I|U�DWW�YDUD�VlNHU�Sn�DWW�MDJ�KDU�DOOWLQJ��(IWHUVRP�LQWH�DOOWLQJ�ILQQV�L
SDSSHUVIRUP�´ berättar Person A och bekräftar ovanstående citat om det papperslösa kontoret
som inte existerar. Person A är också politisk rådgivare och arbetssättet skiljer sig inte så
mycket åt mellan de olika politiska rådgivarna/assistenterna�´�9LVVD�VDNHU�NDQ�MDJ�EDUD�KlPWD
HOHNWURQLVNW�RFK�OlJJHU�GHW�Sn�PLQ�KnUGGLVN�Vn�DWW�MDJ�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�GHW�QlU�VRP�KHOVW��'HW
lU�RFNVn�JDQVND�YDQOLJW�DWW�QlU� MDJ�VND�VNULYD�EHWlQNDQGHQ�RFK�UDSSRUWHU�Gn�lU� MDJ� LEODQG
KlQYLVDG� WLOO� WLGLJDUH�JMRUGD� VWlOOQLQJVWDJDQGHQ��2FK� Vn� KDU�PDQ� NDQVNH� ODGGDW� QHU� GHW� Sn
KnUGGLVNHQ�I|U�DWW�WD�XW�KlQYLVQLQJDU�(…)´

Alla våra intervjuer bekräftar det faktum att man använder sig både av pappers- och
elektroniska dokument i det dagliga arbetet, allt beroende på situationen. Dessutom kan det ta
tid innan man får pappersvarianten, man kan redan sitta i sessionssalen och då kan det vara för
sent. Detta bekräftas också av intervjun med Person B: ´0DQ� DQYlQGHU� EnGH� RFK�� EnGH
SDSSHU�RFK�>HOHNWURQLVND�GRNXPHQW@��RFK�I|U�ROLND�VDNHU��2OLND�V\IWHQ��6ND�MDJ�VNLFND�GHW�WLOO
QnJRQ�Vn�KlPWDU�MDJ�GHW�HOHNWURQLVNW��RFK�VLWWHU�YL�RFK�GLVNXWHUDU�Sn�HWW�P|WH�Vn�KDU�YL�GUDJLW
XW�GHW�Sn�SDSSHU��8QGHU�P|WHW�KDU�MDJ�InWW�GHW�Sn�SDSSHU�IUnQ�XWVNRWWHW�´

Person C har en lite annan situation än de övriga assistenterna, då hennes ledamot jobbar
mycket hemma i Sverige, hon berättar: ´-D��I|UVW�Vn�J|U�MDJ�Vn�KlU�DWW�MDJ�VNLFNDU�|YHU�ILOHU
WLOO�KHQQH (MEP) KHPPD��I|U�DWW�MDJ�VLWWHU�MX�KlU�KHOD�WLGHQ�RFK�KRQ�lU�MX�L�6YHULJH�PLQVW����
DY�WLGHQ�RFNVn�RFK�Gn�KDU�YL�MX�KHOD�WLGHQ�NRQWDNW�YLD�PHMOHQ�Vn�VNLFNDU�MDJ�|YHU�GRNXPHQW�WLOO
KHQQH�Vn�DWW�KRQ�VND�KLQQD�OlVD�GRP�LQQDQ�KRQ�NRPPHU�KLW��)|U�QlU�KRQ�YlO�NRPPHU�KLW�Gn
VPlOOHU� GHW� EDUD� WLOO�� Gn�PnVWH�PDQ� YDUD� I|UEHUHGG��0HGDQ� MDJ� DOOWLG� WU\FNHU� XW� L� SDSSHUV
IRUP�´

Person F som följer debatten, som han säger ´0HU�RFK�PHU�Sn�LQWUDQlWHW�´�

Det kan tyckas att svaren på denna fråga kom att handla något mer om hur de använder
intranätet och kanske inte lika mycket om de följer debatten i parlamentet via intranät eller via
papperskopior. Vi menar dock att papperskopior är en följd av användandet av intranätet och
att man på så sätt följer debatten via intranät ursprungligen, men att vissa har till exempel
svårare att läsa större textmängder direkt på skärmen.

7 Hur har intranätet påverkat kontakten mellan er medarbetare?

Person F som arbetar övergripande inom utskottet tycker att han har fått en förbättrad kontakt:
´IUDPI|UDOOW� PHG� NROOHJRU� VRP� DUEHWDU� L� /X[HPEXUJ´� Även Person C tycker att är en bra
kommunikationskanal även om hon berättar att kontakten inte blir lika direkt och personlig:
´-D��QX�KDU� MDJ�VRP�VDJW�YDU� LQWH�XSSOHYW�DWW� YL� LQWH�KDIW� LQWUDQlW��PHQ�GHW� VND� MDJ�DEVROXW
VlJD�DWW�GHW�KDU��PHQ�GHW�EHURU�MX�KHOW�Sn�KXU�PDQ�VHU�Sn�GHW�I|U�MDJ�PHQDU�RN��MDJ�NDQ�XWE\WD
LQIRUPDWLRQ�PHG�DQGUD�PHQ�YL�NDQVNH�LQWH�KDU��GHW�NDQVNH�LQWH�EOLU�QnJRW�EHKRY�DY�DWW�WUlIIDV
LEODQG��2FK�GHW�NDQ�MX�YDUD�HQ�QDFNGHO�RFNVn��(…)�'HW�lU�OlWWDUH�DWW�WD�NRQWDNW�I|U�DWW�DOOD�YHW
DWW�GH�PnVWH� OlVD�VLQ�HPHMO�GlU�NRPPHU�GHW�YLNWLJ� LQIRUPDWLRQ�Vn�DWW�PDQ�NRPPHU� L�NRQWDNW
PHG�SHUVRQHQ�L�IUnJD�PHQ�Gn�NDQVNH�PDQ�LQWH�W\FNHU�DWW�GHW�lU�Q|GYlQGLJW�DWW�P|WDV�L�VWlOOHW´�
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Detta kan ses i relation till Person B som inte alls, enligt intervjun, har tid till någon större
kontakt med andra via intranätet; ´6n� MDJ� EHJUlQVDU� PLJ� YHUNOLJHQ� WLOO� IRUPDOLD�� WLOO
SDUODPHQWVIRUPDOLD�GHW�DQYlQGHU�MDJ�LQWUDQlWHW�WLOO��2FK�VRP�GLVNXVVLRQVIRUXP�HOOHU�DWW�OlVD
WH[WHU�HOOHU�Vn�GlU���GHW�KLQQHU�MDJ�DOGULJ�PHG�´� Vi antar dock att hon använder mejlen ibland
eftersom vi kom i kontakt med henne på så sätt, annars tycks hon inte använda intranät som
kontaktmedium. När hon svarade på frågan om hon använder internmejlen så svarade hon;
´-R��SUHFLV��PHQ�VRP�VDPWLGLJW� LQWHUQPHMOHQ�OLND�JlUQD�NXQGH�YDUD�H[WHUQ�HOOHU� WHOHIRQ��'HW
NYLWWDU� PLJ� RP� MDJ� VNULYHU� WLOO� GHUDV� KRWPDLODGUHVVHU� HOOHU� DWW� GHW� UnNDU� YDUD� LQWHUQW�� 'HW
SnYHUNDU�LQWH�PLJ´�

Vi trodde kanske att intranätet skulle underlätta samtalet med andra assistenter, att till
exempel för att veta lite vad de sysslar med. Det är förmodligen en fråga om tillgång på tid
och Person B berättar att hon inte har tid att gå in och titta på andra partigruppers sidor. Hon
säger: ”-DJ�VNXOOH�YlO�NXQQD�OlVD�GlU�RFK�WD�LQWU\FN�DY�UDSSRUWHU�RFK�Vn��PHQ�I|U�PLJ�L�PLWW
DUEHWH�Vn�MDJ�NRPPHU�DOGULJ�WLOO�GHW�´

8 Vilket språk använder du när du gör inlägg i debatten? Skulle det gå att
använda svenska?

När vi författade denna fråga trodde vi att man diskuterade mer via intranätet, men när vi kom
till Bryssel förstod vi att så inte var fallet. Frågan kom därför att bli lite mer allmän till
karaktären, våra informanter talade om både e-post, personlig kontakt och mötessituationer.

Person B påpekar att hennes MEP talar och skriver på svenska om han riktar sig mot svensk
press och att: ́$QGUD�VSUnN�lU�UHOHYDQWD�QlU�YL�ULNWDU�RVV�XWnW´��Både Person A och D medger
att svenskan är primärspråket som de använder mest, vare sig det är talad eller skriven
svenska. Sekundärspråket är engelska och Person E, som assistent, sköter arbetsmejlen, det
kommer in ca 5-10 stycken arbetsmejl per dag av ca 80 totalt, ´RFK� GRP� lU� MX� UHJHO� Sn
HQJHOVND´. Samma gäller för Person C som använder engelska mest beroende på vem hon
mejlar till och säger: ́(JHQWOLJHQ�IXQNDU�GHW�PHG�EnGH�HQJHOVND�RFK�IUDQVND��-DJ�I|UHGUDU�DWW
VNULYD�Sn�HQJHOVND��MDJ�W\FNHU�LQWH�DWW�MDJ�VNULYHU�Vn�EUD�IUDQVND�Vn�DWW�MDJ�YLOO�DQYlQGD�GHQ
XWDQ�Gn�DQYlQGHU�MDJ�HQJHOVND�´ Ibland så skriver man på franska berättar person E ´I|U�DWW
YDUD�DUWLJ�NDQVNH�I|UVW�RFK�IUlPVW��PHQ�GHW�EHURU�QRJ�PHU�Sn�DVVLVWHQWHQV�EHJUlQVQLQJDU�lQ
Sn�YLOMDQ�´

Under intervjuerna kommer många av informanterna in på tolkningssituationen. På  alla
officiella möten och även möten av intressesammanslutningar så kallade intergroups, kan
parlamentarikerna alltid begära tolkning. Med andra ord måste det i alla officiella
sammanhang alltid finnas tolkar att tillgå. Men vill ledamoten ordna ett seminarium på egen
hand, måste man begära tolkning genom den politiska gruppen och det är inte alltid som
tolkarna har tid att komma. Då får man bestämma om ledamoten ska tala på engelska eller
skjuta upp seminariet. Detta berättar Person C och säger slutligen ´2FK�Gn�InU�PDQ�VOlSSD�GHW
YD��RFK�GHW�KDU�MX�KlQW�QnJUD�JnQJHU�RFNVn�´�Man får med andra ord skjuta upp mötet.

Person A berättar att han och kollegorna ibland roar sig med att lyssna på tolkarnas
översättningar och en gång upptäckt ´DWW�|YHUVlWWQLQJHQ�KDGH�EOLYLW�UHQW�I|UIlUOLJ�WLOO�HQJHOVND
RFK� W\VND´. För att försäkra sig om att alla förstått skrev han då ner det viktigaste som
ledamoten sagt i anförandet på engelska för att ge till de övriga i gruppen hela gruppen.
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9 Kan man göra sin röst hörd på sitt hemspråk på intranät

Förväntningarna på denna fråga, liksom på den förra, var att vi trodde att man förde en
diskussion på intranätet. Det sker inte i så stor utsträckning och de svar vi fick in kom mycket
att handla om att tala inför utskottet och om tolkningen där. Vissa talade också om
informationen på intranät och om den finns på svenska eller inte.

Person B tyckte att översättningen fungerar, man lämnar in sina ändringsförslag på svenska
och när man kommer till mötet så finns allt material där på samtliga språk. Samtidigt så är det
inga problem för ledamoten att tala svenska i utskottet och hon tycker att ´Sn�Vn�VlWW�lU�GHW�HQ
YHUNOLJHQ�HQ�UHHOO�P|MOLJKHW�RFK�0(3�KDQ�WDU�RUGHW� L�XWVNRWWHW�RFK�SUDWDU�VYHQVND�RFK�LQJHW
DQQDW�I|UYlQWDV�DY�KRQRP��RFK�KDQ�EOLU�I|UVWnGG�DY�WRONQLQJHQ´� Hon tycker att hon verkligen
kan svara ja på den frågan (även om det inte specifikt gäller intranät). ´9L� NDQ� YHUNOLJHQ
DQYlQGD�VYHQVNDQ�RFK�GHW�I|UXWVlWWV�LQJHW�DQQDW�´�Samtidigt som hon anser att det underlättar
om man kan kommunicera på flera språk, när det gäller förhandlingar och diskussioner på
tjänstemannanivå om exempelvis röstlistor och liknande. Hon skulle kunna tala svenska,
´PHQ�GHW�lU�LQWH�VlUVNLOW�LQWUHVVDQW�I|U�MDJ�NRPPHU�LQJHQ�YDUW�PHG�GHW´�

Person D, som är ledamot uttrycker sig så här på frågan om hon går in i debatten på svenska.
´-D��2P�GHW�lU�RIIHQWOLJW�RFK�GHW�ILQQV�WRON�QlUYDUDQGH��MD��-DJ�DQVHU�DWW�RDYVHWW�Vn�WRONDU�GH
SURIHVVLRQHOOD�WRONDUQD�ElWWUH�lQ�YDG�MDJ�J|U�´

I den politiska grupp som Person A arbetar så förs förberedande diskussioner på intranät och
då underlättar det ́RP�PDQ�NDQ�NRPPXQLFHUD�Sn�HQJHOVND�RFK�HOOHU� IUDQVND��HIWHUVRP� IOHUD
DQGUD� QDWLRQDOLWHWHU� LQJnU� L� JUXSSHQ�� 2FK� GlU� YRUH� GHW� MX� NRQVWLJW� RP� YL� LQWH� VLWWHU� RFK
I|UV|NHU�KnOOD�HQ�GLVNXVVLRQ�Sn�HQJHOVND�Gn�YL�LQWH�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�QnJUD�WRONDU�DOOV�Sn�QnJRW
VlWW�´ När gruppen sedan möts så berättar Person A att man måste hitta ett gemensamt språk,
vilket då oftast också blir engelska. Han tycker liksom Person B att det är enklare att tala
engelska än svenska och hoppas att någon förstår. Han fortsätter med att tala om
översättningarna av ledamöternas texter som blir bra översatta och om något svensk ord
utesluts ur texten, för att det inte fyller någon funktion, så meddelas det i översättningen. ´'H
VNULYHU� DOOWVn� XW� DWW� GHW� KlU� RUGHW� JnU� LQWH� DWW� |YHUVlWWD� GHW� J|U� LQJHQ� VNLOOQDG� HOOHU� GHW� lU
|YHUIO|GLJW��´ Han tycker att det går att göra sin röst hörd ´Sn�EDUD�HQNHO�VYHQVND��GHW�lU�GHW
VRP�lU�FKDUPHQ�PHG�KHOD�GHW�KlU�V\VWHPHW´. Vem som helst ska kunna komma hit oavsett om
man kan engelska eller bara talar någon fjärran dialekt, så går det att göra sig förstådd. Person
B tycker det samma, ´PHQ�I|U�WMlQVWHPlQQHQ�Vn�InU�PDQ�YlOGLJW�VYnUW�DWW�NODUD�VLJ�RP�PDQ
LQWH� NDQ� VSUnN´. Ett exempel på en tjänsteman som enbart använder sig av franska och
engelska i sitt arbete är handläggaren i utskottet, Person F.

10 och 11  Behandlas ett bidrag på ett mindre språk till debatten på ett annat sätt
än om det gjorts på engelska, franska eller tyska? Använder du svenska någon
gång eller blir det bara franska alt ngt annat språk?

Dessa frågor skulle vi inte ställt om vi visste hur situationen såg ut nere i Bryssel. Att man inte
kan publicera något utan att allt går till översättningsavdelningen först, gör att frågorna blir
ointressanta. Vi förstår ju att om man vill ha kontakt med en fransman skriver man inte på
svenska. Därigenom får denna fråga ett kanske självklart svar: Engelska och franska, som är
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de stora språken befinner sig i en helt annan division, i divisionen under finner vi tyska och
spanska, sedan kommer de övriga 7 språken som knappt används i skrift, även om
ledamöterna nästan uteslutande använder sitt eget språk när de talar i plenum.

Det är två stycken som svarat på frågan. Person E berättar att i alla informella nätverk, men
även mycket av politiken som sker utan mötena och då finns inte någon tolkning. Det är alltså
engelskan som är lösningen.

Person D menar att det är viktigt att vara flexibel. Hon säger också att det är av betydelse att
´WD�UHGD�Sn�YDG�DQGUD�SROLWLVND�XSSIDWWQLQJDU��V\G���QRUG�GLPHQVLRQHQ�lU�UHODWLYW�YLNWLJ�RFK
Gn�SUDWDU�PDQ�MX�HQJHOVND�HOOHU�Gn�VNULYHU�PDQ�MX�|YHU�GHW�Sn�HQJHOVND´� Hon fortsätter med
att säga att hon är imponerad av engelsmännen för deras tålamod, men också av hur engelskan
fungerar. För politiken menar hon även att det är viktigt att ta sig över
språk/parti/nationsgränser.

Hon säger ́LQWH�DOOWLG�I|U�DWW�YL�lU�KHOW�|YHUHQV��PHQ�I|U�DWW�I|UVWn��)|UVWnU�GX��KXU�PHQDU�GX
PHG� GHW� GlU�PRWI|UVODJHW� HOOHU� KXU�PHQDU� GX�PHG� GHQ� GlU� I|UlQGULQJHQ"� 9DG� LQQHElU� GHW
HJHQWOLJHQ"�'HW�lU�GHW�VRP�JHU�I|UKRSSQLQJ�L�GHW�KlU�V\VWHPHW�(…)´.

Person D talar också om hur viktigt lobbying är för att parlamentarikerna ska få igenom sina
förslag eftersom hon säger ´YL�InU�XWJn�LIUnQ�DWW�GHW�L�DOOD�IDOO�lU����ROLND�SDUWLHU��bYHQ�RP�YL
lU�LKRSVDPODGH�L�SDUWLJUXSSHU�KlU��PHQ�GRP�QDWLRQHOOD�SDUWLHUQD��VRP�FHQWHUQ�RFK�IRONSDUWLHW
VLWWHU�MX�L�GHQ�OLEHUDOD�JUXSSHQ��2FK�FHQWHUQ�RFK�IRONSDUWLHW�lU�LQWH�H[DNW�GHW�VDPPD�KHPPD�L
6YHULJH��Vn�PDQ�PnVWH�NXQQD�NRPPXQLFHUD��LQIRUPHUD�YDUDQGUD��O\VVQD��GHILQLWLYW�O\VVQD´�

Person E berättar att det ibland blir missförstånd vid utskottsmöten. Tolkarna tolkar fel, de
hänger inte riktigt med eller missar en viktig bisats, som är avgörande för sammanhanget. I en
sådan situation är intern e-post en suveränt kommunikationsmöjlighet. Han berättar att hans
parlamentariker blivit feltolkad till engelska vid ett möte för ett tag sedan. Han tog då och
sammanfattade allt denne sagt i några punkter och skickat till alla utskottsledamöter, för att på
så vis förklara vad parlamentarikern ville. Att då skicka ut texten på något annat språk än
engelska och franska, är för Person E helt otänkbart. Han skrev meddelandet på engelska och
hans andra assistentkollega på franska.

Person A berättar att när han och hans parlamentariker skriver rapporter blir det på svenska.
Person C säger att hon framförallt använder sig av engelska när hon e-postar. Hon berättar
vidare att det nästan enbart är assistenter som läser posten och de talar oftast både engelska,
franska och sitt hemspråk, därigenom brukar det fungera med både franska och engelska.
Själv föredrar hon engelska i sitt samtal med assistenter från andra länder.

12 Om det oftast blir på ett annat språk: Hur upplever du det?

I tidigare frågor har det visat sig att några av informanterna känner att de inte har tillräckliga
kunskaper för att på ett nyanserat sätt använda något annat språk än svenska.

De svar vi får är väldigt positiva och visar återigen på vilken flexibilitet som tjänstemännen
har, denna attityd möter vi även under vårt besök i parlamentet. Person E säger ´PDQ�PnVWH
NXQQD�NRPPXQLFHUD�� LQIRUPHUD�YDUDQGUD�� O\VVQD��GHILQLWLYW� O\VVQD´��En av informanterna vi
talar med behärskar fem språk (engelska, franska, holländska, flamländska och spanska), så
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han tycker att han klarar sig bra. Vad han däremot säger är att han inte tycker om det franska
språket. Han anser att engelskan är mycket mer demokratisk,�´GlUI|U�DWW�PDQ�NDQ�YHUNOLJHQ
LQWH�YDUD�GnOLJ�Sn�HQJHOVND�RFK�HQJHOVPlQ�KDU�YlOGLJW�K|J� WROHUDQV�RFK� [även]� LUOlQGDUH´.
När hans avdelning har möten sker diskussionerna på engelska och franska. Han menar att
även om man kan många språk tänker vi olika och ord betyder olika saker för oss. Exempel på
detta är yttrandefrihet, allmänrätt och offentlighetsprincip, orden finns på alla språk, men
innebörden är inte exakt den samma för den som är engelsktalande, svensktalande eller har
italienska som modersmål.

Han fortsätter sedan och säger att ´GH�IOHVWD�VYHQVNDUQD�KDU�LQJD�SUREOHP��(…)�DOOD�WDODU�MX
PLQVW�HWW�DQQDW�VSUnN�RFK�HQ�GHO�WDODU�WYn�DQGUD�VSUnN´� Dokumentalisten berättar att han hört
att flera svenska ledamöter som istället för att använda den svenska tolkningen lyssnar på den
engelska. Han tillägger något ytterst intressant, ´GHW�GlU�lU�EnGH�RFK��GHW�NDQ�YDUD�VYnUDUH�DWW
XWWU\FND�VLJ�Sn�HWW�DQQDW�VSUnN�PHQ�n�DQGUD�VLGDQ�KDU�PDQ�NRQWUROO�Sn�YDG�VRP�VlJV�I|U�GHW
ILQQV�MX�DOOWLG�ULVN�DWW�GHW�IHOWRONDV´. Senare under intervjun berättar han att det inte är svenska
ledamöter som har problem utan att det snarare är länder som verkligen är ´HQVSUnNLJD´ och
därför inte kan göra sig förstådda på något annat språk. Tolkning från svenska har endast skett
under fyra – fem år. Det är därför skillnad att tolka från danska där tolkningen från danska
pågått i 15-20 år. Detta för att de övriga nationernas tolkar fått ett nytt språk att tolka ifrån.

13 Behöver informationen på intranätet vara på fler språk än ett?

På denna punkt var alla intervjuade överens, alla ska ha tillgång till all information på sitt eget
modersmål. Många hänvisade till EUs grundlag och hävdade att det är alla medlemsstaters
rättighet. Som person A uttrycker det��´-D��GHW�W\FNHU�MDJ��'lUI|U�DWW�GHW�VWnU�L�(8V�JUXQGODJ
RFK� GHW� lU� QnJRQ� GHPRNUDWLVN� UlWWLJKHW� �«�� VRP� YL� KDU� VRP� (8V�PHGOHPVVWDW´� Person B
håller med genom att på frågan om det räcker med bara engelska svara: ´1HM��GHW�W\FNHU�MDJ
LQWH�DOOV�[det]�J|U��I|U�YL�KDU�LQJHQ�FKDQV�DOOV�DWW�NRQNXUUHUD�PHG�GH�VRP�KDU�HQJHOVND�VRP�VLWW
PRGHUVPnO��'HW�JnU�DOGULJ��'HW� W\FNHU�MDJ�DEVROXW´. Hon tycker också att rättigheten till all
information på alla språk alltid måste finnas kvar.

Liksom många av de andra tillfrågade kom hon också in på språkliga nyanser. Även om
svenskarna är bra på engelska, så det är omöjligt att få fram exakt det man vill på ett språk
som inte är ens eget ´2FK� SROLWLN� lU� YlOGLJW� YLNWLJW�� Gn� KDQGODU� GHW� RP� Q\DQVHU� RFK� GHW
KDQGODU�RP�DWW� I|UVWn� IRON�SUHFLV� OLNVRP��2FK�Gn� UlFNHU�GHW� LQWH�PHG�DWW� DQYlQGD�QnJRW� Vn
WUXEELJW�VRP�HWW�VSUnN�VRP�[man]�LQWH�NDQ�VRP�PRGHUVPnO´

Vore det då inte enklare att bara ha engelskan som arbetsspråk inom EU, frågade vi Person D?
Nej det skulle bli för slarvigt tycker Person D och tror att engelsmännen skulle bli förfärade
över engelskan och att de skulle försöka sätta agendan, med andra ord styra och ställa.
Eftersom just det utskott som vi besökte lagstiftar direkt så är det mycket viktigt att det blir
rätt formulerat och att mottagarna, det vill säga medborgare och myndigheter, förstår vad som
gäller anser Person B och avslutar: ´-DJ�PHQDU�YLVVD�VDNHU�NDQ�PDQ�MX�I|UVWn�XQJHIlU�RFK�GHW
J|U�LQWH�QnJRQWLQJ�PHQ�ODJVWLIWQLQJ�PnVWH�PDQ�MX�KD�H[DNW�RFK�Gn�PnVWH�GHW�MX�ILQQDV�Sn�UlWW
VSUnN´.

Många av intervjupersonerna kom in på det faktum att svenskarna behärskar engelska bättre i
jämförelse med andra nationer, och frågan uppstod om man måste kunna ytterligare ett språk
utöver svenskan för att kunna arbeta inom EU-organisationen. Person G talade mycket om
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detta och han trodde att man kan arbeta här även om man inte kan varken engelska eller
franska trots att det i själva verket är så att all kommunikation sker på båda språken hela tiden.
Han menar också att det förutsätts att man kan språk när man kommer hit även om det inte är
något krav. ́5HQW�SUDNWLVNW�Vn�NODUDU�PDQ�VLJ�LQWH�GlUI|U�PDQ�VW|WHU�RIWD�Sn�PlQQLVNRU�VRP
SUDWDU�JUHNLVND�RFK�IUDQVND��[och] Vn�[de som talar]�HQJHOVND�RFK�VYHQVND��6n�PDQ�PnVWH�KD
ElJJH�VSUnNHQ�QXPHUD�I|U�DWW��GRP�VRP�YDULW�KlU�OlQJH�J|U�MX�LQWH�GHW��GRP�HQYLVDV�PHG�DWW
SUDWD�IUDQVND�PHQ�GHW�EOLU�PHU�RFK�PHU�HQJHOVND�L�RFK�I|U�VLJ��6n�OlQJH�GHW�ILQQV�Vn�PnQJD
lOGUH�NYDU�NUlYV�GHW�WUHVSUnNLJ�SHUVRQDO�´

Person C hade en intressant åsikt i sammanhanget och det gällde att vem som helst skulle
kunna komma till Bryssel för att arbeta som europaparlamentariker. ´'HW�VND� MX� LQWH�NUlYDV
DWW�GX�KDU�JnWW�Sn�XQLYHUVLWHW�RFK�OlVW�VSUnN�HOOHU�ERWW�XWRPODQGV�I|U�DWW�NXQQD�EOL�HQ�SROLWLNHU
HJHQWOLJHQ��XWDQ�GX�VND�MX�NXQQD�NRPPD�KLW�RFK�YDUD�LWDOLHQDUH�RFK�EDUD�NXQQD�LWDOLHQVND�RFK
GHW� VND� MX� IXQND�lQGn�´ Hon poängterar att man inte ska behöva vara ´K|JXWELOGDG�RFK�KD
PDVVD�VSUnNNXQVNDSHU��XWDQ�EDUD�YDUD�IRONYDOG´�

När nu alla ska ha tillgång till all information på sitt eget modersmål, hur går det då med EUs
utvidgning? Flera länder i det forna östblocket ansöker om medlemskap i EU och det skulle
innebära ytterligare ett antal språk som ska in i organisationen. Ska regeln fortsätta att gälla
frågar sig Person C och pekar på farhågorna, det kan bli fler komplikationer och tyngre
belastning på översättaravdelningen med fler språk, så ´VDPWLGLJW�NDQ�MDJ�MX�LQWH�VlJD�DWW�GHW
lU�KnOOEDUW�DWW�XWYLGJD�RFK�DOOD�VND�KD�NYDU�VLQD�VSUnN�KHOOHU�(…)�DOOWVn�YDG�MDJ�W\FNHU�lU�MX
DWW�QDWXUOLJWYLV�VND�DOOD�VND�KD�VLQD�VSUnN��PHQ�MDJ�WURU�GHW�EOLU�I|U�G\UW�RFK�I|U�NRPSOLFHUDW�
(…)�Vn�GHW�EOLU�MX�PRW�JUXQGSULQFLSHQ´

Under intervjun med Personerna D och E så gav de uttryck för att visst missnöje med att
intranätet inte utnyttjades som det borde. De gav exempel på hur det kan vara när man ska
rösta inom partigruppen och det är besvärligt att få tillgång till röstningslistan i någorlunda
god tid. Ledamöterna inom partigruppen vill gärna gå igenom det med assistenterna innan och
kanske har man en avvikande åsikt än vad partigruppen har. De menar att: ´YRUH�GHW� MX� HQ
VPDO�VDN�I|U�GHQQH�KDQ�HOOHU�KRQ�DWW�QlU�KDQ�HOOHU�KRQ�JnWW�LJHQRP�GHW�KlU�PHG�GHQ�0(3�VRP
Gn�lU�KDOYDQVYDULJ�I|U�DWW�VNXJJD�GHW�KlU�OLWH�JUDQQ��DWW�WU\FND�Sn�VHQGNQDSSHQ�WLOO�VDPWOLJD
0(3DU� L� VLQ�JUXSS�� GHW� JnU� LQWH� LYlJ� WLOO� IHO� JUXSS�� LQJD� REHK|ULJD� InU�VNDOO� KD� GHW� (...)� 9L
VNXOOH�NXQQD�In�GHO�DY�GHW��YL�DVVLVWHQWHU��[för att] NXQQD�Jn�LJHQRP�GHW´��Här blev det en rätt
livlig diskussion och D och E kom fram till att detta är ju inte intranätets fel, utan man gör så
här för att hålla gruppen samman och inte splittra den, det innebär att man utövar en viss
kontroll över partigruppen, eftersom det är viktigt att partigruppens frågor går igenom i
utskotten och att de verkar så enigt som möjligt.

De kommer också in på det faktum att Internetbesökare inte har tillgång till utskottsdokument
förrän efter sessionen och att de tycker inte att det stämmer överens med vår svenska syn på
offentlighet. Personerna D och E berättar om en grupp liberaler som öppnat en webbplats vid
namn openupeurope.com, där man kan läsa dokument till kommande utskottsmöten
(dokument som bara finns på intranätet tills man hållit mötet) som gruppen tankat ner från
intranätet och publicerar på Internet. ´1nJRQWLQJ�VRP�YL�W\FNHU�lU�JDQVND�VMlOYNODUW�KHPPD�L
6YHULJH�´ Person D pekar på det absurda i att det inte är särskilt svårt att komma in i
parlamentsbyggnaden med en besöksbricka och väl inne så kan man be om alla
sammanträdens handlingar och dessutom få dem på svenska, men via Internet går det inte.
´-DJ�PHQDU�GHW�PnVWH�MX�YDUD�HQ�VMlOYNODUKHW�DWW�GRP�LQGLYLGHU�HOOHU�JUXSSHU�HOOHU�I|UHWDJ�RFK
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RUJDQLVDWLRQHU�L�(XURSD�VRP�lU�LQWUHVVHUDGH�DY�HQ�VSHFLHOO�IUnJD�DWW�GRP�Sn�HWW�HQNHOW�VlWW�VND
NXQQD�In�WDJ�L�GRNXPHQW�YLD�LQWHUQHW�(...)�)|U�VRP�VDJW�GHQQD�RHUK|UGD�|SSHQKHW��VRP�lU�QlU
GX�NRPPLW�LQ�L�KXVHW��JH�PLJ�QnJRQ�HQGD�ULPOLJ�RUVDN�WLOO�DWW� LQWH�KD�|SSHQKHWHQ�SUHFLV� OLND
VWRU�XWDQI|U�KXVHW�±�GHW�I|UVWnU�MDJ�LQWH�´ avslutar hon med en suck.

14 Hur fungerar det i så fall – är det översättare, du själv eller webmasters som
översätter texten?

Det är översättningsavdelningen som översätter alla texter som kommer ut på intranätet. Varje
direktorat, har olika regler för hur det fungerar eftersom varje avdelningschef är ansvarig för
sidan. Person G visar några olika avdelningar på intranätet när vi träffar honom och de flesta
kännetecknas av en bild på avdelningschefen.

För en parlamentariker fungerar det oftast så att denne tillsammans med sin assistent skriver
en rapport. Under processen håller de kontakt med utskottets sekretariat. Sekretariatet kan
hjälpa till med den formella inledningen, ´PHG� EHDNWDQGH� DY´- det är alltså beaktande-
satserna som kommer först. Att man lämnar detta till sekretariatet beror på att de kan det ´VRP
ULQQDQGH� YDWWHQ´. När vi kommer till innehållet däremot så är det parlamentarikern och
assistenten som skriver. Detta berättar Person C som med och skrivit en rapport, hon tillägger
att ́ PDQ�VNULYHU�MX�LQWH�IOHUD�UDSSRUWHU�SHU�nU��I|U�GHW�lU�HWW�JDQVND�Vn�VWRUW�MREE´. Hon säger
vidare att inledningen till den rapport hon hjälpte till med började på engelska och svenska.
Sedan gick rapporten vidare till översättningsavdelningen. Person B säger att hon brukar
lämna in texter för översättning och det är betänkandetexter och ändringsförslag till utskottet.
Texten går igenom en officiell översättning och ges därefter ut på de 10 andra språken.

För tillfället, berättar Person C, är utskottets översättningsavdelning mycket pressade då det
händer väldigt mycket och arbetsbelastningen ökar. Följaktligen måste varje rapport vara inne
hos översättningsavdelningen mycket tidigt för att hinna bli översatt i rätt tid. Ändå säger
Person C att ́YL�KLQQHU�QlVWDQ�LQWH�In�|YHUVlWWQLQJDUQD�LQQDQ�YL�VlWWHU�RVV�YLG�P|WHW�LEODQG�
9LONHW�NDQ�YDUD�OLWH�IUXVWUHUDQGH´�

15 Upplever du att andemeningen i ditt budskap förändras när du skriver på
annat språk?

Av svaren vi fått vid våra intervjuer förstår vi att detta är på ett vis en högst personlig fråga.
Det beror väldigt mycket på vilken kunskap och sinne man har för språk.

Person B berättar att hon har två hemspråk, svenska och engelska. För hennes del känner hon
inte att det blir några problem, vare sig när hon ska få fram sitt budskap eller förstå andras.
´0HQ�VND�MDJ�SUDWD�IUDQVND��Vn�EOLU�GHW�P\FNHW�VLPSHOW��«��-DJ�NDQ�OLNVRP�LQWH�DOOV�XWWU\FND
PLJ�PHG�GHW�EUHGD�UHJLVWHU�VRP�PDQ�NDQ�Sn�GH�DQGUD�VSUnNHQ��VRP�PDQ�NDQ�ElWWUH´ Person A
säger att om han hamnar i den situationen ´XWWU\FNHU�MDJ�PLJ�Sn�HWW�VlWW�Vn�DWW�DQGHPHQLQJHQ
LQWH�NDQ�Jn� I|UORUDG´. Han menar att han hellre ser till att meddelandet inte kan misstolkas
och därigenom kanske balansera på gränsen till övertydlighet. Men han säger att han gör det
även när det gäller svenskar om han känner att det inte blev tillräckligt tydligt, då lägger han
till en bisats.
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Person E menar att om man skulle e-posta till någon och denne inte förstår vad som menas, e-
postar man ju snabbt tillbaka��´'HOV�Gn�I|U�DWW�I|UD�GLDORJHQ�HOOHU�ULQJD�GHQ�DQGUD�RFK�VlJD
YDG�PHQDU�GX�QX�HJHQWOLJHQ���«��'HW�ILQQV�MX�LQJHQWLQJ�VRP�LQWH�JnU�DWW�UHGD�XW´. Personerna
D och E tror att engelska är det genomsnittliga språket. D menar att många i Sverige tror att
det är franska som är det genomsnittliga språket och att man måste kunna det för att vara i
Bryssel, detta vill hon dock dementera. Däremot menar hon att man aldrig vet om
andemeningen förändras.

Person F anser att det är ´6MlOYNODUW��PDQ�I|UORUDU�HQ�GHO�DY�GHQ�VSUnNOLJD�ULNHGRPHQ´�

Sedan kommer vi till de som själva yttrar sig om sina egna språkkunskaper. Både Person C
och D säger att de inte är några ´NOLSSRU´ på vare sig engelska eller franska. Person C berättar
vidare att det gör att hon ibland känner att hon saknar många ord. Hon menar att ´GHW�lU�NODUW
DWW�GHW�DOOWLG�lU�Vn�DWW�QlU�PDQ�XWWU\FNHU�VLJ�Sn�VLWW�PRGHUVPnO�Vn�NDQ�PDQ�In�IUDP�GHQ�NlQVOD
PDQ�YLOO� I|UPHGOD��PHQ�J|U�GX�GHW�Sn�HWW� VSUnN�VRP� LQWH�lU�GLWW� HJHW� Vn�lU�GHW�NODUW�P\FNHW
VYnUDUH´. Hon berättar vidare att engelsmän alltid brukar säga det till henne, liksom om de
tycker synd om de som inte har engelska som modersmål. Person C säger ´GRP�InU�N|UD�Sn
VLWW�PRGHUVPnO�KHOD�WLGHQ�GHW�lU�MX�IDQWDVWLVNW�HJHQWOLJHQ��'HW�VNXOOH�MX�YDUD�HQ�VnGDQ�O\[��WlQN
RP�DOOD�SUDWDU�VYHQVND��6n�DWW�PDQ�EDUD�NXQGH�Jn�UXQW�RFK�VlJD�SUHFLV�YDG�PDQ�YLOOH��EDUD
LQJD�SUREOHP´.

Person E säger att ´GHW�lU�VYHQVND�Vn�OnQJW�GHW�JnU�Sn�LQWUDQlWHW��PHQ�RP�GHW�lU�EUnWWRP�EOLU
GHW�HQJHOVND��'HW�JlOOHU�lYHQ�QlU�PDQ�JnU�|YHU�SDUWLJUlQVHUQD�WLOO�DQGUD�LFNH�VYHQVNWDODQGH´.
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��'LVNXVVLRQ

Vår undersökning baserar sig på en enkät med 24% svarsfrekvens och 7 intervjuer. Enkäten
ger inte tillräckligt mycket underlag för att utgöra grunden för några vetenskapliga slutsatser.
Intervjuerna, däremot, anser vi vara tillräckliga för att ge en bild av hur parlamentarikerna
hanterar flerspråkiginformation på intranätet.

Vi kan enbart redogöra för våra resultat och ställa dem mot den lästa litteraturen om intranät
och kommunikation. I ett stort arbete kan det vara svårt att komma åt och diskutera allt, vi har
därför valt ut de delar vi tyckt varit mest intressanta och tankeväckande för uppsatsens syfte
och för oss själva.

����'LVNXVVLRQ�RP�LQWUDQlWDQYlQGQLQJ

Mycket av vår litteraturredovisning har handlat om hur man kan definiera ett intranät. Den
definition som vi tycker stämmer överens med vår egen syn på fenomenet är den som uppstår
om man bygger ut Mats Barks definition såsom Mats Tallving önskar. Den kanske kan ge en
djupare förståelse av vad ett intranät verkligen kan innebära. Om vi ändrar Barks definition till
den som Tallving vill se, blir resultatet: ”Ett TCP/IP- baserat RUJDQLVDWLRQVQlWYHUN med ett
enhetligt användargränssnitt, oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att
stärka och utveckla den interna informationen/kommunikationen, XQGHUOlWWDU� WLOOJnQJHQ� WLOO
RFK� XWE\WHW� DY� LQWHUQ� RFK� H[WHUQ� GDWD�� LQIRUPDWLRQ� RFK� NXQVNDS� LQRP� RUJDQLVDWLRQHQ samt
fungerar som ett interaktivt arbetsredskap för att understödja processer och arbetssituationer.”

Frågan som uppstår är om EPs intranät fungerar så som det beskrivs i definitionen? Vi tycker
att det gör det. Intranätet är uppbyggt för att stärka och underlätta den interna
kommunikationen. Här finns den samlade bakgrunden för arbetet i parlamentet, medarbetarna
har möjligheten att söka och finna information i databaserna samt, tack vare e-post, snabbt
utbyta densamma mellan sig. På detta sätt använder de tillfrågade intranätet i det dagliga
arbetet och sålunda fungerar intranätet som ett interaktivt arbetsredskap i arbetsprocessen.
Man tittar på och laddar ner agendor, röstlistor, förslag och lagändringar. Nästan samtliga
svar, både i enkäten och i intervjuerna, är positiva till frågan vilken användning man har av
intranätet. Samtidigt som en av de intervjuade ger oss en bild av intranätet som en snårskog
man måste ta sig igenom för att hitta den önskade handlingen- men som hon också säger
´���GHW� ILQQV� GlU� QnJRQVWDQV´. Denna generellt positiva bild av intranät som ett redskap i
arbetet är också något som vi anser lyser igenom i hela vår undersökning.

Tittar man däremot på möjligheterna att själv påverka eller publicera något på intranätet ser
man att dessa är synnerligen små. Tallving menar att innehållet ska skapas av användarna för
användarna för att det ska vara ett fungerande och självverkande intranät. Våra intervjuer visar
att det är mycket sällan som medarbetarna själva publicerar något på intranät och om det görs
är det offentliga rapporter. Material som redan varit uppe till diskussion eller som ska
diskuteras och därmed redan är godkänt material. Pressmeddelanden och liknade publiceras
för det mesta på partigruppens egna intranät, annat får man ta upp på den egna hemsidan eller
via partiet i Sverige. Att som Tallving mena att ett intranät skulle kännas opersonligt och
svårhanterligt för att man själv inte kan påverka det är inget som vi märker av bland de
intervjuade. Det enda som vi lyckades höra var en önskan om en webbsida eller webbplats
som kunde fungera som en anslagstavla på intranätet, ett mer privat eller fritidsinriktat område
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för till exempel personalangelägenheter som idrottsaktiviteter, resor, lägenhetsbyten och
gratulationer. På EPs intranät finns inget liknade utrymme och som Tallving och Bark skriver
är det organisationen som avgör om en sådan plats ska finnas eller inte.

Fördelar som nämnts är främst förutsättningarna att dela med sig av informationer och
resurser inom organisationen. På servrar lagras data som är tillgänglig för alla med access.
Fungerar det också i EPs intranät? Ja, här finner vi en stor nytta och alla behöver och kan inte
ständigt vara på kontoret i Bryssel. Vissa parlamentariker jobbar också på annan ort och kan
därför med en uppkoppling till nätet jobba hemifrån. Mestadels e-postar assistenten viktiga
dokument och fakta till MEPen eftersom denne oftast inte har tid till egna efterforskningar
och det ingår i assistentens arbetsuppgifter, detta framgår också i ett enkätsvar där ledamoten
skriver att ́ GHW�I|U�GHW�PHVWD�lU�GHW�PLQ�DVVLVWHQW�VRP�SORFNDU�IUDP�GHQ [informationen]́ . Att
intranätet är en stor fördel för arbetet inom organisationen förstår vi när en av de intervjuade
berättar att tidigare när man reste till Strasbourg (ungefär en gång i månaden) för session fick
man ta med sig alla nödvändiga papper som man trodde sig behöva under sessionsveckan. Det
handlade om flera stora lådor per ledamot som fraktades med lastbil till Strasbourg. Idag
fraktas visserligen fortfarande flyttlådor mellan städerna men inte lika många, då mycket av
arbetsmaterialet finns elektroniskt lagrat och sålunda tillgängligt via intranätet. Tidigare, innan
datorerna kom till EU-parlamentet, fick man kontakta olika arkiv och biblioteket för att få tag
på önskade dokument. Det kunde också dröja innan de önskade dokumenten trycktes upp och
distribuerades. Vidare bekräftar flera av informanterna de praktiska följderna av det
elektroniskt lagrade materialet. Bland annat talas det om att man slipper pappersslöseri samt
att det inte blir någon ́ $EODJHRUJDQLVDWLRQ´ (tyska), vi tolkar detta uttryck som
arkiveringsorganisation, man slipper med andra ord att spara, ordna, förvara och eventuellt
förflytta fysiska dokument och handlingar som tar plats på kontoret. Vi finner dock motsatta
röster som menar att man inte kan se det papperslösa kontoret ännu och att det idag slösas mer
på papper än tidigare. Man skriver ut och sparar dokument i pappersformat trots att det borde
ta mindre plats att spara dem elektroniskt. Må hända är det en tidsfråga och en vanesak innan
det blir vanligare med elektroniska arkiv. Många vill ha papperskopior, dels för att det är
enklare att läsa och dels för att kunna anteckna i kanten. Andra tycker att man lika gärna kan
anteckna ́ Sn� VNlUPHQ´ och sparar också dokument på sin hårddisk för att lättare komma
materialet senare.

Mellan medarbetarna inom utskottet sker att visst utbyte av dokument och det menar Hinrichs
bildar en intressant och stimulerande miljö för samarbetsgrupper och arbetsutskott och nästan
samtliga svar visar på att intranätet uppskattas och av vissa anses det vara ovärderligt och
oumbärligt. Intranätet är snabbt och enkelt att använda och vår undersökning har visat att
dessa fördelar ger tjänstemännen en god tillgång till organisationens dokument och
information. Fördelar som Mellanie Hills kallar för ’tangible’ det vill säga påtagliga och de är
lätta att mäta. De icke-påtagliga eller ’intangible’ är något mer svårmätbara, som exempel
nämner hon ökad konkurrenskraft och kunskap, något som vi inte kan påvisa i vår
undersökning utom i ett fall. Under vår vistelse i Bryssel fick en svensk ledamot i det
undersökta utskottet framgångsrikt igenom sitt förslag i utskottsmötet/förhandlingarna. När vi
diskuterade detta berättade ledamoten och assistenten att innan man kommer så långt går de
igenom allt tidigare material i frågan från start tills dags dato. De lyssnar på andra med liknade
åsikter och jämkar alltså samman uppfattningarna. Tack var kommunikation med andra samt
den stora kunskapsökningen genom det tidigare materialet fick de konkurrenskraftigt igenom
sitt förslag med majoritet. Detta är bara ett exempel på vad Hills menar med icke-påtagliga
fördelar, och vi tror att arbetet i EP går till på detta sätt.
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Naturligtvis finns det nackdelar med intranät. Av de böcker som vi läst i ämnet finns det ingen
som bara ser fördelar. Samtliga nämner säkerheten, som man måste satsa på så att ingen
kommer åt känsligt material. Detta kostar pengar, inte bara nätverkspersonal utan underhåll
och administration, och det kan således bli kostsamt att skapa ett säkert system. Den
säkerhetsmässiga aspekten som vi stött på är inte av det ekonomiska slaget utan mer av det
praktiska. En assistent på vänsterkanten menade att högerns partigrupp är större och därför har
de mer tid till förfogande att utveckla systemet. När intranätet förevisades oss i Stockholm och
Bryssel, såg vi att lösenord behövdes för att kunna komma in på vissa sidor. Säkerheten är
dock inget som vi frågat efter eller diskuterat i vår undersökning.

Däremot skriver Hills om att det lätt kan uppstå oordning och till och med kaos i yran kring
intranätets införande. Det kan bli alldeles för mycket av det goda och därmed svårmanövrerat.
Som en följd av detta nämner Tallving att man bör rensa ut för att få fram det effektiva
arbetsredskap som intranät ska vara och inte bara en funktion. Att EPs intranät skulle vara en,
bildligt talat, snårskog beskrev den intervjuade dokumentalisten, som tyckte att intranätet på
sina ställen inte var samordnade och att det kan verka oöverskådligt. En av våra informanter
tycker inte att sökmotorn på intranätet är särskilt bra, dessutom tar det tid att lära sig, dels på
grund av mängden information och dels för att sökmotorn inte var tillräckligt bra. Många ger
också uttryck för att det finns för mycket information och att man måste ägna för mycket tid
till att strukturera materialet samt alla e-postbrev man mottager varje dag. Bark skriver om
vikten av en fungerande sökmotor och ett index som underlättar sökprocessen.

Naturligtvis är det bra att man kan och förstår intranätet och alla dess funktioner. Tallving
poängterar ju vikten av utbildning. Liksom Hinrichs, som anser att har man väl lärt sig
systemet jobbar man mer målorienterat och utvecklas som medarbetare, han fastslår vidare att
nu finns chansen att skapa en stimulerande och intressant arbetsmiljö för utskott och
samarbetsgrupper. En arbetsform som i allra högsta grad används i parlamentet. Av alla
tillfrågade var det dock bara en (1) som hade deltagit i någon kurs i intranätanvändning och
det var dokumentalisten. Det ingår självfallet i hans arbetsuppgifter att behärska intranäten,
sökfunktionerna samt alla databaser tillgängliga för honom. Vi tycker att samtliga som
kommer i daglig kontakt med intranätet borde få en introduktion till hur man på bästa sätt kan
gå till väga och på så sätt öka ett effektivt intranätanvändande. Det bästa vore ju om man som
nyanländ fick en kurs eller om det kunde erbjudas självhjälp direkt på skärmen, eftersom vi
fick den uppfattningen att alla hade vansinnigt lite tid till övers för något annat. Detta skriver
vi under förbehållet att det inte redan förekommer, då vi inte frågat om detta.

Här kan vi också kort nämna den grafiska miljön. Sidornas utformning har ändrats sedan vi
var nere i Bryssel och därmed har vi inte sett den nya intranätversionen bara Internetversionen,
därför kan vi inte uttala oss om den har förbättrats, försämrats eller om den är oförändrad.
Tidigare var den enhetlig om än lite oöversiktlig, vissa informanter tyckte dock att det var
rörigt.
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����,QWUDQlW�RFK�VSUnN

En utgångspunkt till många av våra frågor är det citat vi presenterar inledningsvis i uppsatsen:
”Inom EU talas många olika språk. En av EUs grundtankar är att var och en av unionens
medborgare skall kunna få information och göra sin röst hörd på sitt eget språk. Unionens råd
fastslog därför den 15 april 1958 ‘att medlemsstaternas officiella språk också skall vara
unionens officiella språk samt arbetsspråk i gemenskapens institutioner’”. Det innebär sålunda
att det för tillfället finns 11 officiella språk. Ur vår enkät och våra intervjuer ville vi få fram
om denna flerspråkighet innebar fördelar eller nackdelar det vill säga om det gav positiva eller
negativa effekter tillbaka till dem som dagligen jobbar inom EU-organisationen. Till att börja
med frågade vi om hur många språk man bör använda på intranätet och de flesta ansåg att alla
språken ska användas så långt som det är möjligt. En liten del vill dock att antalet språk ska
begränsas, samtidigt som det i följdfrågan argumenteras starkt för att all information ska
finnas på alla språk. De som är negativa ser mest till kostnader och tycker att det räcker med
att officiella dokument finns tillgängliga på samtliga språk.

En av fördelarna, som Tittel och Stewart nämner, är att man ska känna till vad som händer
inom organisationen samt att man ska känna sig delaktig i densamma. Behärskar man inget
annat språk än sitt modersmål blir det svårt att följa med i debatten, om informationen
(arbetsmaterialet) på intranätet enbart fanns på exempelvis engelska eller franska. I en av
intervjuerna påpekas det också att vem som helst ska kunna komma som folkvald till
parlamentet oavsett tidigare utbildning eller språkkunskaper. Därför är det av största vikt att
allt är på alla språk, dels för att det står i EUs grundtexter och dels för att den som inte är
oerhört språkbegåvad också ska kunna jobba inom organisationen.

En av de frågor som vi ställde i enkäten och i intervjuerna var om medarbetarna i parlamentet
hade hört talas om eller varit med om problem som uppstått på grund utav språkförbistring.
Svaren var ganska jämt fördelade mellan ja och nej. Vi insåg att flertalet refererade till
tolkningsproblem i mötessammanhang, liksom till skriftliga översättningar av dokument och
inte till intranätsituationer. Frågan kan kopplas ihop med den om hur de tillfrågade upplever
just den flerspråkiga situationen på intranät. Här var vi dock tydligare om att det rörde sig om
intranät. De flesta tycker att det är en problemfri och stimulerande situation och de är positivt
inställda. Ett enkätsvar tycker att det finns en tydlig karta över hur intranätet är organiserat och
hur man hittar till sitt eget språk.

Andra däremot anser att det är jobbigt och förvirrande samt önskar ett begränsat antal
arbetsspråk. Under en intervju berättar en informant att intranätet är effektivt, speciellt e-
posten, men ibland känns det opersonligt att inte möta någon ansikte mot ansikte. De många
språken inom organisationen är således inte något stort problem, bara möjligheten till tolkning
och översättning finns. Även om tolkning och översättning finns att tillgå så förekommer det
situationer där man inte använder sig av detta, vid till exempel informella möten i kaffepausen
eller utanför mötessituationen. Då går det ju inte att tala svenska med andra nationaliteter utan
det blir vanligen det andraspråk man behärskar bäst. I de flesta svenskars fall är det engelska
som är det mest använda andraspråket.
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����'LVNXVVLRQ�RP�NRPPXQLNDWLRQ

Trots att vi inte har underlag att generalisera och uttala oss om vår enkätundersökning, vill vi
peka på några saker som vi tycker är intressanta att ta upp i kommunikationskapitlet.

Våra första frågor i enkäten handlar om vilket språk som det kommuniceras på via intranätet.
Vi tycker inte att det är förvånande att det visade att engelska är det vanligaste språket som
kommunikation sker på i Europaparlamentet. Det enda språk som kunde hamnat på samma
nivå är franska. Men de svar vi fick på enkäten visar att ´HQJHOVND� lU� GHW� DOOPlQQDVWH
VSUnNHW´ och ett annat svar lyder ´DOOD�PnVWH�I|UVWn�HQJHOVND´. Vad vår litteraturgenomgång
visat är dock att språk, som inte är ens modersmål, kan man tala och skriva mycket sämre. När
vi nu tittar på vårt material finner vi att litteraturen stämmer väl med vårt material. Två
nyckelbegrepp har utkristalliserat sig under vårt arbete med kommunikationskapitlet:
modersmål och nyans.

Många av våra frågor både i enkät och intervju har handlat om kommunikation på sitt
modersmål. Ett svar som vi tycker har visat på betydelsen av att kunna använda sitt
modersmål är citatet ´PDQ�KDU�DOGULJ�VDPPD�Q\DQVHU�Sn�DQGUD�VSUnN�lQ�Sn�VLWW�PRGHUVPnO´�
Denna person lägger också till att det är avgörande när man skriver lagtext, något som många
håller med om. En av de personer vi träffar uttrycker sig på följande vis ´2FK� SROLWLN� lU
YlOGLJW�YLNWLJW��Gn�KDQGODU�GHW�RP�Q\DQVHU�RFK�GHW�KDQGODU�RP�DWW� I|UVWn� IRON�SUHFLV� OLNVRP�
2FK�Gn�UlFNHU�GHW�LQWH�DWW�DQYlQGD�QnJRW�Vn�WUXEELJW�VRP�HWW�VSUnN�VRP�>PDQ@�LQWH�NDQ�VRP
PRGHUVPnO´. Av det här citatet och det vi läser ut av det kan vi dra många paralleller till Bertil
Linds text om olika semantiska barriärer. Han menar att det är lätt att uttrycka sig på ett sådant
sätt att mottagaren inte förstår det sändaren vill säga. Detta gör att mottagaren måste vara noga
med att ge feedback, reagera för att om denne förstått meddelandet. Något som också bör tas
upp i en diskussionen om modersmålet, är när en person som inte riktigt kan sitt andraspråk
försöker göra sig förstådd och använder ord som har flera betydelser, vilket gör det svårare för
mottagaren att tolka meddelandet. Detta är något som Gunnar Hansson skriver om och han
menar att det är svårt att lära sig ett andra språk lika bra som sitt modersmål. Han anser att det
säkraste och enda sättet att undvika kommunikativa problem på sitt andra språk är att lära sig
det perfekt, vilket ytterst få av oss har möjlighet till.

I EP, där det finns flera nationaliteter, finns ytterligare ett problem och det är att ord har olika
innebörder i olika länder. Orden innefattar mer eller mindre i olika kulturer. Det gäller bland
annat ord som offentlighetsprincipen och sekretess. Lind poängterar att man aldrig kan anta att
ett ord har exakt samma mening för mottagaren som det har för sändaren. Det kallar Lind för
bypassning, när personer missuppfattar varandra. Han menar att för att försöka undvika detta
bör sändaren använda kontrollfrågor för att få klart för sig om mottagaren har förstått vad
sändaren försöker säga. Vi har här kommit fram till att en sändare som talar på sitt andra språk
kan ha problem att göra sig förstådd. Det leder oss in på ämnet hur mottagaren tolkar
meddelanden. Naturligtvis kan det finnas risk för perception, när sändaren inte riktigt vet hur
meddelandet skall föras fram och mottagaren har en helt annan referensram, vilket utgår ifrån
vår uppfostran, kultur, utbildning och erfarenheter, enligt Lind, Dimbleby och Burton.

Med detta i tanken är det inte förvånande att en del av de informanter som besvarar enkäten
skriver att missförstånd i kommunikationen ”händer hela tiden” och ”mest tolkning från
svenska”. Att några svarar att språkförbistring aldrig sker uppfattar vi, efter
litteraturgenomgången, mer som ett försvarstal för organisationen och systemet. Vi tycker i
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stället att det inte är konstigt att det uppkommer kommunikationsproblem i en organisation
med 15 länder, där varje land har olika referensramar och värderingar om vad som är viktigt
och inte. Vid denna fråga skriver många om problemet vid översättningen av dokument. Detta
tar Lind också upp. Han menar att det är svårt att ge feedback på en text och om det blir någon
alls, är den fördröjd. Lind förespråkar egentligen inte någon speciell form av kommunikation.
Han ser att varje teknisk form av kommunikation har sina för- och nackdelar. Det han tycker
påverkar valet av teknik är vem som behöver informationen, vad informationen ska innehålla,
när informationen behövs och var informationen kan meddelas. I EP skrivs varje rapport till
ett speciellt utskott oftast av ledamöterna i utskottet eller av kommissionen. Skribenten vet
alltså allt detta som påverkar valet av teknisk form. Rapporten läggs sedan ut på intranätet och
finns även i pappersform. Då rapporten är skriven specifikt till ett utskott vet skribenten även
att den kommer tas upp i utskottet, därigenom får varje rapport feedback, även om det är som
Lind säger, feedbacken kommer senare.

Typiskt för att förklara hur någonting går till, i det här fallet kommunikation, är att det sällan
blir heltäckande. Fiskes skolor, processkolan och den semiotiska skolan, bör blandas för att
kunna stämma överens med EP. Som ”processkolan” hävdar sker kommunikationen genom
att meddelande överförs från sändare till mottagare och därefter kodar/avkodar denne
meddelandet. Det finns misslyckad kommunikation, till exempel då mottagaren inte förstår
sändaren. I stället använder sändaren en annan kanal, för att försöka nå mottagaren och på så
sätt uppnå lyckad kommunikation. Vi kan exemplifiera detta med en berättelse från en
intervju där assistenten berättade att denne suttit och lyssnat på hur den engelske och tyske
tolken under en plenumsittning tolkar alldeles fel. Detta gör att assistenten skriver ner det
dennes parlamentariker sagt i punktform och skickar det via intern e-post och får på så vis ut
meddelandet som det ska vara. Ord som är viktiga i EPs kommunikation är effektivitet och
noggrannhet, men på samma gång är varje meddelande ett utbyte av betydelser. Och vid varje
kommunikation måste varje deltagare förstå att det finns bland annat kulturella skillnader,
precis som Fiske menar att den semiotiska skolan fungerar.

På samma sätt som Fiske ger två skolor ger Windahl oss två kategorier av
internkommunikation, det rationella/teknologiska och det humanistiska synsättet. Återigen får
vi erkänna att vi inte anser att Europaparlamentet befinner sig i enbart den ena kategorin utan i
båda. Vi tycker att kommunikationen på intranätet fungerar precis såsom Windahl beskriver
den. Den rationella kommunikationen handlar om snabbhet och effektivitet. Det är i det
sammanhanget som rapporterna översätts och distribueras. Samtidigt betonar
parlamentarikerna att en dialog ska föras och att partierna skall kunna komma överens och få
förståelse för olika synsätt inom och utom partigruppen. Tyvärr tycker inte vi att den dialogen
finns på intranätet utan enbart vid gruppmöten och privat e-post. Detta är något som vi ser
som negativt, då inte resurserna utnyttjas till fullo för kommunikation, men samtidigt är EPs
intranät ganska nytt och därigenom kommer det säkert att utvecklas.

På EPs intranät finns nästan enbart interpersonell kommunikation, det vill säga
tvåvägskommunikation. Om vi lägger till att e-post och telefonsamtal hamnar inom
interpersonell kommunikation, ökar denna typ av kommunikation åtskilligt. Våra intervjuer
och enkäter visar på att informanterna inte kan göra skillnad på intranätet och plenummötena,
allt ingår i deras vardag i detta avseende. I plenum är situationen en gruppkommunikation,
men också interpersonell kommunikation. Det är en som talar, förutom när det inte är ordning
i salen, och de andra lyssnar via sina tolkar. Där i den stora gruppen möts parlamentarikerna
med skilda referensramar och värderingar. I partigrupperna är det likadant, men där kan
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interpellation pågå. Lind menar att för att kommunikation skall fungera behöver parterna vara
öppna, vilket han menar handlar om att båda parter möjliggör diskussion och skapar genom
öppenheten ett tydligare budskap. Lind menar också att denna process kräver lyssnande, en
krävande process där mottagaren ger respons, parterna bör också  skapa gemensam förståelse
av vad företeelser betyder för att kunna kommunicera och ge varandra feedback. Vi får även i
våra intervjuer förståelse för att lyssnandet är mycket viktigt för att kunna kommunicera med
varandra. Men återigen är den bild vi beskriver inte på intranätet utan i plenisalen. Det betyder
att intranätet som kommunikationsmedel kommer i skymundan. Vad detta beror på är svårt att
tolka. Vår enkätfråga som handlar om hur informanterna upplever situationen på intranätet får
svaret att mycket är problemfritt. Men det är naturligtvis inte hela sanningen. En del svarar att
det är delvis förvirrande, detta på grund av att all information inte finns tillgänglig samtidigt
på alla språk. Ett svar som vi fastnat för ger oss mycket information. ´'HW�lU�MX�HQ�IUnJD�RP
KXU� LQWUDQlW� RUJDQLVHUDV�� KDU� PDQ� HQ� NODU� NDUWD� |YHU� VLGRUQD�� ILQQV� GHW� LQJD� SUREOHP´�
Samma person tillägger också att grunden för kommunikationen är att informationen finns på
alla språk.

Bertil Lind berättar även att det finns störningar i kommunikationen. Även om vi inte kan dra
några slutsatser av vår enkät, då vi har för dåligt underlag, vill vi ändå nämna att när hela nio
mot 13 säger att det finns ett rättesnöre för vilket språk som skall användas på intranätet,  kan
man ju fundera på vad orsaken är till dessa nio svar. En informant lägger även till att en del
sidor på intranätet endast finns tillgängligt på engelska och franska. Vi tycker att det är
intressant att fundera på om detta kan utvecklas till eller redan är en störning. Trots vårt
intresse är detta en enkätfråga, och då vårt underlag är för dåligt väljer vi att inte gå djupare in
i diskussionen, då ett bättre svarsresultat skulle kunnat leda till en annan diskussion.

Om vi då går in på internkommunikation och intranätet ser vi att på enkätfrågan om intranätet
hjälpt till att göra internkommunikationen lättare svarar nästan alla ja. Argumenten för att
intranätet har förbättrat kontakten är att kommunikationen sker snabbt, enkelt, effektivt och
spar tid. Mycket beroende på att det är mer anonymt. Trots att de flesta är positivt inställda
finns även de som känner att det inte är ´Vn� SHUVRQOLJW´ och två skriver att det varken
förbättrats eller försämrats, en av dessa tillägger ´YL�lJQDU�P\FNHW�WLG�nW�DWW�VWUXNWXUHUD�GHW�YL
InU�YLD�PHMO�´

I en organisation med väldigt många anställda är det svårt att få ut information på ett smidigt
sätt. Enligt Palm innebär bra internkommunikation att anställda har en gemensam
referensram. Det här är svårt för oss att uttala oss om efter endast en vecka i Bryssel. När det
gäller internkommunikation tar Palm även upp att fungerande internkommunikation leder till
att de anställda blir ambassadörer för sin organisation. Det är däremot något vi sett tydligt.
Vad vi märkt är att de som vi träffat verkligen tror på det de arbetar för, för organisationen och
de har verkligen varit ambassadörer för parlamentet.

����,QWUDQlW��LQIRUPDWLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ

Arthur D. Shulman presenterar tre teorier om hur människa och IT ska fungera. Som vi
tidigare konstaterat med både Fiske och Windahls kategorier går inte EP eller intranätet att
kategorisera. Vi tycker oss se samma tendens i Shulmans teorier. Den första teorin som
presenteras syftar till att systemet är slutet, då de ses som ett teknologiskt verktyg. Den här
teorin stämmer till vissa delar in på det resultat vi fått fram. EPs intranät är inte uppbyggt med
hänseende till assistenters och parlamentarikers behov, intressen, föreställningar och
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reaktioner. Det denna teori också säger är att människorna har svårt att ta till sig intranätet och
inte ser att de har behov av det. Det gör man i EP. På vår enkätfråga om intranätet förbättrats
eller försämrats kontakten med medarbetarna svarar nästan alla att den har förbättrats. När vi
ställer samma fråga vid intervjuerna får vi även där mest positiva svar. Det är en person som
svarar att hon begränsar sitt användande av intranätet till formalia. Andra behov som också är
viktiga är att ha kontakt med hemlandets politiker och informationskontoren. Det enda
klagande vi hör från informanterna är att intranätet är dåligt strukturerat och att det skulle
behöva gås igenom ordentligt, både för det hänseendet, men också för att sortera bort onödig
information. Shulmans andra teori lägger tyngdpunkten på att intranätet är öppet, men som vi
tidigare skrivit är inte EPs intranät ett öppet system. Det är de som är ansvariga för utskottens
sida som kan lägga in information och förändra/strukturera om sidan, inte vem som helst.
Shulmans tredje teori är att se informationsteknologin som ett öppet och slutet system. Det här
synsättet är det som vi hoppas på för EPs del. Ett system där intranätet förändrar
organisationens arbetssätt, där människor ges nya möjligheter till att kunna sprida information
och kommunicera inom organisationen. Vi kan i mycket se att EPs kommunikation förändras
genom intranätet, tidigare ringde man – nu skickar man e-post. Det som är väldigt bra med det
är att parterna får allt skriftligt, men det är ju inte enbart den här funktionen inom
kommunikationen ett intranät skall förändra. Det går på ett mycket djupare plan, de delarna
har vi redan tagit upp och repeterar dem därför inte återigen se 7.1. På EPs intranät saknas
diskussioner och debatter. Shulman vill se att företag i framtiden funderar mer på vad de ska
med ett intranät till, han menar att hittills har den största konsekvensen av införandet av ny
informationsteknologi inte varit att förbättra kommunikationen utan enbart inneburit snabbare
missförstånd. Kerstin Severinson Eklundh skrivet enbart om e-post, inget intranät, hon hävdar
att missförstånd kan uppstå, detta beroende på bristen på omedelbar feedback och av icke-
verbala signaler. Men bortsett från detta tycker hon att det är ett snabbt medium, där det kan
finnas kommunikation som liknar ett samtal vid de tillfällen då båda parter svarar omedelbart.
Detta är också något som kommer fram i vårt resultat flera av de personer vi intervjuat på
pekar att via e-post finns möjligheten att få förtydliga sitt eget meddelande, men även fråga
över saker man inte uppfattade eller undrar över.

Hur går det då med svenskan i detta IT-samhälle? Det här var en av de frågor vi var mest
nyfikna på när vi förra våren började tala om Europaparlamentet. Finns det information på
svenska på intranätet och kan man verkligen göra sin röst hörd på sitt hemspråk? Redan i
Sverige såg vi att det fanns ikoner på Internet för varje medlemslands huvudspråk, detta såg vi
som något mycket positivt. Nere i Bryssel vid ett plenimöte fick vi sedan möjligheten att
lyssna till den svenska tolkningen, vi fick även vara med när en av våra svenska
parlamentariker gjorde sin röst hörd på svenska och blev tolkad till de andra språken. Men
frågan kvarstod kan man skriva på svenska och göra sin röst hörd på det viset på intranätet?
Av det vi tidigare i denna diskussion redovisat förstår vi att modersmålet är något centralt och
viktigt i en kommunikationssituation.

På ett sätt kan vi säga att vår fråga inte riktigt passade in i den värld vi kom till, då inga inlägg
görs via intranätet används inte svenskan som ett debattspråk. Det som läggs ut på intranätet
är översatt till alla språk eller kommer att bli det alternativt översatt endast till engelska och
franska, vilket de som är ansvariga för sidan anser räcker. Vår fråga fick ett mycket enkelt
svar : människan är flexibel, går det inte att kommunicera på svenska använder man sitt andra
språk, vilket för oss oftast innebär engelska. En av de svenska dokumentalisterna vi intervjuar
lägger till något som kan ha stor betydelse. Han menar att det kan vara svårare att formulera
sig på ett annat språk, men att man på det viset har kontroll på vad som sägs, eftersom det
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alltid finns risk att man blir feltolkad.

Men om det nu är så att man riskerar att bli fel tolkad eller fel översatt varför då inte enbart ha
ett språk, som engelska eller franska? När vi ställer denna fråga blir det plötsligt en het debatt
med många argument för att alla språk ska vara representerade. Många hänvisar till EUs
grunddokument där man slår fast att alla ska ha rätt att få all information på sitt modersmål.
En av de vi intervjuar säger att ´lYHQ�RP�VYHQVNDUQD�lU�EUD�Sn�HQJHOVND��Vn�lU�GHW�RP|MOLJW
DWW� In� IUDP� H[DNW� GHW� PDQ� YLOO� Sn� HWW� VSUnN� VRP� LQWH� lU� HQV� HJHW´. Nu kan man tänka att
engelsmännen eller/och franska åtminstone borde förespråka detta, men vid intervjun med
parlamentarikern kommer det fram att engelsmän brukar säga till henne att de tycker synd om
dem som inte har engelska som modersmål. En av assistenterna vi träffar lägger till ´GRP�InU
N|UD�Sn�VLWW�PRGHUVPnO�KHOD�WLGHQ��GHW�lU�MX�MlNOD�IDQWDVWLVNW�HJHQWOLJHQ��'HW�VNXOOH�MX�YDUD�HQ
VnGDQ�O\[��WlQN�RP�DOOD�SUDWDU�VYHQVND��6n�DWW�PDQ�EDUD�NXQGH�Jn�UXQW�RFK�VlJD�SUHFLV�YDG
PDQ�YLOOH��EDUD�LQJD�SUREOHP´�
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����0RGHOOGLVNXVVLRQ

Vi har försökt använda de modeller vi presenterat tidigare. Vi har valt att göra det genom att
exemplifiera en situation, som vi fått beskriven för oss. Höglund och Perssons modell tycker
vi är väldigt bra och ger oss en bra bild över hur en person utnyttjar information och vilka
effekterna blir av handlandet. När vi var nere i Bryssel berättade parlamentarikern vi
intervjuade om hur hon och hennes assistent sökte informationen för att nå den kunskap hon
kände sig behöva för att kunna ta ställning till, till exempel lagändringar. Vi har här nedan
återgett hennes berättelse med hjälp av modellen Höglund och Persson beskriver i boken
Information och kunskap.

Den andra modellen vi använt är något enklare och visar hur en kommunikationsprocess går
till. Lars Palm och Sven Windahl väljer att göra mediet till en egen ruta. Det vi tycker är lite
underligt i denna modell är att meddelandet och mediet står bredvid varann. Vi hade hellre
velat se att meddelandet var omringat av mediet, då kanalen som meddelandet går via är
avgörande för hur mottagaren når det. Vi vet att modellen har nackdelar. Det är en
sändarvänlig modell, då tonvikten ligger på sändaren. Modellen tar inte upp vare sig sändare,

3UREOHP��En lagtext
skall förändras, den
har redan blivit
ändrad 5 gånger.

(JHQVNDSHU��Tillsammans har
de goda kunskaper i språk.
Tidiga texter är inte översatta
till svenska  pga att vi ej var
medlemmar ännu.

7LOOJlQJOLJKHW� All
information finns på
intranätet, dock inte
lätt att hitta.

%HKRY� Vill ha allt som
tidigare skrivits. Detta för
att få bättre förförståelse,
för att ta viktigt beslut.

,QIRUPDWLRQV XWQ\WWMDQGH�
Stort. Vill ha allt, vet att det
finns. Mycket arbete och tid
går åt. Får mycket material.

(IIHNWHUQD blir både positiva och negativa.
Parlamentarikern blir påläst. Personen kan bilda sig en
uppfattning om problemet, i det här fallet lagtexten.
Å andra sidan får personen väldigt mycket material att
läsa på och frågan är naturligtvis om detta hinns med och
vad som blir lidande på grund av detta.
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mottagare eller meddelandets egenskaper. Trots detta tycker vi att den ger en klar bild, då den
visar hur en kommunikationsprocess går till. Vi har även här valt att med modellen spegla ett
exempel som vi fått ur vårt material.

����6OXWNRPPHQWDU

För att tydliggöra svaren på våra frågeställningar, väljer vi inledningsvis att redovisa
frågeställningarna var för sig. Vi väljer att under varje frågeställning värdera punkterna, med
plus och minus, för att på så sätt markera om det är positiva eller negativa effekter.

Vilka blir de kommunikativa effekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för
tjänstemännen inom den undersökta organisationen?
+ underlättande arbetsredskap, snabbt och effektivt, både till och från användaren.
+ e-post är bra om man vill nå många människor snabbt och samtidigt.
+ människan är flexibel och försöker reda ut de situationer hon hamnar i, där missförstånd kan
uppkomma.
+, - modersmålet är det enda språk som tjänstemännen kan tala och skriva nyanserat och inte
känner sig osäkra på/ kan uttrycka som de önskar.
- intranät och e-post i synnerhet innebär ofta merarbete
- mindre personlig kontakt
- i en talsituation finns risken att bli feltolkad, då kommunikation sker på andra eller tredje
språk

Vilka blir användareffekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för tjänstemännen inom
den undersökta organisationen?
+ underlättande arbetsredskap, snabbt och effektivt, både till och från användaren.
+ förbättrad tillgång till information, oftast på det egna språket
+ möjlighet att arbeta på distans
+ vem som helst ska kunna arbeta i parlamentet
- intranät och e-post i synnerhet innebär ofta merarbete
- i framtiden kanske man kan spara på papper, fast det går ännu inte idag.

Resultat som vi kan se av vår undersökning och teorigenomgång är att ett intranät, i det här
fallet EPs, underlättar arbetet för tjänstemännen, det vill säga assistenterna och
parlamentarikerna. Många av informanterna tycker att intranätet är en problemfri miljö och är
positivt inställda till den flerspråkiga situationen där. Intranätet ger möjlighet att i en
organisation med 11 olika officiella språk, ge information på de olika språken. Informationen

6lQGDUH� En
ledamot av ett
utskott

0HGGHODQGH�
En  rapport

0HGLXP�
Intranätet

0RWWDJDUH�
Utskotts-
medlemmar

(IIHNW��Mättat
informations
behov

cWHUNRSSOLQJ��Påläst
vid nästa möte, kan
delta i debatt,
övertygad/missnöjd
röstar för/emot vid
nästa omröstningen.



73

fanns naturligtvis tidigare i pappersform, men numera finns allting lagrat på serverar och den
är lättillgängligt. Som arbetsredskap är intranätet ett snabbt och effektivt medium för att
erhålla information och sparar tid för tjänstemännen. Intranätet ger också möjlighet till mer
information, inte bara från EP utan även från andra institutioner inom den Europeiska
Unionen på det önskade språket.

Vi har även fått exempel på hur intranätet utnyttjades för att snabbt få ut en rättelse för att
undvika missförstånd och för att exakt meddela vad man ursprungligen avsåg. Det var när
Person D blev feltolkad i parlamentet under ett möte och dennes assistent skrev ett e-postbrev
som förklarade innehållet i talet och e-postade ut det till samtliga berörda.

En annan effekt, som man kanske kan tro sig få, är att organisationen blir papperslös i och
med intranätets användande. Vad som kommer fram i vår enkätundersökning, som en
informant skriver, är att de slipper pappersslöseri tack vare datorn, men vid en intervju säger
en annan av våra informanter att de ännu inte frångått papperet som det bärande mediet.
Dessutom hävdar flera att det är många e-postbrev som måste struktureras, organiseras och
arkiveras, vilket leder till merarbete.

De kommunikativa effekterna av ett flerspråkigt intranät blir komplicerade. Vad som kommer
fram i vår undersökning är att missförstånd sker hela tiden och att modersmålet är det enda
språk man behärskar perfekt och som man kan uttrycka sig som man önskar med. Med detta
menar vi att man kan skriva och tala nyanserat och med undertoner. På EPs intranät finns, som
vi berättat, 11 olika ikoner för varje medlemslands officiella språk. Klickar man på dessa
ikoner kommer man till diverse sidor med information, att informationen finns på de olika
språken, tror vi, är bra för att undvika de problem som skulle kunna uppstå på EPs intranät.

Som vi skrivit tidigare finns inte all information på samtliga officiella språk, vissa sidor har
endast engelsk eller fransk text. Vi tror att man undviker problem om samtlig information
finns på alla officiella språk. Det gör det inte i dag och för Sveriges del finns än mindre
information, då all information från tiden innan vårt inträde ännu inte är översatt till svenska.
Samma problem har naturligtvis alla nya medlemsländer och kommande.

 En negativ effekt av det flerspråkiga klimatet är att sändaren endast kan vara säker på hur
meddelandet blir om denne talar på engelska eller franska, detta trots att det är lättare att
formulera sig på sitt modersmål. Om sändaren talar sitt modersmål finns alltid risken att bli
feltolkad av tolken. I litteraturen har vi mött Lind som menar att sändaren måste vara tydlig
och denne måste få feedback för att veta om meddelandet gått fram. Detta är extra viktigt i en
organisation som EP, då samma ord, begreppsmässigt, kan innebära skilda saker i olika
länder.

Slutligen vill vi säga att människan är flexibel, det är något som inte minst visat sig i vår
undersökning. Detta innebär att tjänstemännen gör så gott de kan i de flerspråkiga
situationerna, som de konfronteras med dagligen, och när det sker missförstånd löser de dessa
antingen i kommunikation öga mot öga eller via e-post.
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��6DPPDQIDWWQLQJ

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka effekter, positiva och negativa, ett
flerspråkigt informationsutbyte får, då kontakten sker via intranät. För att precisera detta kan
vi säga hur en grupp inom en organisation hanterar information på intranätet. Effekterna vi
skriver om har vi valt att definiera som kommunikativa effekter, exempelvis problem som kan
uppstå på grund av språkförbistring och användareffekter/individuella effekter, exempel
intranätets påverkan på informations- och datainhämtning. Våra frågeställningar har varit
följande:

1. Vilka blir de kommunikativa effekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för
tjänstemännen inom den undersökta organisationen via intranät?
2. Vilka blir användareffekterna av ett flerspråkigt informationsflöde för tjänstemännen inom
den undersökta organisationen?

Bakgrunden till vårt syfte och våra frågeställningar har varit att det i ett grunddokument för
EU-parlamentet står att all information ska finnas på alla medlemsländers officiella språk. Det
är utifrån denna utgångspunkt vi undrat hur EPs intranät används i ett flerspråkigt
arbetsutskott.

I uppsatsens andra kapitel behandlas metoden. För att besvara undersökningens
frågeställningar har vi valt att använda en kombination av kvalitativ intervjustudie och
kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes under september och
oktober månad. Vi skickade ut den via e-post, men vid vårt besök i Bryssel delade vi även ut
två exemplar till samtliga i vår målgrupp. Vi har också genomfört sju intervjuer med fyra
assistenter, en parlamentariker och två dokumentalister. Sex av intervjuerna spelades in på
band, medan en intervju genomfördes via e-post, då personen fick förhinder under vår
Brysselvistelse. I det här kapitlet redogör vi för hur vår undersökning gått vill, vilka som är
vår målgrupp och ger förklaringar på en del förkortningar och ord. Tyvärr har vi även blivit
tvungna att redan här presentera vårt resultat, då enkätresultatet blev väldigt dåligt. Detta för
att genom litteraturen se om vi kunde gjort något bättre.

Kapitel 3 innehåller en kort beskrivning av Europeiska unionens större institutioner och en
längre presentation av Europaparlamentet. Vi redogör för vilka olika arbetsuppgifter
institutionerna har och försöker ge en bild av den organisation vi valt att undersöka. Kapitlet
innehåller även en presentation av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm.

I kapitel 4 presenteras litteratur som anknyter både till intranät, Europaparlamentet, i viss mån
Europeiska unionen och kommunikation. Vi har valt att beskriva vad ett intranät är tämligen
utförligt, detta för att ge en bra bakgrundsbild för alla som inte är insatta i vad det är för något
och hur lite om hur det är uppbyggt. Litteratur som varit viktig för oss är i intranätkapitlet är
Mats Tallvings bok ,QWUDQlWXWYHFNOLQJ� IUnQ� LGp� WLOO� YDUGDJVUXWLQ och ,QWUDQlW� L
RUJDQLVDWLRQHQV NRPPXQLNDWLRQ av Mats Bark. I kommunikationskapitlet är det Bertil Linds
bok .RPPXQLNDWLRQ� ±� HWW� V\PEROLVNW� VDPVSHO, .RPPXQLNDWLRQVWHRULHU� ±� HQ� LQWURGXNWLRQ av
John Fiske och Dimbleby och Burtons .RPPXQLNDWLRQ� lU� PHU� lQ� RUG, som varit mycket
värdefulla. För texten om Europaparlamentet har vi framförallt använt deras hemsida och
faktablad som riksdagens EU-upplysning ger ut. I kapitel fyra presenterar vi två modeller. Det
är en analysmodell av Lars Höglund och Olle Persson och även en kommunikationsmodell av
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Lars Palm och Sven Windahl. Detta för att förtydliga vår litteratur om kommunikation. Senare
i diskussionen tar vi upp dessa igen och exemplifierar dessa genom händelser vi fått oss
berättade i intervjuerna.

För att tydliggöra vårt resultat har vi i kapitel 6 valt att redovisa varje metod för sig och fråga
för fråga så som enkäten och intervjuerna utformades. Enkätresultatet kommer först och sedan
kommer resultatet från våra intervjuer.

I det efterföljande diskussionskapitlet, kapitel 7, har vi blandat de olika metodernas resultat.
Vi har gjort en kapitelindelning på detta kapitel, där vi i likhet med litteraturgenomgången
börjar med intranätet och diskuterar litteraturen och vårt resultat. På liknande sätt gör vi med
kommunikationsavsnitten. Vi drar vissa slutsatser av undersökningen och reflekterar över hur
situationen ser ut och varför. Några av de slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att
intranät är ett arbetsredskap som underlättar för användaren, det är ett snabbt och effektivt
redskap och det innebär förbättrad tillgång till information, men detta innebär även merarbete.
Vad vi mer kan konstatera är att modersmålet är det enda språk som tjänstemännen kan tala
och skriva nyanserat samt kan uttrycka sig som de önskar och inte känner sig osäker på. Ett
intranät innebär också mindre personlig kontakt, men också att tjänstemännen kan arbeta på
distans.  Slutligen är vår slutsats att människan är flexibel och försöker reda ut situationer hon
hamnar i och på så sätt kanske ett flerspråkigt intranät inte innebär några svårigheter.
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Intervju med tjänsteman på Europaparlamentets Informationskontor,
Stockholm april 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person A, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person B, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person C, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person D, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person E, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person F, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo
Intervju med Person G, Bryssel september 2000, i Maria Svenssons ägo

Enkäter i Susanna Schlehaiders ägo
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Detta brev skickade vi ut tillsammans med enkäten till vår målgrupp. Vi valde att ha den
endast på två språk, svenska och engelska.

Introduktion av magisterarbete av Susanna Schlehaider och Maria Svensson

Detta brev går ut till alla ledamöter i X-utskottet och deras assistenter/sekreterare. Det
kommer senare att skickas till övriga ledamöter i utskottet.

Vi är två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås, Sverige, som skriver en magisteruppsats,
som ska behandla intranät. Det vi vill fördjupa oss i är eventuella användareffekter och
eventuella språkliga effekter, som ett flerspråkigt intranät kan ge. EU-parlamentet har vi valt
med tanke på att all information helst ska finnas på alla EUs officiella språk.

För att kunna genomföra denna undersökning ämnar vi dela ut en enkät till samtliga ledamöter
inom utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Enkäten är av största vikt för vår
magisteruppsats vetenskaplighet och vi är mycket tacksamma över att Ni lägger ner lite av Er
tid för att besvara våra frågor.
De personuppgifter vi får in i samband med enkäten kommer att behandlas strikt konfidentiellt
och då arbetet är slut kommer samtliga uppgifter att förstöras.

Med detta brev finns enkäten som en bifogad fil. Det finns tre möjligheter att besvara denna
enkäten. Du kan: besvara den på nätet, då raderar Du de svarsalternativ som inte stämmer
överens med din uppfattning och lämnar kvar det som överensstämmer. När Du kommer till
våra öppna frågor, då Du själv får skriva din mening, raderar Du linjerna, skriver och e-postar
tillbaka sedan enkäten tillbaka till oss.
Du kan också skriva ut enkäten, besvara den och ge den till oss under vecka 38, vi kommer
vara närvarande vid X-utskottets sammanträde måndagen den 18 september, slutligen kan Du
naturligtvis också besvara den och skicka den till oss via posten, adressen till oss ser Du
nedan.

Dessutom har vi fått möjligheten att få samtala med några svenska ledamöter och assistenter
om deras intranätanvändning, vilket vi ser fram emot. Samtalen kommer att äga rum under v.
38, då vi kommer att befinna oss i Bryssel och parlamentet.

En kopia av vårt arbete kommer att översändas till Erik Pegazzano, som är vår kontaktperson.
Till Er övriga skickas ett abstract på magisteruppsatsen.

Om Ni har några frågor angående vårt arbete, enkäten eller om Ni vill tillföra något är Ni
mycket välkomna att göra det.

Maria Svensson
Göteborgsvägen 100A
504 60  Borås 
SWEDEN
maria.svensson@bhs.utb.hb.se
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Vi tackar för att Du ställer upp och tar Dig tid att svarar på våra frågor
och ser fram emot Dina svar.

Med vänliga hälsningar

Maria Svensson & Susanna Schlehaider

Introduction to the Master’s degree-paper of Susanna Schlehaider and Maria Svensson

This letter goes out to all members of the Committee on the Environment, Public Health and
Consumer Policy and some of the Swedish assistants/secretaries.

We are two students from the Swedish School of Library and Information Science (SSLIS), at
the University College in Borås, who are writing on a Master’s degree-paper, about the
Intranet. We are studying the possible user-effects and the possible language-effects, that a
multilingual Intranet can give. We have chosen The European Parliament because all
information should be in every official language of the European Parliament.

To implement this examination, we intent to hand out an inquiry to all members of the
Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy. The examination is of
most importance for the scientific character of our Master’s degree-paper and we are very
grateful if You will take some of Your time to answer our questions.
The personal information that we will receive from the inquiry will be treated strictly
confidential and when our work is finished we will destroy the information.

As an attachment to this letter there is an inquiry. There are two possibilities to answer this
inquiry: 1. You can answer via e-mail, first delete all the answers that disagree with Your
opinions and leave those that agree. When You come to the “open-questions” please write
down Your opinions (but first delete the lines) and then return the inquiry back to us.
2. You can print out the inquiry, answer it and give it to us personally, on the Committees
meeting on Monday the 18th of September, or send it to us by post. The address You will find
below.

In Brussels we also have the privilege to meet some of the Swedish members and assistants
and talk about their Intranet-use. We are looking forward to this very much. These talks will
take place during week 38, when we will be in Brussels and visit the Parliament.

A copy of our paper will be sent to Erik Pagazzano, who is our contact-person. You will
receive an abstract of the Master’s degree-paper.

If You have any questions concerning our work, the inquiry or if You want to add something,
You are most welcome to do so.

Maria Svensson
Göteborgsvägen 100A
504 60  Borås 
SWEDEN
maria.svensson@bhs.utb.hb.se
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Thank You for taking Your time answering the questions,
we appreciate Your answers.

Yours sincerely

Maria Svensson & Susanna Schlehaider
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Detta är den enkät vi skickade ut via e-post och som vi även delade ut under vår vistelse i
Bryssel. Enkäten fanns på fyra språk, svenska, engelska, franska och tyska.

(QNlW

1 a. Vilket/Vilka språk använder Du oftast på intranät när Du kommunicerar med de övriga
ledamöterna i x-utskottet?

 engelska  franska   tyska   annat: __________________________

1 b. På vilket språk svarar de andra ledamöterna?

  engelska   franska   tyska   annat: __________________________

2. Vilken nytta har Du av intranät i ditt arbete?
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Hur många timmar/dag använder Du intranät?

Antal timmar: ________

4. Har Du gått kurs i intranätanvändning på EP?

 ja  nej

5. Hur många språk tycker Du ska användas på intranät?

_______________ st.

6. Känns det motiverat att ha all information på alla språk, såsom det står i EUs grundlag? (på
intranät)

 ja  nej

Motivera:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Finns det en outtalad regel/rättesnöre om vilket språk man bör använda på intranät?

 ja  nej
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Berätta:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Har Du hört talas om eller varit med om att problem uppstått pga språkförbistring?

 ja  nej

Berätta:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Hur upplever Du den flerspråkiga situationen som uppstår på intranätet?

Berätta:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Har intranätet förbättrat eller försämrat Dina kontaktmöjligheter?

 förbättrats  försämrats

Berätta:____________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Bilaga 3
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1. Vad är det du arbetar som och vad innebär det?

2. Hur mycket använder du intranätet?

3. Vilka sidor går du in på? Vad är viktigt för dig? Intresserar dig?

4. Producerar du mycket själv som publiceras på intranätet?

5. Hur har intranätet påverkat din informations- och datainhämtning? Om ja hur?

6. Följs debatten via intranätet eller är det papperet som är det bärande mediet?

7. Hur har intranätet påverkat kontakten mellan er medarbetare?

8. Vilket språk använder du när du gör inlägg i debatten? Skulle det gå att använda svenska?

9. Kan man göra sin röst hörd på sitt hemspråk på intranät?

10. Behandlas ett bidrag på ett mindre språk till debatten på ett annat sätt än om det gjorts på
engelska, franska eller tyska?

11. Använder du svenska någon gång eller blir det bara franska alt ngt annat språk?

12. Om det oftast blir på ett annat språk: Hur upplever du det?

13. Behöver informationen på intranätet vara på fler språk än ett? – Hur fungerar det i så fall –
är det översättare, du själv eller webmasters som översätter texten?

14. Upplever du att andemeningen i ditt budskap förändras när du skriver på annat språk?


