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Abstract: The aim of this Master Thesis is to examine how the national 

intranet at Nordea serves the organisation as a channel of 
information and communication. The intranets of today, have 
partially or completely come to replace other channels of 
information within larger organisations, and the intranet has 
become an increasingly important issue to the 
communicational process of organisations. To address the 
problem stated, qualitative interviews was accomplished with 
several employees at a department at Nordea. The achieved 
result reflects how the intranet supports variable everyday 
end-user situations. The result shows an intranet that is 
sparsely used in comparison to other channels of 
communication such as colleagues. This is primarily due to 
the considerable time and effort that is needed to find and 
apply relevant information in a stressed situation. However, 
the information available on the intranet is considered both 
updated and reliable. A possible cause to the current 
situation can be ascribed to insufficient knowledge and 
education in how the intranet is structured and how the 
information efficiently can be retrieved. Further education 
and end-user influence on the design of the intranet is 
needed.  
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1 INLEDNING 
  
Vi lever idag i ett samhälle där vi omges av, och har tillgång till mer information än 
någonsin tidigare. Våra organisationer utgör inget undantag. Ett av de viktigaste 
konkurrensmedlen för många företag är just den information och den kunskap som 
finns samlad i organisationen. För att bli användbar för hela organisationen bör 
informationen i olika enheter och hos olika individer fångas upp och tillvaratas. Om 
informationen ska kunna återanvändas av andra grupper och individer måste den 
därefter distribueras inom organisationen. Detta ställer höga krav på den 
kommunikativa processen. Såväl organisationspraktiker som organisationsteoretiker 
intresserar sig allt mer för denna. Organisationers interna kommunikation kan 
emellertid studeras ur en rad olika hänseenden. Beroende på undersökningens syfte 
studeras kommunikationsprocessen utifrån skilda perspektiv, där ledningen eller 
medarbetarna kan utgöra utgångspunkter. Vidare finns hos forskarna alternativa 
tolkningssätt av begreppet kommunikation, vilket har stor inverkan på forskningen. 
Därtill tillkommer det faktum att information kan distribueras via en mängd olika 
kanaler och vara antingen formell eller informell, muntlig eller skriftlig.  
 
Mitt intresse för organisationers informationsflöden och interna kommunikation har i 
första hand kommit att inrikta sig på intranätet som informations- och 
kommunikationskanal. Intranät är en relativt ny företeelse och, enligt min uppfattning, 
ett spännande medium med stora möjligheter. Samtidigt finns många problem med 
intranätet som arbetsverktyg. En effektiv användning av intranätet förutsätter bl.a. 
relevant och uppdaterad information som är lätt för användarna att hitta. Detta kan 
uppfattas som självklara kriterier, men alla organisationer har inte lyckats utforma sina 
intranät i enlighet med dessa. 
 
Intresset för internkommunikation och intranät väcktes då jag sommaren 2000 
började en anställning på Nordea Bank Sverige AB (i fortsättningen Nordea) i 
Göteborg. Arbetet på den enhet där jag anställdes är av mycket föränderlig karaktär 
varför det blir extra viktigt att hela tiden hålla sig à jour med utvecklingen. Detta kan 
bl.a. ske genom möten och samtal med kollegor eller via mail och intranät. Genom 
min anställning på Nordea har jag dock observerat ett missnöje med intranätet bland 
en del medlemmar. Somliga uppfattar intranätet som rörigt och menar bl.a. att det är 
svårt att finna relevant information.  
 
Mot bakgrund av detta och för att kunna fördjupa mina kunskaper i en del av 
forskningsområdet organisationskommunikation, beslöt jag mig för att utforska hur 
Nordeas nationella intranät upplevs och används av de anställda på den aktuella 
enheten. En annan anledning till att jag valde att utföra min studie på Nordea är 
organisationens storlek. I en stor organisation, där avståndet är stort mellan 
intranätanvändarna och de ansvariga för intranätet, ökar risken för att innehållet på 
intranätet inte korresponderar med användarnas behov. Jag ansåg därför att det skulle 
vara intressantare och mer relevant att undersöka intranätets roll i en stor och 
komplex organisation än i en liten.  
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2 BAKGRUND 
 
Innan jag redogör närmare för uppsatsens syfte och frågeställningar, kommer jag i 
detta kapitel att uppehålla mig något kring intranätet som företeelse. Intranätet är den 
mest centrala delen i denna uppsats varför jag redan nu vill skapa förståelse för 
innebörden av ett intranät.  
 
Intranätet som informationskanal och arbetsverktyg förekommer idag i många, både 
små och stora, organisationer. En undersökning som 2001 genomfördes av IDC1 
visade att 78 procent av alla svenska företag har någon form av intranät (Wallström 
2001). Med rådande utvecklingstakt är sannolikt antalet svenska organisationer med 
intranät än fler idag.   
 
När de första intranäten såg dagens ljus i mitten av 1990-talet var de mer eller mindre 
avsedda att fungera som ett slags elektroniska anslagstavlor, där information och 
nyheter, ofta av allmän karaktär, kunde spridas till organisationens medlemmar. Ett 
intranät med denna funktion utgör i de flesta fall endast ett komplement till 
organisationens övriga informationskanaler, som nyhetsbrev och personaltidningar 
(Bark & Heide 2002, s. 9ff.).  
 
Idag har många organisationer utvecklat sina intranät till betydligt mer sofistikerade 
arbetsverktyg som, helt eller delvis, kommit att ersätta andra informationskanaler. 
Detta ställer höga krav på intranätet som den kanal som måste tillfredsställa merparten 
av organisationens och dess medlemmars informationsbehov i det dagliga arbetet. Att 
utveckla och underhålla ett intranät kräver stora resurser, både i form av kunskap och 
kapital.   
 
Alla organisationer har dock inte följt med i den snabba utvecklingen, vilket i vissa fall 
lett till att man tappat kontrollen över intranätet. En av anledningarna är att de flesta 
intranät, precis som många andra arbetsprocesser, är top-down-processer, d.v.s. styrs 
uppifrån och ner (Brown & Duguid 2000, s. 79). I praktiken innebär det att centralt 
placerade personer i organisationen styr över intranätets innehåll och fyller det med 
information som man tror ska vara användbar för medlemmarna. Detta leder i värsta 
fall till ett intranät översållat med information som ingen efterfrågar. En sådan 
situation är givetvis ohållbar, både för organisationen i stort och för dess medlemmar.  
 

2.1 Intranätets utvecklingsfaser 
 
I litteraturen beskrivs ofta ett intranäts utveckling med hjälp av ett antal olika faser. 
Bark och Heide ser här i huvudsak tre utvecklingsfaser:  
 
• Intranätet som en ren informationskanal 

                                                      
1 International Data Cooperation 
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• Intranätet som ett arbetsverktyg 
 
• Intranätet som ett processtöd 
 
(Bark & Heide 2002, s. 12-13) 
 
I den första fasen beskrivs intranätet som "en elektronisk anslagstavla", där 
informationen ofta är statisk och består av exempelvis fakta om verksamheten och 
årsberättelser. Vid tiden för intranätets uppkomst, i mitten av 90-talet, var denna fas 
den dominerande och intranätet tänkt att fungera som en informationskanal där 
allehanda dokument och formulär, som tidigare endast funnits i pappersform, kunde 
göras tillgängliga för företagets medlemmar. På detta sätt skulle informationen bli 
lättare att uppdatera och tillgängligheten öka. Man skulle också slippa de kostnader 
som uppstår vid reproduktion och distribution av tryckt material. (Bark & Heide 2002, 
s. 12-13; se även Blackmore 2001a, s. 4).  
 
I den andra fasen inleds arbetet med att göra intranätet till en hjälp för organisationens 
medlemmar i den dagliga verksamheten. Informationen på intranätet anpassas nu i 
högre utsträckning till användarnas informationsbehov, och medlemmarna kan med 
hjälp av informationen lösa vissa arbetsrelaterade problem. Gränsen mellan den andra 
och tredje fasen är flytande, men för att intranätet ska kunna fungera som ett 
processtöd för både organisationen och den enskilde individen ska det vara möjligt för 
medarbetarna, att med hjälp av olika applikationer som handböcker, prislistor, 
blanketter etc., kunna lösa merparten av sina arbetsuppgifter direkt med hjälp av 
intranätet (Bark & Heide 2002, s. 11-13; Kommunikativt ledarskap 1999, s. 97). Bark 
och Heide ser också en eventuell fjärde fas, där man genom fokus på dialog stimulerar 
den tvärfunktionella kommunikation via intranätet och på så sätt knyter ihop och 
håller samman verksamhetens olika delar (2002, s. 11-13).   
 

2.2 Definitioner 
 
Följande begrepp är väsentliga för förståelsen av uppsatsen och kommer därför att 
preciseras. Jag vill på så sätt klargöra hur jag valt att förhålla mig till begreppen och 
hur de kommer att behandlas i denna uppsats.  
 
2.2.1 Intranät 
 
De flesta beskrivningar av intranät utgår från tekniken bakom intranätet. Intranätet ses 
då som ett datanätverk, byggt på Internet-teknik, där tillträdet är begränsat till en 
specifik användargrupp, t.ex. medarbetare på ett företag (Watson 1998, s. 1, 4).     
 
Mer uttömmande definitioner av intranät är svåra att hitta. En något mer heltäckande 
definition hittar vi dock hos Blackmore som definierar intranätet som ett strategiskt 
verktyg som stimulerar identifiering, delgivning och skapande av en organisations 
intellektuella och kunskapsmässiga tillgångar. Intranätet ses därmed som 
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organisationens kollektiva/gemensamma minne, eller "corporate memory" 
(Blackmore 2001a, s. 4).  
 
En liknande syn på intranätet framkommer hos Bark, som menar att intranätet 
vanligen syftar till att “stärka och utveckla den interna 
informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av 
kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt arbetsredskap för 
att understödja processer och arbetssituationer” (1997, s. 9-10).  
 
De två sistnämnda definitionerna utgår från intranätets syfte och passar väl in i min 
studie. Jag kommer i uppsatsen huvudsakligen att luta mig mot Barks definition av 
intranät. 
 
2.2.2 Data, information och kunskap  
 
I litteraturen poängteras ofta att data, information och kunskap inte är samma sak. 
Ändå finns en viss nonchalans i användningen av begreppen. Detta märks främst i den 
tidiga Knowledge Management-litteraturen där begreppen information och kunskap 
ofta likställs. Jag vill här ge några tolkningar av begreppen så som jag använder dem i 
uppsatsen.   
 
Enligt Nationalencyklopedin är data ”representation av fakta, begrepp eller 
instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor 
eller maskiner. […] Med information avses däremot innebörden i data, vilket 
förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data” (Data 2003).  
 
Vidare är det, enligt Nationalencyklopedin, svårt att dra en strikt gräns mellan 
information och kunskap: ”Information innebär att någon får kännedom om 
någonting (’blir informerad’). Den kan ses som en nödvändig, men ej tillräcklig 
förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. Information kan uppfattas som 
en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Termen syftar då på själva 
meddelandet, dvs. det innehåll som förmedlas.” (Information 2003).   
 
Choo menar att kunskap är information som genom reflektion och förståelse 
omvandlats till övertygelse och mentala modeller. Kunskap bygger på individens 
tidigare erfarenheter och personliga tolkningar. Kunskap är därmed resultatet av en 
socialt konstruerad process där individen först måste skapa mening (make sense) av 
informationen för att sedan kunna införliva den med sin tidigare kunskap (Choo 
1998a, s. 3-11). 
 
Tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar således vår tolkning av information. 
Olika individer tolkar information på olika sätt varför kunskap aldrig kan sägas vara 
något statiskt. Ur samma information kan således olika kunskap uppstå hos olika 
individer. Kunskap kan enligt min uppfattning, till skillnad från information, därför 
inte lagras och återvinnas med hjälp av databaser.   
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2.2.3 Information och kommunikation 
 
När jag nu definierat data, information och kunskap vill jag passa på att också klargöra 
skillnaden mellan information och kommunikation. Också dessa begrepp behandlas 
emellanåt felaktigt som synonyma. En enkel, men samtidigt klar, definition som jag 
utgår från i denna uppsats härrör sig från Jan Strids förklaring av begreppen. 
Information definieras enligt Strid som själva budskapet eller innehållet i ett 
meddelande, medan han med kommunikation avser flödet av information, eller 
budskapsförmedling, mellan två eller flera personer (1999, s. 11). 
 
2.2.4 Källa och kanal 
 
Av praktiska skäl kommer jag i denna uppsats att använda termen informationskanal 
både för informationskälla och informationskanal, även om dessa i själva verket utgör 
två skilda företeelser. Enligt Nationalencyklopedin definieras en källa som ”en 
ursprunglig skriftlig eller muntlig utsaga från vilken (viss) information härstammar 
direkt el. indirekt” (Källa 2003). En kanal definieras däremot som ett ”förbindelseled 
för överföring av information” (Kanal 2003). Enligt min tolkning kan en människa 
utgöra både källa och kanal. För enkelhetens skull kommer jag dock uteslutande att 
tala om människor som kanaler i denna uppsats, även om de ibland också utgör källor.     
 
2.2.5 Information Management 
 
Information Management (IM) innebär att nyttja de informationsresurser och 
informationsmöjligheter organisationen har på bästa sätt, såväl för organisationen själv 
som för eventuella kunder. Rent praktiskt innebär Information Management att 
planera, designa och utveckla organisationens (informations-) strukturer, resurser och 
processer för att i slutändan kunna realisera de mål som finns uppsatta (Auster & 
Choo 1996, viiff.). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Nordeas nationella intranät används 
som informations- och kommunikationskanal enligt några av organisationens 
medlemmar. På basis av intervjuer vill jag ta reda på medlemmarnas subjektiva 
uppfattningar om, synpunkter på, och tillfredsställelse med intranätet, och på så sätt 
belysa hur intranätet används i den dagliga verksamheten. Undersökningen utgår 
uteslutande från respondenternas uppfattningar, varför följande frågeställningar 
kommer att besvaras i enlighet med dessa.  
 
• Till vad och i vilken utsträckning används intranätet?  
• Motsvarar informationen på intranätet informationsbehoven?  
• Är informationen på intranätet av god kvalitet?   
• Är informationen på intranätet lätt eller svår att finna?  
• Vad är styrkorna respektive svagheterna med dagens intranät? 

 
I anslutning härvid ämnar jag lyfta fram intranätets möjligheter samt diskutera dess 
eventuella brister. I litteraturen diskuteras denna problematik oftast inte enbart utifrån 
de underliggande orsakerna, utan inkluderar även möjliga strategier för att komma 
tillrätta med problemen. Denna modell kommer även att användas i analysen av det 
empiriska materialet i den här studien.  
 
Jag kommer här att förklara frågeställningarna något utförligare och beskriva 
ändamålet med respektive frågeställning: 
 
Intranätanvändning – Denna frågeställning utgör en ingång till resterande 
frågeställningar, genom vilken jag vill få klarhet i vilken typ av information som 
eftersöks på intranätet och i vilka situationer. Jag kommer här att fokusera på den 
information medlemmarna behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, och 
alltså inte på intranätets eventuella övriga användningsområden.  
Informationsbehov – Här ämnar jag ta reda på om informationen på intranätet 
korresponderar med medlemmarnas arbetsrelaterade informationsbehov. Frågor som 
aktualiseras här är om informationen är användbar och anpassad till medlemmarnas 
arbetssituation.    
Kvalitet – Avsikten här är att undersöka huruvida informationen på intranätet uppfattas 
som aktuell, tillförlitlig och lättförståelig. 
Informationssökning – Genom denna frågeställning vill jag studera hur medlemmarna 
uppfattar intranätets struktur och sökfunktion, och om man utan svårighet kan finna 
den information man behöver 
Styrkor och svagheter – Här vill jag få medlemmarnas bild av vad man är nöjd respektive 
mindre nöjd med när det gäller intranätet.   
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3.1 Avgränsning  
 
Det internationella forskningsintresset för intranät är relativt stort, med huvuddelen av 
forskningen inriktad på den tekniska aspekten av intranät. Fokus för denna uppsats 
ligger istället på de kommunikativa och innehållsmässiga aspekterna av intranät, varför 
tekniken bakom intranät inte kommer att behandlas här. 
 
En del författare inkluderar e-post i intranätbegreppet vilket jag valt att inte göra i 
denna uppsats. E-post hanteras på Nordea via andra applikationer än intranätet, varför 
intranätet och e-postsystemet här ses som två separerade enheter. I min studie 
framkom att respondenterna inte heller sätter likhetstecken mellan e-post och intranät. 
 
Viktigt att påpeka är att jag i min undersökning inte gör några anspråk på att inkludera 
alla Nordeamedlemmars uppfattningar om intranätet. Undersökningen utgår som jag 
redan nämnt endast från de uppfattningar om intranätet som framkommer hos 
medlemmarna på en specifik enhet i Nordea. Denna enhet presenteras närmare i 
kapitel 5. 
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4 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

 
Följande genomgång är tänkt att fungera som en inblick och orientering i en del av 
den litteratur som på olika sätt berör den interna kommunikationen inom 
organisationer. Kapitlet inleds med en kort introduktion av några klassiska 
kommunikationsteorier. Därefter följer en orientering i forskningsfältet 
organisationskommunikation samt en presentation av en teori inom Information 
Management. Kapitlet knyts samman med några teorier kring 
kommunikationsproblem, där kopplingen mellan intranät, internkommunikation och 
IM framkommer.   
 
De forskningsfält som utgör teoretisk ram för uppsatsen befinner sig alla i gränslandet 
mellan biblioteks- och informationsvetenskap respektive medie- och 
kommunikationsvetenskap. Dessa båda vetenskapstraditioner är båda 
tvärvetenskapliga till sin natur och ligger teoretiskt sett nära varandra. De delar en hel 
del intressanta teorier varför det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen mellan 
dem går. Organisations- och informationsteorier är t.ex. inslag i båda vetenskaperna. 
Ämnet för denna uppsats har resulterat i att teorier har hämtats från både biblioteks- 
och informationsvetenskapen och medie- och kommunikationsvetenskapen. Innan de 
för uppsatsen aktuella teorierna presenteras, vill jag först redogöra för hur sökningen 
av litteratur har gått till.  
 

4.1 Litteratursökning 
 
Undersökningens material utgörs av den empiriska undersökningen och den litteratur 
som studerats. Litteraturen har dels eftersökts i databaserna LIBRIS, LISA, NCOM, 
Nordiskt BDI-index och Library Literature & Information Science, dels hämtats från 
kurslitteraturen för BHS kurser Organisationsteori (b-kurs); Informationsförsörjning 
(b-kurs); samt Hantering och förvaltning av informationsresurser (IRM) (c-kurs). 
Litteraturhänvisningar i den återfunna litteraturen har också lett mig vidare till 
ytterligare publikationer.  
 

4.2 Kommunikation 
 
Den moderna kommunikationsteorin kan sägas ha sitt ursprung i Shannons och 
Weavers berömda kommunikationsmodell från 1949. Modellen har fått många 
efterföljare, men också många kritiker. För att belysa komplexiteten i begreppet 
kommunikation kommer jag här, mycket förenklat, att redogöra för de 
kommunikationsteorier som kan sägas haft störst betydelse för synsättet på, och 
studiet av kommunikation. Enligt Fiske (1997) finns två  huvudsakliga skolor för 
kommunikationsstudier; processkolan och den semiotiska skolan. Det ska emellertid 
påpekas att dessa skolor också har andra namn och processkolan kallas ibland för 
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transmissionsperspektivet, och den semiotiska skolan för det kulturella, eller det 
meningsskapande perspektivet.  
 
Processkolan, där Shannon och Weaver var pionjärer, ser kommunikation som en 
linjär process där meddelanden överförs från person A till person B. De avgörande 
faktorerna för om kommunikationen ska lyckas eller ej ligger i själva processen. De 
viktigaste komponenterna i processen är informationskälla, medium, brus och 
mottagare. Med informationskälla avses den som fattar beslut om att ett visst 
meddelande ska sändas. Exempel på olika typer av medier är framställande medier, 
exempelvis rösten eller kroppen; återgivande medier som t.ex. skrift och fotografier; 
samt mekaniska medier som telefon, TV och Internet. Den sistnämnda typen av 
medier fungerar som överförare av de två förstnämnda kategorierna. Med brus menas 
förvrängning av meddelandets betydelse eller sådant som gör det avsedda 
meddelandet svårare för mottagaren att tyda på ett korrekt sätt. Kommunikationen 
betraktas som misslyckad då utfallet inte överensstämmer med vad som var avsett. Då 
detta inträffar undersöks kommunikationsprocessens olika komponenter för att man 
ska kunna fastställa var felet uppstod. Målet är att göra meddelandet tydligare, bl.a. 
genom reducering av bruset och på så sätt effektivisera hela 
kommunikationsprocessen (Fiske 1997).       
 
Den semiotiska skolan inriktar sig, till skillnad från processkolan, inte på själva 
överföringen av meddelanden eller på kommunikation som process utan på 
kommunikation som skapande av betydelse. Vid kommunikation mellan två parter 
förstås det kommunicerade meddelandets betydelse mer eller mindre korrekt av 
mottagaren. Graden av gemensamma begrepp (koder enligt Fiskes definition) hos de 
båda parterna avgör hur nära parternas betydelse, eller tolkning av meddelandet ligger 
varandra. Enligt denna inriktning behöver missuppfattningar inte vara detsamma som 
misslyckad kommunikation. Missuppfattningarna ses istället som orsakade av 
kulturella och sociala skillnader mellan sändare och mottagare. 
Kommunikationsprocessens avgörande faktorer ligger således inte i själva processen, 
utan i samhället och världen runtom oss. För att öka graden av likvärdiga betydelser av 
ett meddelande måste man enligt den semiotiska skolan minimera de kulturella och 
sociala skillnaderna mellan sändare och mottagare (Fiske 1997, s. 56ff.).  
 
4.2.1 Organisationskommunikation   
 
Organisationskommunikation är, om inte i Sverige så i varje fall internationellt sett, ett 
stort forskningsfält. Tonvikten ligger på amerikansk litteratur, där ett stort antal 
artiklar och böcker i ämnet utkommit de senaste 20 åren, varav ett flertal handböcker. 
Här kan bl.a. Putnam och Pacanowsky, 1983; Jablin, Putnam, Roberts och Porter, 
1987; Goldhaber, 1993; och Jablin och Putnam, 2001 nämnas.  
 
Organisationskommunikationsbegreppet är dock inte oproblematiskt. Det finns hos 
forskarna skilda uppfattningar om var gränsen för organisationskommunikation går i 
relation till angränsande forskningsområden som public relations, marknadsföring och 
marknadskommunikation. Samtliga områden involverar organisationers 
kommunikation med olika intressenter. Det unika för 

 11 



organisationskommunikationsområdet är att också den informella kommunikationen 
mellan medarbetarna innefattas (Heide 2002, s. 23). Organisationskommunikation är, 
enligt Heide, "ett fält där forskarna i första hand fokuserar på 
kommunikationsprocesser, alltså såväl planerade (formella) som spontana (informella), 
per se" (2002, s. 23).  
 
Inom forskningsfältet organisationskommunikation finns olika inriktningar. Enligt 
vissa forskare kan man urskilja tre avgränsade inriktningar, medan andra menar att det 
finns fyra. Som vi kommer att se florerar också olika namn för en och samma 
inriktning. Jag har här valt att utgå från de inriktningar Krone, Jablin och Putnam 
(1987, se Hannagan 1995, s. 271-274) urskiljer, nämligen funktionalistiskt/mekaniskt; 
psykologiskt; tolkande; och kritiskt perspektiv. Den funktionalistiska traditionen ser 
enligt Putnam organisationer som statiska och rationella enheter, där huvudintresset 
ligger på hur kommunikation ska kunna bidra till organisationseffektivitet. 
Kommunikationen uppfattas som en överföringsprocess där ett meddelande går via 
en kanal från en person till en annan. Man intresserar sig därför för 
kommunikationssystem och hur de så effektivt som möjligt ska kunna överföra 
meddelanden (Putnam 1983, s. 31ff.). Denna uppfattning överensstämmer i mångt 
och mycket med processkolans kommunikationssyn, och den gemensamma 
utgångspunkten är att det i informationen existerar bestämda betydelser som går att 
överföra via olika kommunikationskanaler. 
 
Från början av 1980-talet ser man en kritisk hållning hos en del forskare gentemot det 
funktionalistiska paradigmet. Företrädare för det psykologiska perspektivet (ibland 
också kallat det kognitiva perspektivet) ser istället organisationskommunikation som 
mentala aktiviteter, där personliga egenskaper hos individen inverkar på mottagningen 
och tolkningen av meddelanden. Meddelanden filtreras enligt detta synsätt utifrån 
mottagarnas konceptuella modeller; attityder och uppfattningar (Krone, Jablin & 
Putnam 1987, se Hannagan 1995, s. 271-272).  
 
Putnam (1983) tillhör också kritikerna, och vänder sig framförallt mot vad hon anser 
vara en förenklad syn på organisationer och synen på kommunikation som en linjär 
process. Hon förespråkar ett alternativ till den funktionalistiska 
kommunikationssynen, och för fram vad hon kallar det tolkande perspektivet 
(interpretive perspective). Verkligheten är enligt detta perspektiv socialt konstruerad 
och huvudintresset ligger på hur människan genom ord, symboler och beteende 
skapar denna verklighet (Putnam 1983, s. 35). Kommunikation ses här som det som 
konstruerar och upprätthåller organisationer, och målet för forskningen är att förstå 
hur människor upplever och tolkar olika situationer. Det tolkande perspektivet kan ses 
som en förlängning av det psykologiska perspektivet, men det finns också en stor 
skillnad i de båda synsätten. Det psykologiska perspektivet har bl.a. kritiserats för att 
man med sitt kognitiva synsätt utgår från ett alltför individuellt perspektiv och inte tar 
hänsyn till sociala förhållanden. I det tolkande perspektivet kan inte ett beteende 
reduceras till en kognitivt filtrerad respons på ett yttre stimuli. Beteende utvecklas 
snarare genom interaktion och förändras då den sociala kontexten förändras (Krone et 
al. 1987, se Hannagan 1995, s. 272). Om det funktionalistiska perspektivet har sin 
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grund i processkolan syns här istället en tydlig koppling till den semiotiska skolans 
teorier. 
 
Den kritiska perspektivet har enligt Hannagan en del likheter med det funktionalistiska 
perspektivet. Också här intresserar man sig för effektiviteten hos olika 
kommunikationssystem och hur de används. Det finns dock en avgörande skillnad 
från det funktionalistiska perspektivets sätt att se på kommunikation. Enligt det 
kritiska perspektivet menar man nämligen att ”an individual does not ’do’ 
communication, but becomes ’part’ of communication” (Hannagan 1995, s. 273). 
Forskningsfokus här ligger på makt- och kontrollfrågor och man utgår från att olika 
grupper och individer i en organisation har olika möjligheter att kontrollera 
organisationens konstruktion av gemensamma betydelser. Man har framförallt 
studerat hur makt- och konfliktrelationer tar sig uttryck i kommunikationen mellan 
överordnade och underordnade, och kunnat konstatera att dessa relationer påverkar 
kommunikationsprocessen negativt (Hannagan 1995, s. 273). 
  
4.2.2 Internkommunikation 
 
Som jag tidigare nämnde finns hos forskarna olika uppfattningar om var gränsen för 
organisationskommunikation bör dras. Frågan huruvida organisationers externa 
kommunikation ska inkluderas eller exkluderas i 
organisationskommunikationsbegreppet har skapat ytterligare meningsskiljaktigheter 
bland forskarna, även om de flesta idag anser att både den externa och interna 
kommunikationen omfattas av begreppet. Sedan slutet av 1950-talet har forskarna 
huvudsakligen intresserat sig för organisationers interna kommunikation (Redding och 
Tompkins 1988, se Heide 2002, s. 24).  
 
Internkommunikation kan alltså sägas vara en delmängd av 
organisationskommunikation, som består av såväl intern som extern kommunikation. 
Fokus för detta arbete kommer uteslutande att ligga på den interna kommunikationen. 
Vad innefattas då i detta begrepp? För att bedöma vad som är intern respektive extern 
kommunikation måste vi först bestämma var gränsen mellan en organisation och dess 
omvärld går. Denna gräns är dock flytande och mycket svår att fastställa. En 
organisation betraktas i regel inte som en sluten enhet; tvärtom kan de flesta 
organisationer inte existera utan sin omgivning och förhåller sig därför öppna till 
omvärlden. Vad gäller organisationers interna och externa kommunikation kan inte 
heller här det ena existera utan det andra, och den interna och externa 
kommunikationen hänger ofta samman. Vad avgör då om kommunikationen är intern 
eller extern? Strid menar här att kommunikationens syfte sätter gränsen för vad som 
kan bedömas vara intern respektive extern kommunikation (1999, s. 15).  
 
Jag har i denna uppsats valt att fokusera på den interna kommunikationen som om 
den vore fristående från organisationens externa kommunikation. I min studie innebär 
det att jag valt att se innehållet på Nordeas intranät som Nordeas egen information, 
även om all information på intranätet inte är skapat av Nordea självt. En del av 
innehållet har tvärtom hämtats från externa källor, men eftersom intranätet är en 
intern kommunikationskanal och informationen endast används för internt bruk (i 
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internt syfte) har inte den externa kommunikationen någon direkt relevans för denna 
studie.  
 
En annan intressant distinktion är den mellan intern information respektive intern 
kommunikation. Intern information betonar det enkelriktade informationssyftet, medan 
intern kommunikation fokuserar på en tvåvägsprocess eller en dubbelriktad process 
(Strid 1999, s. 14ff.). Före 1970-talet användes företrädelsevis begreppet information 
när man talade om budskapsöverföring inom organisationer, medan kommunikation 
numera är den dominerande termen. Detta kommer sig av att information i slutet av 
1960-talet endast ansågs beteckna en sändarinriktad aktivitet, varför ordet fick en 
negativ innebörd. Man gick istället över till kommunikation som man tyckte hade en 
mer positiv klang: ”Att kommunicera eller delta i en relation ger ett intryck av 
deltagande. Om det sedan innebär ett reellt deltagande eller ej är en helt annan sak.” 
(Strid 1999, s. 18). Ett intranät kan ses både som en informations- och 
kommunikationskanal. Beroende på vilken utvecklingsfas intranätet befinner sig i 
finns olika mycket inslag av kommunikation. Även då intranätet används som ett 
processtöd (Bark & Heide 2002, s. 12-13), och interaktiv kommunikation förekommer 
mellan organisationsmedlemmarna måste en del av den enkelriktade informationen 
fortfarande finnas kvar. 
 
Som vi sett tidigare definierar Strid kommunikation som flödet av information, eller 
budskapsförmedling, mellan två eller flera personer. Internkommunikation innebär 
därmed informationsflöde mellan medlemmar i en organisation, eller närmare 
bestämt: ”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt 
strukturerade för att uppnå något bestämt mål.” (Strid 1999, s. 14).  
 
Varför behövs då internkommunikation? De flesta kan säkert instämma i att alla 
sammanslutningar, inklusive organisationer, behöver ett visst mått av kommunikation 
för att fungera. I organisationer behövs en kommunikationsprocess bl.a. för att man 
ska kunna fatta beslut, och ytterst för att organisationen ska vara framgångsrik. Olika 
typer av organisationer kräver dock olika grad av kommunikation. Hall menar bl.a. att 
ju mer koncept- och människoinriktad en organisation är, desto mer betydelsefullt blir 
det med kommunikation. Kommunikation behövs även i mekaniserade system, men 
de rutinmässiga inslagen som ofta präglar sådana verksamheter leder till en brist i 
variation i kommunikationsprocessen. Organisationer eller enheter som däremot 
handskas med betydande inslag av osäkerhet och där teknologin inte tillåter 
rutinmässighet, har ofta en varierad kommunikation, varför 
kommunikationsprocessen där är av stor vikt (Hall 1999, s. 167).  
 
Organisationer bör genom sin interna kommunikation dels sträva efter att tala om vad 
som ska göras och hur, dels sträva efter att skapa ett deltagande och ett engagemang i 
organisationen. Ytterligare en funktion hos den interna kommunikationen är enligt 
Strid kontrollfunktionen. Genom att undanhålla viss information eller bara tillåta viss 
kommunikation kan informationen eller kommunikationen användas som ett 
maktmedel, eller en kontrollfunktion (Strid 1999, s. 41ff.). Detta kan jämföras med 
den kritiska kommunikationstraditionen där man anser att existerande maktrelationer i 
organisationer påverkar kommunikationsprocessen negativt. 
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Det finns i huvudsak två klassiska metoder för att tillhandahålla information, nämligen 
push- respektive pull-metoden. Push-metoden innebär att någon (oftast någon i 
chefsposition) bedömer att en viss nyhet eller en viss typ av information är passande 
för en specifik användare eller en specifik grupp av användare. Informationen 
distribueras då till de aktuella användarna oavsett om informationen har blivit 
efterfrågad av dem eller inte. Pull-metoden innebär istället att en viss typ av 
information efterfrågas av en användare. Användaren ser då själv till att skaffa den 
aktuella informationen. Blackmore menar att det finns fördelar med båda metoderna. 
Push-modellen förser användaren med information som kan vara av intresse, och som 
användaren annars inte skulle vara medveten om. Pull-modellen lämpar sig bäst då 
användaren efterfrågar en specifik typ av information vid ett specifikt tillfälle och inte 
vill bli hindrad av att behöva gå igenom en mängd, för ändamålet, irrelevant 
information (Blackmore 2001a, s. 29). Ett exempel på en kommunikationskanal där 
push-metoden tillämpas är e-post. Ett intranät är däremot ett typiskt exempel på en 
kommunikationskanal där användarna måste använda sig av pull-metoden för att 
tillgodogöra sig information.  
 

4.3 Information Management 
 
För att medlemmarna i en organisation ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt krävs relevant och lättillgänglig information. Detta förutsätter en 
noggrann hantering av organisationens informationstillgångar. Enligt Choo (1998b) 
finns idag flera teorier inom Information Management som betraktar organisationer 
som informationsprocessuella system (information processing systems). Dessa teorier 
försöker förstå och förutse hur organisationer upptäcker, samlar in, tolkar, bearbetar, 
lagrar och kommunicerar information. Choo ser informationsprocessen som en 
fortgående cykel, bestående av sex närliggande aktiviteter: identification of information 
needs; information acquisition; information organization and storage; development of information 
products and services; information distribution; samt information use. Processen är mycket 
relevant för denna studie varför en kortfattad förklaring av förloppet är nödvändig.  
 
Identification of information needs – Informationsbehov uppstår ur problem, osäkerhet och 
tvetydiga situationer som organisationsmedlemmarna konfronteras med. För att förstå 
situationen, lösa problemet eller fatta beslut krävs tillgång till information. 
Information acquisition – Informationsanskaffningen utlöses av behovet och innebär att 
organisationsmedlemmarna genom tillgängliga kanaler försöker skaffa den 
information de behöver. 
Information organization and storage – All den information som produceras och insamlas 
av organisationen måste struktureras på ett sådant sätt att den motsvarar 
organisationens och organisationsmedlemmarnas intressen och användning. 
Development of information products and services – Informationen paketeras i olika produkter 
och tjänster, ämnade för organisationens olika användargrupper och 
informationsbehov. Produkterna och tjänsterna har till uppgift att höja kvaliteten på 
informationen och omvandla informationen så att den motsvarar användarnas behov 
och preferenser. 
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Information distribution – Målet med informationsspridning är att öka flödet och 
återanvändningen av information i organisationen. På så sätt skapas nya insikter och 
ny kunskap om svåra problem och situationer. 
Information use – Genom tolknings- och beslutsfattande processer används 
informationen och blir till kunskap som sedan kan tillämpas i arbetet.  
 
Enligt Choo är informationsutbudet inom organisationer idag stort och varierat och 
en mängd olika metoder, källor och kanaler står till förfogande för insamling och 
lagring av information. Med så många kanaler till buds kan det vara svårt för 
organisationsmedlemmarna att veta vart de ska vända sig för att förse sig med 
information, varför organisationens införskaffande och användning av 
informationskanaler noga måste planeras, övervakas och utvärderas (Choo 1998b, s. 
24, 30-32). Särskilt viktigt är att undersöka om informationen och kanalerna 
överensstämmer med användarnas behov: ”End users should be given the best 
available information to perform their work, and the information should be delivered 
through channels and modes that dovetail [passar ihop, min anm.] well with users´ 
work patterns.” (Choo 1998b, s. 25).  
 
Behovsanalyser är enligt Choo en av de mest försummade verksamheterna i 
Information Management. Att förstå hur informationen används, eller inte används, 
för att fatta beslut, lösa problem och tolka situationer är nödvändigt för att 
organisationen kontinuerligt ska kunna förbättra de övriga aktiviteterna i information 
management-processen (Choo 1998b, s. 25-26). En metod som används för att 
diagnostisera de styrkor och svagheter som finns i informationsanskaffningen och 
användningen av informationen betecknas av Choo som  strategic information audit 
(1998b, s. 32). Genom denna metod granskar man medlemmarnas behov och 
användning av information, och bedömer informationskanalernas och 
informationsdistributionens effektivitet. Genom enkäter får medlemmarna bl.a. peka 
ut de kanaler som används, hur ofta de används samt vilken användning man har av 
dem. Medlemmarna får också förklara sitt behov av information. Resultatet kommer 
enligt Choo att visa på brister och inkonsekvens i informationsprocessen. Dessa 
brister måste då korrigeras. Målet är att säkerställa att informationsresurser finns för 
att tillfredsställa behoven, att informationen är välorganiserad, att en effektiv 
informationsteknologi tillämpas, och att informationen effektivt kommuniceras och 
återvinns (Choo 1998b, s. 32). 
 

4.4 Kommunikationsproblem 
 
Som vi sett finns inga universella regler för hur information uppfattas. Förklaringarna 
hos forskarna går isär, men kortfattat skulle man kunna säga att 
kommunikationsprocessen, och tolkningen av ett meddelande påverkas av ett eller 
flera av följande alternativ:  
Störningar, s.k. brus, i kommunikationsprocessen gör att det sända meddelandet 
förvrängs på ett sådant sätt att det blir svårare för mottagaren att tyda meddelandet 
korrekt.  
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Olika individuella faktorer, som mottagarens attityder och uppfattningar, gör att ett och 
samma meddelande kan uppfattas olika av olika individer. 
Sociala och kulturella faktorer inverkar på tolkningsprocessen, varför människor i en 
specifik kontext gör gemensamma tolkningar av meddelanden. 
 
Låt oss nu istället titta på några konkreta problemsituationer som kan uppstå i den 
kommunikativa processen.  
 
Den huvudsakliga konsekvensen av dagens kommunikationssystem är enligt Hall 
(1999) att meddelanden omvandlas eller modifieras medan de passerar genom 
systemet. Detta gör att det meddelande en mottagare tar del av riskerar att se 
annorlunda ut än det ursprungliga meddelandet.2 Det finns två former av omvandling. 
Hall kallar dessa för omission respektive distortion. Jag har här översatt begreppen till 
utelämning respektive förvanskning. Utelämning innebär, som namnet antyder, ett 
utplånande av vissa aspekter i meddelandet, och uppstår p.g.a. att mottagaren inte 
förmår uppfatta eller förstå hela innebörden av ett meddelande. Mottagaren kan då 
endast vidarebefordra meddelandet i den form han eller hon uppfattat. En del av den 
ursprungliga informationen går därmed förlorad. Andra orsaker till utelämning kan 
vara att mottagaren glömmer att föra vidare vissa aspekter av meddelandet, alternativt 
gör detta medvetet. Information- eller communication overload, som kommer att 
diskuteras mer här nedan, kan också leda till utelämning, och inträffar då vissa 
meddelanden, p.g.a. av överflöd av information, överhuvudtaget inte hanteras (Hall 
1999, s. 179).  
 
Förvanskning innebär att betydelsen av ett meddelande förändras under 
kommunikationsprocessens gång. Hur ett meddelande tolkas är, som vi tidigare sett, 
en individuell och/eller kontextuell faktor, till stor del beroende av vem eller vilka som 
mottar meddelandet. Skillnaden i tolkning kan vara såväl medveten som 
undermedveten. En individ kan exempelvis tolka ett meddelande utifrån de premisser 
han eller hon själv anser vara viktiga, eller så att det passar hans eller hennes egna 
syften (Hall 1999, s. 179-180).   
 
När informationsbelastningen är för hög för att man ska hinna med att hantera all 
information, uppstår information- eller communication overload. Om det inte är möjligt eller 
inte finns tid att ta sig an all information måste någon form av urskiljning göras. Det 
kan dock vara svårt att veta eller se vilken information som är viktigare än någon 
annan. Också detta har i hög grad att göra med individuella bedömningar. Ett vanligt 
sätt att försöka hantera information overload är att kompromissa med innehållet i 
informationen, och som vi sett ovan leder information overload lätt till omission, men 
kan också bidra till distortion. En annan metod då informationsbelastningen är för hög 
är att placera informationen i kö enligt ett bestämt kriterium, exempelvis 
datumordning för när man mottog informationen (Hall 1999, s. 180; se även Strid 
1999, s. 79). Hall menar att detta kan få både positiva och negativa konsekvenser. 
Informationen samlas lätt på hög, och om fel prioriteringssystem används kan mindre 

                                                      
2 Jfr med processkolan och det funktionalistiska/mekaniska synsättet på 
organisationskommunikation. 
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viktig information hanteras före sådan information som är av större betydelse – om 
den överhuvudtaget hinner hanteras. Eftersom information måste tolkas, och kanske 
också prövas, innan den kan förstås och bli till kunskap blir en situation med 
information overload ganska snart ohållbar. Om informationsbelastningen är 
betydande hinner man helt enkelt inte med att tolka, eller ens titta på all information 
(Hall 1999, s. 180).   
 
4.4.1 Kommunikationsproblem förknippade med intranät  
 
Den forskning som finns om intranät är till stor del inriktad på de tekniska aspekterna 
av intranät och intresserar sig inte nämnvärt för syftet med intranät eller hur intranät 
uppfattas av medarbetarna. Den svenska forskningen om intranät är till största delen 
utförd av systemvetare och ekonomer där bl.a. Dick Stenmarks avhandling ”Designing 
the new intranet” från 2002 kan nämnas. Denna forskning utgår dock inte heller från 
innehållsmässiga eller kommunikativa aspekter, utan koncentrerar sig främst på ett 
effektivitetsperspektiv, t.ex. hur intranätets applikationer ska utvecklas för att på ett 
maximalt sätt utnyttja webbens specifika karaktär (Stenmark 2002, s. 21). Ändå finns 
en del forskning från de senaste åren som är intressant för denna studie och som jag 
valt att utgå från i detta och nästkommande kapitel.    
 
Som jag tidigare nämnt är den interna kommunikationen en nödvändighet för att en 
organisation överhuvudtaget ska fungera. Inom en organisation finns olika 
kommunikationsvägar där en del är direkta, som exempelvis i en dialog mellan två 
kollegor; och en del indirekta, som den via ett intranät. Givetvis finns många fördelar 
med intranät; det är inte bara en modenyck som gör att så många organisationer idag 
använder sig av intranätet som kommunikationskanal. Exempel på fördelar med 
intranät är möjligheten att lagra så mycket information på ett och samma ställe, 
möjligheten till snabba uppdateringar av information samt intranätets goda 
tillgänglighet oavsett geografisk placering. Andra fördelar är enligt Blackmore bl.a. 
utsikten att upprätta kommunikation mellan skilda enheter och att kunna dela med sig 
och sprida information till hela organisationen via intranätet (2001a, s. 8). Trots de 
goda förutsättningarna uppkommer ibland problem med intranätet. Delvis är 
problematiken densamma som med övrig kommunikation inom organisationen. En 
del problem förvärras dock eller blir extra tydliga i förhållande till intranät. Dessutom 
tillkommer nya problem, särskilt behäftade med intranät och annan 
informationsteknologi (Strid 1999, s. 87).  
  
I en tid av snabbt växande informationsteknik såg, och ser, många företagsledare 
databasen, exempelvis intranätet, som ett verktyg för snabb spridning av information. 
I en artikel ur Harvard Business Review gör Brown och Duguid gällande att de flesta 
sådana databaser och därmed också dess innehåll är toppstyrda. I och med det 
motsvarar de oftast inte heller de verkliga informationsbehoven hos användarna. De 
egentliga informationsbehoven efterfrågas alltså inte, utan databasen fylls med 
information som man från ledarhåll tror ska vara användbar för organisationens 
medlemmar. Som en följd används inte databaserna i den utsträckning de är ämnade 
att göra (Brown & Duguid 2000, s. 79). 
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Ett annat problem då organisationer implementerar intranät är att de flesta andra 
kommunikationskanaler, som exempelvis personaltidningar och nyhetsbrev avskaffas. 
Att ha merparten av företagets information samlad på ett ställe är på många sätt en bra 
lösning. Många olika informationskällor kan skapa förvirring om var man kan hitta 
vad. Med ett intranät vet alla var informationen finns. Detta innebär dock inte bara 
fördelar. Genom att ta bort alla andra informationskanaler är risken stor att intranätet 
blir översållat med information. Det blir då svårt för organisationsmedlemmarna att 
hitta och tillgodogöra sig all information på intranätet, varför vissa medarbetare aldrig 
nås av viktig information. (Bark & Heide 2002, s. 12).  
 
Andra problem har med intranätets trovärdighet att göra. Att den information som 
återfinns på intranätet är relevant och korrekt, och därmed trovärdig, förutsätter en 
noggrann granskning och organisering av materialet. Information som inte blivit 
uppdaterad eller svårigheter för medarbetarna att lokalisera innehåll kan leda till att 
användarna förlorar tilltron till intranätet. Detta leder i sin tur till en minskad 
användning av intranätet och användarna utnyttjar istället andra kanaler för att få sina 
informationsbehov tillfredsställda (Damsgaard & Scheepers 2000, s. 138, 142; 
Blackmore 2001a, s. 54; 2001b, s. 400).  
 
Förutom problem som kan uppstå med den fysiska tillgången till intranätet kan viss 
information eller en viss text också vara svårttillgänglig. Av tidigare diskussioner har 
visserligen framkommit att individer tolkar information på olika sätt; samma 
information kan resultera i olika tolkningar. Alldeles bortsett från detta kan givetvis en 
text struktureras olika bra och göras mer eller mindre lättförståelig. 
Grundförutsättningar för att mottagarna ska förstå informationen är att den har en 
logisk struktur; att den är lätt att följa, och att språket är tydligt och korrekt. Strid 
menar dock att även om språket är begripligt, är det inte säkert att informationen sätts 
in i en för mottagarna relevant referensram (1999, s. 79).   
 
4.4.2 Problemlösningsstrategier 
 
Hur menar då forskarna att man ska komma tillrätta med de kommunikationsproblem 
som förknippas med intranät? I det här kapitlet behandlas några av de teorier som 
diskuterat detta.   
 
I en artikel från 2000 presenterar Damsgaard och Scheepers en modell med riktlinjer 
för organisationers planering, organisering, kontroll och utveckling av intranät. 
Modellen består av fyra olika steg, från initieringsfasen och spridningen av intranätet i 
organisationen till integreringen av intranätet som organisationens gemensamma 
minne (corporate memory) och det kontinuerliga underhållet av intranätet. För att 
utvecklingen av intranätet ska vara framgångsrik måste enligt författarna vissa mål 
uppfyllas i varje stadium. Om målen inte nås kan inte intranätet fortsätta till nästa fas, 
vilket leder till stagnation och i slutändan en tillbakagång för intranätet.   
 
Modellen är ett resultat av omfattande forskning och bygger på både empiriska och 
teoretiska studier. Den empiriska undersökningen genomfördes i ett antal stora danska 
och sydafrikanska organisationer, där nyckelpersoner som de ansvariga för 
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intranätutvecklingen och intranätanvändare intervjuades. Damsgaard och Scheepers 
identifierade i sin undersökning ett antal kritiska punkter som måste övervinnas för att 
implementeringen och utvecklingen av intranätet ska lyckas (2000, s. 136-138).  
 
Jag har i relation till min studie tittat på dessa och funnit att en av de viktigaste delarna 
i arbetet med intranät är kontroll. I ett inledande skede då intranätet implementeras i 
organisationen ligger fokus ofta på kvantitet, och framgången för intranätet mäts ofta i 
termer av ”ju fler användare och ju mer information desto bättre”. När intranätet är 
etablerat i organisationen bör dock fokus skifta från kvantitet till kvalitet. Om 
intranätet tillåts växa sig för stort och snårigt blir det omöjligt att hantera och 
uppdatera all information. Planering och kontroll blir då en förutsättning för att 
informationen på intranätet ska hållas aktuell, pålitlig och användbar. Att kontinuerligt 
arbeta med och förbättra intranätets innehåll är ett krav för att intranätet ska fylla sin 
funktion som medlemmarnas arbetsverktyg (Damsgaard & Scheepers 2000, s. 138, 
141-143).      
 
Paul Blackmore har i sin bok Intranets: a guide to their design, implementation and 
management tagit fasta på Damsgaards och Scheepers modell och vidareutvecklar, 
eller utvidgar, också denna något. Blackmore menar att intranätets framgång är direkt 
avhängig av att organisationens medlemmar använder intranätet. Han hänvisar till en 
studie där man uppskattat att åtminstone 40 procent av de potentiella användarna 
regelbundet måste använda intranätet för att det ska ha möjlighet att bli framgångsrikt. 
I linje med Damsgaard och Scheepers menar Blackmore att intranätet måste göras 
tillgängligt och innehållet vara relevant och användbart för att 
organisationsmedlemmarna ska nyttja intranätet (2001a, s. 24).  
 
För att intranätet ska vara användbart måste olika hjälpmedel och verktyg tas fram för 
att stödja användarna i navigering och återvinning av innehåll på intranätet. Precis som 
sökmotorer är ett av de vanligaste sätten för att söka information på Internet, är 
sökmotorn också en av de vanligaste teknikerna för att söka information på ett 
intranät (Blackmore 2001a, s. 29). Blackmore menar att sökmotorn måste vara noga 
anpassad till den aktuella organisationens förhållanden, och hänsyn bör tas till kriterier 
som hur stora volymer data sökmotorn kan hantera och hur dokumenten indexeras i 
sökmotorn (2001a, s. 30). Redan vid implementeringen av intranätet bör därför en 
logisk struktur skapas för intranätet. Detta kräver professionella medarbetare. Här 
räcker det inte bara med kunskaper om organisationen. Insamling, organisering och 
spridning av information ställer krav på kunskaper om exempelvis indexering, 
metadata och sökmotorer, varför biblioteks- och informationsvetare här kan komma 
att involveras i arbetet (Hall & Jones 2000, s. 125-126; Blackmore 2001b, s. 397-398; 
Bark 2002, s. 24-25).  
 
För att organisationen med framgång ska kunna skapa, dela och utnyttja information 
med hjälp av intranätet måste cheferna runtom i organisationen vara villiga att dela 
med sig av den information respektive enhet sitter inne med. Att distribuera 
information så att hela organisationen får tillgång till den ökar bara värdet av 
informationen menar Blackmore (2001a, s. 26). I detta resonemang kan man skönja en 
parallell till den kritiska synen på organisationskommunikation. Som vi sett tidigare 
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använder organisationsmedlemmarna enligt detta synsätt information som ett 
maktmedel och bevakar sina intressen genom att hålla inne med viss information. För 
att komma bort från detta problem och för att uppmuntra delgivning av information 
bör organisationen, enligt Blackmore, utveckla sätt att belöna åtgärder som leder till 
spridning av information via intranätet. Organisationens medlemmar ska känna sig 
uppmuntrade och stödda av organisationen att ta initiativ för att på olika sätt sprida 
information i organisationen (Blackmore 2001a, s. 26).  
 
Ett annat problem, som jag tidigare nämnt, är att intranätet ofta är den ensamt 
ledande kommunikationskanalen. Det innebär ofta att en så stor del av 
organisationens information hamnar på intranätet att det kan vara svårt för 
medlemmarna att hitta den information de behöver. Ett förslag för att komma tillrätta 
med problemet, som i och för sig motsäger problemet med information overload, är 
enligt Hall att distribuera samma information via flera olika kanaler. Han menar att 
detta tillåter fler personer att ta del av en viss information (Hall 1999, s.181-182). Bark 
är inne på samma spår och menar att det inte är säkert att alla medarbetare uppfattar 
intranätet som den bästa informationskällan och för att kunna tillgodose allas 
förutsättningar och behov utgör andra källor ett bra komplement till intranätet. Andra 
anledningar till att inte förlägga all information till intranätet är att andra kanaler helt 
enkelt lämpar sig bättre för vissa typer av information, och att en variation av 
informationskanaler innebär nyttig omväxling (Bark 2002, s. 37).  
 
För att intranätet ska göra nytta måste intranätets funktioner baseras på medarbetarnas 
informationsbehov i det dagliga arbetet. Bark menar att dagens satsningar inom 
området i allt större utsträckning bygger på behovsanalyser och s.k. 
processkartläggningar, där man utgår från användarnas/medarbetarnas faktiska behov 
av information. Om man ännu inte har något intranät på företaget utan står i färd med 
att bygga ett, är det enligt Bark en god idé att redan i inledningsskedet konsultera de 
framtida användarna. På så sätt får man en klar bild av användarnas arbetssituation 
och den information de behöver för att utföra sina uppgifter. Därmed undviker man 
mycket av det arbete som, i ett senare skede, annars får läggas ned på förändringar av 
intranätet, i syfte att bättre anpassa det till arbetsprocesserna (Bark 2002, s. 21-22, 39-
40). 
 
Vidare bör en kontinuerlig utvärdering av intranätet ske. Här finns alternativa 
tillvägagångssätt men Bark beskriver ett där utvärderingen är tänkt att ge en lägesbild 
över hur intranätanvändandet ser ut, men också fungera som beslutsunderlag för 
intranätets fortsatta utveckling. Utvärderingen kan bestå av både enkätfrågor, som 
besvaras av alla medarbetare, och intervjuer som huvudsakligen utförs med chefer och 
andra nyckelpersoner i organisationen. Dessa kan utgöras av en webbmaster och 
andra med ansvar för uppdateringar på intranätet. Genom en sådan undersökning vill 
man få svar på frågor som medarbetarnas kunskap om intranätet; vilka som inte 
använder intranätet, och varför; intranätets användarvänlighet; dess nytta i förhållande 
till andra informations- och kommunikationskanaler etc. Man är också ute efter 
förbättringsförslag från användarna, som man hoppas ska kunna hjälpa till i den 
fortsatta utvecklingen av intranätet (Bark 2002, s. 40-42). Ett annat sätt att öka 
effektiviteten i intranätanvändningen är med hjälp av utbildning. Att tillhandahålla 
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utbildning där medlemmarna bl.a. tränas i sökteknik och får lära sig mer om 
intranätets innehåll underlättar förståelsen för, och ökar användningen av intranätet 
(Blackmore 2001b, s. 400). 
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5 FALLPRESENTATION 
 
Nordea är Nordens största bank med kunder i både Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. På senare år har den traditionella bankverksamheten förändrats och 
utvecklingen går idag mot fler och mer avancerade självserviceprodukter. I Sverige är 
bl.a. omkring en miljon privatpersoner anslutna till Nordeas Solo-tjänst. Med detta 
avses Nordeas banktjänster på Internet, och innefattar bl.a. möjlighet för de anslutna 
kunderna att betala räkningar och göra överföringar mellan konton. För att hjälpa 
kunderna med hanteringen av dessa produkter finns ett antal supportavdelningar dit 
kunderna kan ringa för att få service. Avdelning där jag valt att genomföra min studie 
inrättades 1995 i Göteborg och ingår i Electronic Banking. Dit ringer både privat- och 
företagskunder från hela Sverige med frågor, främst rörande Nordeas elektroniska 
tjänster. Avdelningen tar också emot samtal från Nordeakontor runt om i landet, och 
fungerar därmed som ett slags ”backoffice” för kontoren. I arbetsuppgifterna ingår 
också att svara på e-post från kunder.  
 
Supporten är öppen och bemannad alla dagar året runt kl. 07-23. Antalet inkommande 
samtal varierar något från månad till månad, men ligger någonstans mellan ca 25.000 
och 28.000 samtal per månad. Den genomsnittliga samtalstiden är drygt 4 minuter, 
men varierar kraftigt från samtal under en minut till samtal av mer komplicerad art 
som ibland kan ta uppåt en timme i anspråk. Supporten är ofta av teknisk karaktär och 
kräver djup kunskap hos kommunikatörerna om hur produkterna och tjänsterna 
fungerar. I nuläget löses ca 98 procent av alla kundärenden direkt i telefon. Övriga 
ärenden läggs in som felanmälningar i ett ärendehanteringssystem, och hanteras 
därefter av den tekniska ansvarsgruppen. I praktiken innebär det att en ny kontakt tas 
med kunden för mer avancerad hjälp. Förutom telefonsamtal svarar de flesta 
kommunikatörer också på e-post från kunder. Antal inkomna e-brev uppgår till ca 
3.000 per månad.  
 
På avdelningen finns mellan 40 och 45 tillsvidareanställda kommunikatörer. Utöver 
den ordinarie personalstyrkan finns också en personalpool som består av ett tjugotal 
timanställda medarbetare. Den ordinarie personalen är indelad i tre telefonigrupper 
om 12-15 medarbetare, där också en gruppchef ingår. Varje grupp har ett, eller ett par, 
egna ansvarsområden. Avdelningen tar emot samtal från huvudsakligen 5 
inkommande linjer, varav den största linjen utgörs av Internetsupport för 
privatpersoner. Som kommunikatör svarar man inte enbart på samtal som avser det 
egna ansvarsområdet. Man har kompetens för flera, i de flesta fall samtliga, 
inkommande linjer på avdelningen.  
 
Till sin hjälp för att lösa kundernas problem har kommunikatörerna avdelningens 
lokala intranät, Fokus och hela Nordea Sveriges intranät, Intranät Sverige (IS). När jag i 
fortsättningen talar om dessa två intranät kommer jag att använda dessa benämningar. 
Eftersom min uppsats är inriktad på medlemmarnas uppfattningar av Intranät Sverige 
kommer jag att tala om detta också som ”intranätet”. Innehållet i IS är bl.a. inriktat på 
information kring Nordeas produkter och tjänster, medan Fokus till största delen 
fungerar som en hjälp för att lösa de tekniska problem som kan uppstå i tjänsterna. 
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Avdelningen ansvarar själv för struktur och innehåll på Fokus medan Intranät Sverige 
sköts från centralt håll. Till skillnad från IS har jag inte uppfattat något missnöje med 
Fokus hos de anställda på avdelningen; tvärtom verkar de flesta vara mycket nöjda 
med det lokala intranätet.    
 
Vidare tar kommunikatörerna i vissa situationer också hjälp av den tekniska 
ansvarsgruppen (i fortsättningen teknikgruppen). Teknikgruppens medlemmar kan i 
mån av tid svara på kommunikatörernas frågor och på så sätt direkt hjälpa dem att 
lösa kundernas problem. Förutom de ordinarie telefonigrupperna, personalpoolen och 
den tekniska gruppen ingår i avdelningen också en administrativ grupp.  
 

5.1 Intranät Sverige 
 
Intranät Sverige inrättades för ca fyra år sedan och har sedan dess inte genomgått 
några större strukturella förändringar. En del nya användningsområden har dock 
uppkommit och intranätet har allteftersom vuxit och blivit mer etablerat i 
organisationen. Så kallade redaktörer ansvarar för intranätets skilda ämnesområden 
och för koordinationen av det material som finns inom respektive område. 
Tillsammans med publicisterna och vissa skribenter ingår redaktörerna i 
intranätredaktionen. Denna ansvarar för intranätets funktion och övergripande 
struktur. Intranätets skribenter, som utgörs av exempelvis jurister, ekonomer och 
produktägare, har informationsansvar för sina respektive expertområden eller sina 
specifika produkter, tjänster eller rutiner inom de olika ämnesområdena. Den produkt- 
eller rutinansvariga enhet där skribenten ingår ansvarar för att det material som 
publiceras på intranätet är korrekt, aktuellt och komplett.  
 
Den information och de texter som publiceras på intranätet går som regel från 
skribenten via redaktören, innan publicisten slutligen lägger ut informationen på 
intranätet. Redaktörerna har dock möjlighet att utfärda fullmakter åt skribenterna som 
då kan vända sig direkt till publicisterna med sina texter. Hur ofta varje skribent 
lämnar in texter för publicering varierar ganska kraftigt. En förutsättning för att få 
lämna in texter är dock att genomgå en skribentutbildning. Eftersom det finns en 
gräns för hur mycket material publicisterna kan ta emot försöker man hålla nere 
antalet skribenter något. I mån av tid granskas texterna av publicisterna innan de läggs 
ut på intranätet. Granskningen sker dock endast på en språklig och strukturell nivå, 
och alltså inte på en innehållsmässig nivå.  
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6 METOD OCH ARBETSSÄTT 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa och diskutera de metodval som gjorts, och de 
arbetssätt som tillämpats i relation till arbetets empiriska undersökning.  
 

6.1 Metodval 
 
Jag har i detta arbete valt att använda mig av en kvalitativ fallstudie. Avsikten med 
studien är att med hjälp av ett antal intervjuer undersöka hur Nordeas intranät 
fungerar som kanal för organisationens interna information och kommunikation. Det 
utmärkande för kvalitativa metoder är enligt Repstad utgångspunkten i ”aktörernas 
verklighet” (1999, s. 43). Genom att studera aktörernas tankar och känslor vill 
forskaren ge en autentisk bild av deras verklighet (Repstad 1999, s. 43). 
Utgångspunkten är användarna av intranätet och eftersom jag vill komma åt deras 
subjektiva upplevelser och erfarenheter är användarnas egna berättelser betydelsefulla. 
Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer skapas förutsättningar för detta. Ett 
kännetecken för kvalitativa metoder är enligt Repstad dess flexibilitet (1999, s. 11). För 
intervjusituationen innebär det att frågornas exakta lydelse eller turordning inte måste 
vara fastställda på förhand. Denna typ av halvstrukturerade intervjuer bäddar för 
improvisationer och ger respondenten möjlighet att i viss mån styra över vilka teman 
som blir de mest framträdande i intervjun (Repstad 1999, s. 11-12, 44; Kvale 1997, s. 
117; Merriam 1994, s. 88). Den kvalitativa intervjun bygger, enligt Kvale, på ett 
samspel mellan den intervjuande och den intervjuade, varför intervjumaterialet till viss 
del påverkas av forskaren. Man kan därför säga att respondenternas uttalanden inte 
samlas in, utan skapas i samspel med intervjuaren. Den halvstrukturerade intervjun 
definieras som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 1997, s. 13). 
 
Valet av fallstudie har att göra med min analys av intranätet som ett avgränsat 
fenomen. Fallstudier är vanliga i organisationsforskning och betecknas enligt Merriam 
som en undersökning av ett bestämt fenomen, exempelvis ett system, en organisation, 
eller en person. Den kanske mest avgörande faktorn för valet av fallstudie är således 
huruvida det är möjligt att urskilja en specifik företeelse som fokus för 
undersökningen (Merriam 1994, s. 24). Nordeas intranät är fokus för min 
undersökning. Jag kommer således att studera ett specifikt fenomen i en specifik 
kontext. Även om jag inte kommer att kunna generalisera utifrån resultatet i någon 
större utsträckning är min intention att åtminstone kunna dra generella slutsatser när 
det gäller den aktuella avdelningens syn på intranätet. Undersökningen är dock så 
begränsad att jag inte kan räkna med att alla anställda på Nordea ska vara av samma 
eller ens liknande åsikter. Andra enheter i banken har andra arbetsuppgifter och 
använder därför förmodligen intranätet i annan utsträckning och på annat sätt. Vissa 
antaganden borde dock kunna göras om intranätets förtjänster och svagheter totalt 
sett.  
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Generaliserbarhet kan enligt Merriam sägas utgöra den ena, externa, delen i en 
undersöknings validitet. Den inre validiteten har att göra med undersökningens 
sanningsvärde och brukar i relation till kvalitativa studier definieras något annorlunda 
än i kvantitativa studier. Merriam menar bl.a. att eftersom förståelse är grunden för 
kvalitativa undersökningar är inte kriterierna för att man ska kunna lita på resultaten 
desamma som för kvantitativa studier, där syftet kan vara att upptäcka en lag eller att 
pröva en hypotes (1994, s. 176). I fallstudier samlas materialet oftast in genom 
observationer eller intervjuer. Som vi precis sett bygger en intervju enligt Kvale på 
samspelet mellan forskaren och respondenten, varför det är oundvikligt att materialet 
påverkas av forskaren. Merriam menar därmed att validiteten måste ”bedömas via 
tolkningar av forskarens erfarenheter i stället för i termer av verkligheten (vilken vi 
aldrig kan uppleva direkt).” (1994, s. 177). Då det i en fallundersökning är människors 
upplevelser av verkligheten som studeras kan den inre validiteten uppfyllas genom att 
forskaren ger en holistisk tolkning av skeendet och så långt det är möjligt ärligt återger 
respondenternas egen bild/egna bilder av verkligheten (Merriam 1994, s. 176). 
 
Reliabilitetskravet i kvalitativa studier är mer problematiskt. Enligt positivismen 
uppfylls kravet på reliabilitet endast om en undersökning kan upprepas exakt och på 
nytt ge exakt samma resultat. Detta synsätt bygger på antagandet att verkligheten är 
konstant. Ur ett postmodernt perspektiv ses dock verkligheten som föränderlig och 
kontextberoende. Vidare kan, till skillnad från i en kvantitativ studie, inte det exakta 
tillvägagångssättet för en kvalitativ studie bestämmas i förhand (Merriam 1994, s. 180-
183). Kvantifierad kunskap är heller inte målet för intervjuforskningen (Kvale 1997, s. 
63). Att denna studie skulle kunna upprepas och ge exakt samma resultat är därmed 
inte särskilt troligt. Jag kommer istället sträva efter att ge undersökningen trovärdighet 
genom att så noggrant som möjligt förklara och beskriva hur undersökningen har gått 
till och hur materialet har samlats in och tolkats.  
 

6.2 Teoretiska och praktiska aspekter på valet av företag 
 
Som jag nämnde i inledningen, har valet av fallföretag bl.a. att göra med 
organisationens storlek. I en stor organisation, där avståndet är stort mellan 
intranätanvändarna och de ansvariga för intranätet, ökar risken för att innehållet på 
intranätet inte korresponderar med användarnas behov. Jag ansåg därför att det skulle 
vara intressantare och mer relevant att undersöka intranätets roll i en stor och 
komplex organisation än i en liten. En annan anledning är att intranätet har funnits 
relativt länge på Nordea. Intranätet utgör därmed ett naturligt inslag i medlemmarnas 
arbetssituation. Datorn är den undersökta avdelningens främsta arbetsredskap och 
samtliga medarbetare har tillgång till varsin dator. Den goda tillgången till datorer och 
de anställdas datorvana har således också bidragit till valet av företag. 
 
En mer praktisk aspekt på valet var frågan om tillträde till en organisation för att 
kunna utföra studien. Eftersom jag sedan tidigare hade en koppling till fallföretaget, 
och redan innan uppmärksammat en del av problematiken med intranätet, tog jag 
kontakt med ett antal nyckelpersoner för att söka få tillåtelse att genomföra studien, 
något jag senare också beviljades. Jag fick dessutom möjlighet att genomföra 
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intervjuerna på respondenternas arbetsplats, under ordinarie arbetstid, vilket jag tror 
bidrog till att alla tillfrågade respondenter kunde delta i studien.  
 

6.3 Förförståelse och forskningseffekt 
 
På grund av min egen anställning på den aktuella avdelningen är jag sedan tidigare 
bekant med miljön och de flesta i personalen. I och med detta har jag tvingats 
överväga om det är lämpligt för mig personligen att utföra denna undersökning. 
Repstad menar bl.a. att det finns en risk för att förlora den akademiska distansen när 
undersökningen utförs i en miljö som man har personliga kopplingar till. Han menar 
dock att denna, och andra risker, inte behöver innebära att man måste avstå från att 
utföra undersökningen. Man bör dock hela tiden vara medveten om deras existens 
(Repstad 1999, s. 27f.).  
 
Kontextuell förståelse eller kännedom om miljön kan också innebära fördelar. För det 
första behöver man inte ägna värdefull tid åt att skapa sig en överblick över 
arbetsmiljön (Repstad 1999, s. 43, 66). För det andra, menar Repstad, förstår forskaren 
bättre vad som sker i en miljö som denne sedan tidigare är bekant med och felaktiga 
slutsatser kan på så sätt undvikas (1999, s. 28). Detta blir särskilt tydligt i en 
intervjusituation. En av svårigheterna i en intervjusituation är att uppfatta och förstå 
vad respondenten menar. Tack vare mina förkunskaper har denna svårighet i princip 
helt kunnat undvikas i denna undersökning. De gånger jag inte förstått vad 
respondenterna avsett har vår gemensamma referensram gjort det förhållandevis lätt 
för dem att förklara/utveckla vad de menar. Alla utsagor har på så sätt kunnat följas 
upp.  
 
En annan fördel med förtrogenheten i ämnet är att det blivit lättare för mig att få 
igång ett samtal med respondenterna. Att samtalen flutit så väl har förmodligen också 
att göra med det faktum att jag sedan tidigare är bekant med respondenterna. De allra 
flesta respondenter har varit väldigt pratsamma och talat mycket fritt kring intervjuns 
olika teman. Samtliga intervjuer har varit givande. Materialets goda kvalitet anser jag 
till stor del beror på det avspända klimatet under intervjuerna. Respondenterna har 
inte visat någon som helst misstänksamhet, utan har tvärtom visat stort förtroende för 
undersökningen och varit öppna med sina tankar och åsikter. De har inte visat någon 
rädsla för att säga ”fel” eller för att be mig förklara något de inte genast förstått. 
Repstad menar här att det kan vara lättare för respondenterna att öppna sig för en 
bekant än för en helt främmande person (1999, s. 69).  
 

6.4 Urval av informanter 
 
Enligt Merriam finns två grundläggande typer av urval; sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. I denna undersökning kommer ett icke-sannolikhetsurval att 
tillämpas. Detta motiveras med att undersökningen snarare är att betrakta som en 
förklaring av ett fenomen än en mätning/kvantifiering av det. Målet är att få förståelse 
för det specifika fenomenet, inte att dra generella slutsatser utifrån det (Merriam 1994, 
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s. 46, 61). Vidare bygger urvalet på vad Merriam betecknar som ett kvoturval, där 
forskaren identifierar en eller ett antal relevanta subgrupper i en miljö, för att sedan 
godtyckligt välja ut ett antal individer från gruppen eller grupperna (1994, s. 63). 
 
Den aktuella arbetsplatsen är som vi sett i fallpresentationen en supportavdelning 
bestående av sex olika grupper. I mitt urval har endast de medlemmar som ingår i de 
tre ordinarie telefonigrupperna inkluderats. Alla de övriga grupperna har också tillgång 
till, och använder intranätet. Jag ansåg dock att den mest intressanta aspekten var hur 
intranätet uppfattas och används av de medlemmar som har en tät, daglig kundkontakt 
och där man, under tiden kunden väntar, snabbt måste lösa kundens problem. Dessa 
medlemmar är också bankens ansikte utåt, och måste givetvis upprätthålla en 
professionell och trevlig attityd. Jag ville därför se hur medlemmarna hanterar denna, 
något pressade situation, och hur man med hjälp av intranätet anser att man kan 
stödja kunderna.  
 
Det slutliga urvalet har sedan skett med utgångspunkt från de ca 40 medlemmar som 
ingår i de tre telefonigrupperna. De redan givna grupperna har dock inte utgjort 
grupperingar i mitt urval. Jag har istället betraktat alla 40 medlemmar som en grupp. 
Samtliga 40 personer har likadana, eller åtminstone snarlika, arbetsuppgifter varför jag 
inte ansåg att ett visst antal personer ur varje telefonigrupp måste ingå i 
undersökningen. Eftersom jag sedan tidigare är bekant med många medlemmar ville 
jag inte bygga urvalet på några bestämda kriterier, varför ett slumpmässigt urval, 
genom lottning, gjordes. Därmed har, vare sig i urvalet eller i resultatet, hänsyn tagits 
till medlemmarnas kön, ålder, eller andra sådana kriterier. 
 
Antalet respondenter utgörs av åtta personer, vilket jag bedömde var ett rimligt antal 
med tanke på både avdelningens och undersökningens storlek. Samtliga respondenter 
har arbetat under relativt lång tid på den aktuella avdelningen och har således hunnit 
skaffa sig erfarenheter av samtliga arbetsrutiner och -redskap, inklusive intranätet. 
Anställningstiden hos respondenterna varierar från ca 3 till ca 7 år.   
 

6.5 Utformning och tillämpning av intervjumanual 
 
Intervjumanualen har utformats efter följande fyra huvudteman: nytta och 
användbarhet; aktualitet och tillförlitlighet; användarvänlighet; samt tankar om 
förbättringar. Frågor har formulerats för samtliga teman, men turordningen eller den 
exakta ordalydelsen har inte alltid följts. Det viktigaste har varit att få respondenterna 
att prata så fritt som möjligt om varje huvudtema. Detta har också gjort att jag ibland 
ställt frågor som inte finns med på intervjumanualen. I huvudsak fungerade 
intervjumanualen som en checklista och som ett stöd för att få med alla viktiga 
aspekter och för att jag skulle kunna jämföra intervjuerna med varandra i analysen. 
Intervjumanualen återfinns i bilaga 1. 
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6.6 Genomförande av intervjuer 
 
Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts. Respondenterna kontaktades via e-post 
med en förfrågan om deltagande. Eftersom jag inte på förhand ville styra intervjuerna 
i någon bestämd riktning gick jag inte in på någon detaljerad beskrivning av studien i 
brevet, utan förklarade endast mitt huvudsyfte med undersökningen samt att det var 
ett led i mitt magisterarbete på BHS. Samtliga tillfrågade var villiga att medverka. 
Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats på Nordea i Göteborg under 
perioden 31 mars t.o.m. 2 april. För att jag skulle få möjlighet att pröva 
intervjumanualen genomfördes en pilotintervju ca ett dygn innan arbetet med de 
återstående intervjuerna tog vid. Under pilotintervjun framkom ett antal aspekter som 
gjorde att jag justerade intervjumanualen något. Inga större förändringar behövde 
dock göras, varför också det som framkom i pilotintervjun ingår i resultatet. 
 
För att jag lättare skulle kunna följa med i respondenternas tankegångar och följa upp 
alla utsagor och för att säkerställa att alla uttalanden kom med, bandades alla intervjuer 
(Repstad 1999, s. 70-71) Ingen av respondenterna hade något att invända mot detta, 
och när jag förklarat att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att endast jag 
själv skulle lyssna på upptagningarna verkade ingen hämmas av det faktum att 
intervjun spelades in. Samtalstiden varierade från ca 35 till ca 45 minuter. Intervjuerna 
och mina frågor styrdes delvis av vad respondenterna själva berättade, men de gånger 
vi kom för långt bort ifrån ämnet lät jag intervjumanualen föra samtalet tillbaka till 
aktuella huvudteman.  
 
Intervjuerna har kompletterats med ett antal frågar som jag i efterhand, via e-post, 
skickat till respondenterna. Respondenternas svar har också erhållits skriftligen. Dessa 
frågor återfinns i bilaga 2. Resultatet från dessa frågor ingår också i resultat- och 
analyskapitlen.   
 

6.7 Sammanställning och analys av intervjumaterialet 
 
Jag har personligen gjort utskrifter av samtliga intervjuer. Detta har varit en stor fördel 
för förståelsen och kunskapen om det empiriska materialet, och har hjälpt mig att 
strukturera och analysera materialet. Bortsett från mina egna frågor under intervjuerna 
har samtliga intervjuer skrivits ut ordagrant. Efter att intervjumaterialet skrivits ut har 
jag för att lättare kunna analysera materialet delat in intervjuerna i ett antal olika 
teman. Dessa teman överensstämmer delvis med de teman intervjumanualen 
strukturerades efter, men vissa frågeställningar föranledde betydligt mer ingående 
resonemang än andra varför resultatkapitlet istället strukturerats i enlighet med dessa 
teman. Rent praktiskt gick struktureringen till så att jag först identifierade ett antal 
teman, närmare bestämt åtta, i materialet. Dessa teman gavs därefter olika siffror med 
vars hjälp jag kunde koda materialet. När jag hade satt ut siffror motsvarande dessa 
teman i marginalerna kunde jag analysera allt som sagts om varje tema för sig.  
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7 RESULTAT  
 
I detta kapitel redovisas intervjuundersökningen. Den egentliga analysen av materialet 
sker först i nästa kapitel, varför mer utförliga kommentarer till resultatet ges där. Detta 
kapitel kan dock sägas utgöra ett förberedande steg i analysen där det empiriska 
materialet struktureras utifrån de teman som framkommit i intervjuerna.   
 
Materialet i denna undersökning behandlas konfidentiellt varför alla respondenter har 
tilldelats en bokstav. Bokstaven har ingenting med respondenternas namn att göra och 
överensstämmer inte heller med den ordning som intervjuerna utförts i.  
 

7.1 Informationsbehov 
 
För att först få en uppfattning om respondenternas arbetssituation talade vi i 
intervjuerna inledningsvis om respondenternas upplevda informationsbehov. Nästan 
samtliga respondenter menar att informationsbehov ständigt uppstår i arbetet, och 
man framhåller arbetets föränderliga karaktär som den största orsaken till det ständiga 
sökandet efter information. Följande citat ger tydligt uttryck för detta: 
 

Här ändrar sig hela tiden. […] Det är ju nya problem hela tiden. Den här 
avdelningen, det är bara färskvara. Det är som att träna, 14 dar så är det 
borta, det är lite så. (Respondent E)  

 
Även om det ofta sker förändringar som resulterar i nya informationsbehov menar 
samtliga respondenter ändå att många problem de ställs inför är återkommande. Dessa 
kan man i regel lösa direkt utan hjälp av vare sig kollegor, intranät eller övriga 
informationskanaler: 
 

Vissa frågor som man får ofta söker man information på nån gång, sen 
lagrar man ju det på nåt vis i hjärnan. […] Men om det är frågor som 
kommer mera sällan, eller som man är osäker på, då tycker jag alltid att jag 
måste kolla upp det. (Respondent A)  

 
En gemensam uppfattning verkar vara att de problem eller tillfällen som leder 
till/kräver en mer noggrann granskning eller konsultation är antingen nya problem, 
sådana problem som inte är särskilt frekventa, problem som man av någon anledning 
bedömer vara extra svåra eller situationer då man känner sig osäker och vill få en 
bekräftelse på att man tänkt rätt. Alla respondenter nämner visserligen inte alla fyra 
typer av problem; en del framhäver de udda problemen som den främsta orsaken till 
informationssökning medan andra understryker nödvändigheten i att penetrera de nya 
problem som ständigt uppstår. Sammantaget verkar dock nämnda fyra typer av 
problem vara de som leder till informationssökning.   
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7.2 Intranätanvändningen i jämförelse med andra kanaler 
 
Medarbetarna på den aktuella avdelningen har, som jag nämnde i fallpresentationen, 
tillgång till två intranät. Förutom de båda intranäten finns också andra 
informationskanaler, som exempelvis kollegor, e-post och möten. Några frågor i 
intervjuerna har behandlat användningen av intranätet som sådant, men också dess 
användning i relation till andra informationskanaler. På frågan om respondenterna 
föredrar att få information, exempelvis via mail eller möten, eller att själva leta efter 
information på intranätet eller liknande, menar de flesta att en kombination är det 
bästa:  
 

Jag vill gärna att någon informerar mig om vad som är viktigt, nyheter, 
förändringar samt att jag själv kan läsa om det på Intranät. Det finns ju 
otroligt mycket att läsa på Intranätet och det kan vara bra att få veta av 
någon vad man ska rikta in sig på. Den info vi får via mail/möten är ju ofta 
specialanpassad för vår situation och den är den bästa - men jag vill även 
kunna läsa själv. (Respondent A) 
 

På frågan om vilken informationskanal respondenterna uppskattar att de använder sig 
mest utav är svaren något skiftande. Alla nämner IS, Fokus och kollegor som de mest 
använda kanalerna, men ordningen dem emellan varierar mellan respondenterna. 
Några nämner Fokus som den ensamt mest använda kanalen, med kollegor på andra 
plats och IS först på tredje plats. Andra nämner Fokus och IS som de två mest 
använda kanalerna, med kollegor på andra plats, medan en tredje grupp placerar Fokus 
och kollegor i första rummet, och benämner IS som en andrahandskälla. Andra 
kanaler som nämns är Nordeas hemsida (www.nordea.se), e-post, möten och 
mötesanteckningar, teknikgruppen, samt kollegor från andra enheter i banken. När jag 
i fortsättningen pratar om kollegor avses de kollegor som finns internt på 
arbetsplatsen.  
 
Samtliga respondenter verkar vara ense om att valet av kanal oftast är avhängigt av 
typen av fråga. De olika kanalerna lämpar sig helt enkelt olika bra för olika typer av 
problem. Frågor av teknisk art besvaras generellt med hjälp av Fokus, medan frågor av 
mer klassisk bankkaraktär besvaras med hjälp av IS. Kollegor nyttjas till i stort sett alla 
typer av frågor. Exakt när, och hur ofta kollegorna används varierar dock relativt 
mycket mellan de olika respondenterna.   
     
I intervjuerna har framkommit att det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt när man 
ställs inför ett problem. Det ena tillvägagångssättet innebär att man först letar efter 
information själv, exempelvis på intranätet. Inte förrän man inte hittar det man letar 
efter tar man en kollega till hjälp. Det andra alternativet då man ställs inför ett 
problem är att först och främst fråga en kollega. Detta tillvägagångssätt verkar 
framförallt förekomma då det är mycket att göra och telefonköerna är långa. Det finns 
många snarlika berättelser hos respondenterna om detta och man säger bl.a. att man 
inte vill låta kunden vänta för länge i luren på ett svar: 
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[…] att fråga kollegor ger ofta snabbare svar, man passar på när någon är 
ledig och inte har nåt samtal, istället för att själv sitta och länka sig fram. Jag 
kanske vet att informationen finns nånstans men jag tar genvägen till en 
kollega för jag vet att jag får ett snabbare svar, han är väldigt duktig på det, 
eller jag vet att han vet det eller att hon kan det. (Respondent D) 

 
Det är inte så att några respondenter uteslutande använder sig av det ena 
tillvägagångssättet, medan övriga respondenter använder det andra alternativet. 
Samtliga respondenter använder sig av båda tillvägagångssätten, även om de flesta 
verkar föredra det ena alternativet framför det andra. Återigen verkar det dock som 
om sammanhanget spelar stor roll för vilket tillvägagångssätt som väljs: 
 

Det klart, man kanske inte sitter och letar i IS om man har en kund som har 
ett problem, så att man sitter där och lalalala, det gör man ju kanske inte, 
men om det är en grej man ska ta reda på och kanske vill återkomma, eller 
som med e-posten, då sitter jag ju definitivt och letar där, det gör jag ju 
ganska mycket. (Respondent H)  

 
Några respondenter ger uttryck för att intranätet är som mest användbart just när de 
besvarar e-post från kunder. Att besvara e-post ingår inte i samtliga respondenters 
arbetsuppgifter, men alla respondenter som besvarar e-post menar att dessa frågor 
ofta har större bredd, och täcker in fler områden, än de frågor som tas emot i telefon. 
Man får därför anledning att gå utanför de områden där man oftast rör sig och som 
man menar i stor utsträckning täcks upp av Fokus. Ett annat vanligt sammanhang då 
intranätet används är i samband med samtal på kontorssupportlinjen: 
 

När kontoren ringer och har frågor om avtal så kan man gå in och få lite 
förklaring, då står det ju ganska tydligt där. Men det är inte alltid dom förstår 
eller överhuvudtaget är inne där. (Respondent H) 

 
Andra användningsområden för IS som nämnts av respondenterna är bl.a. 
rutinbeskrivningar, produktinformation och priser för olika produkter och tjänster 
samt räntesatser. 
 
Hur ofta respondenterna är inne på intranätet varierar relativt mycket. De 
respondenter som svarar på e-post från kunder utnyttjar vid dessa tillfällen intranätet i 
relativt hög utsträckning: 
 

E-post arbetar vi med koncentrerat, man får några timmar avsatt då att bara 
svara på brev, där kan det faktiskt vara kanske vart tredje brev eller så, som 
jag går in och tittar där. (Respondent D) 

 
Om man däremot bortser från arbetet med e-post och ser till det huvudsakliga arbetet 
som innebär att hjälpa kunder per telefon finns stora variationer i hur ofta man tar 
intranätet till hjälp. Några respondenter letar efter information på IS upp till tio gånger 
per dag. Andra utnyttjar intranätet endast ett par gånger i veckan. 
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7.3 Informationssökning – att hitta informationen 
 
Alldeles oavsett hur ofta respondenterna utnyttjar intranätet är alla ense om att det 
ofta är svårt att hitta den information man letar efter. Alla respondenter har pratat 
mycket om detta i intervjuerna, och åsikterna är ofta snarlika. Här är ett representativt 
exempel:  
 

Det är svårt att söka, alltså man vet inte vilket område man ska söka på, om 
man vill gå in på en detalj, så kanske jag inte vet vilken ingång jag ska välja. 
Och använder man den här sökfunktionen istället så blir det jättebrett, om 
man slår in ett ord så kan man ju få hundra träffar, fast det kanske är 
jättesnett. (Respondent A) 

 
När vi talat om orsakerna till varför det är så svårt nämner många det faktum att 
intranätet är så omfattande. Med så mycket information på intranätet är det, menar 
några, kanske inte så konstigt att man får så många träffar. En del säger också att det 
faktum att de använder intranätet så sällan gör att de inte har någon direkt vana av hur 
det går till och att man inte känner sig riktigt hemmastadd på intranätet. Nästan 
samtliga respondenter talar om de egna begränsningarna i sökteknik och det finns en 
osäkerhet om varför sökresultaten inte alltid blir så goda:  
 

Ibland kan jag tycka att man får för vitt träffområde. Men det kan ju bero på 
mina kunskap i sökning på intranätet också. (Respondent F) 

 
Alla är ense om att sökningen ofta är tidsödande och att det är svårt att sålla bland alla 
träffar man får. Två respondenter berättar också om motsatt situation där man inte får 
några träffar överhuvudtaget:  
 

[…] ibland hittar man ingenting på ordet man sökt på, och ändå vet man att 
det finns. (Respondent B) 

 
Även om många anser att det är svårt att hitta den information de behöver, oavsett 
vilket tillvägagångssätt de använder sig av, är alla överens om att det är lättare att länka 
sig fram än att använda sökfunktionen. Sökfunktionen används egentligen bara när 
man inte på förhand känner till vilken väg man ska gå för att hitta den information 
man söker efter. Några respondenter uttrycker dock att just detta också kan vara ett 
problem:  
 

Går man in på nåt ämnesområde så blir det lite lättare. Men då gäller det att 
veta vad det hamnar under och det är väl det ibland som kan vara svårt att 
veta. (Respondent C) 

 
När vi pratar om i vilken utsträckning intranätet används menar alla att de, mer eller 
mindre, skulle kunna använda intranätet i större utsträckning än de gör idag. Den 
främsta orsaken till att man inte använder intranätet mer tycks vara att man anser att 
det är svårt och/eller tar för lång tid att hitta informationen: 
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Man skulle säkert kunna använda den ändå mer tror jag, men jag tycker att 
det är lite svårt att hitta i den, sökfunktionen är inte alltid så lätt och alltid så 
logisk, och det tar tid att hitta det man vill ha, det kanske gör att man, den 
bromsar en lite grand tycker jag. (Respondent G) 

 
Ett mönster som ändå går igen hos några respondenter är att de använder intranätet i 
betydligt större utsträckning nu än när de var nyanställda:  
 

I början när jag jobbade här då frågade jag ju kollegor mycket, mycket mer, 
nu söker jag mycket mer. […] Det där har jag nog lärt mig mer och mer 
efterhand, att det finns information, man måste inte fråga hela tiden. Men 
det är nog lite grand när man är ny och kanske lite stressad också, då blir 
man liksom, hon kan ju det, då kan jag lika gärna fråga så får jag ett snabbt 
svar. (Respondent C) 

 

7.4 Aktualitet och tillförlitlighet 
 
I diskussionerna kring intranätets grad av aktualitet och tillförlitlighet syns en ganska 
tydlig uppdelning i, huvudsakligen, tre olika inställningar hos respondenterna. 
Åtminstone två av respondenterna har reagerat ganska häftigt på dessa frågeställningar 
och gått in i något av en förvarsställning: 
 

Jag litar helt på det som står där, absolut, det gör jag. Jag har aldrig upptäckt 
nåt fel, det har jag inte gjort. […] Jag litar på bankens intranät, står det där så 
vet jag att… (Respondent D) 

 
Jag tar för givet att där ska vara 100 procent […] det är ju hela bankens 
rättesnöre, så är inte det uppdaterat så är det ju katastrof. (Respondent E)  

 
Flera andra respondenter verkar i huvudsak lita på informationen på intranätet, men 
menar samtidigt att de ibland stöter på felaktiga uppgifter och att de efterhand har 
insett att allt inte stämmer: 
 

När jag var ny litade jag helt och fullt på den, fast det har jag ju upptäckt nu 
att jag hittar ju fel där ibland. […] jag har blivit mycket mer skeptisk, det har 
jag. Kan det här verkligen stämma? Att man ringer upp den person som har 
skrivit tycker jag händer nu, eller att man kollar med nån kollega först: 
stämmer verkligen det här? Eller man kanske jämför med nåt annat. 
(Respondent A)  

 
Attityden till intranätet verkar dock, med några undantag, vara ganska god och man 
går inte in med inställningen att man ska hitta fel. Ett par av respondenterna har dock 
en märkbart mer negativ bild av graden av tillförlitlighet och aktualitet hos 
informationen på intranätet. De menar att informationen inte är helt pålitlig och att 
endast en del av informationen regelbundet uppdateras: 
 

Gammal information ligger det ju där, den uppdateras inte alltid och ändras 
inte… Räntor och sånt tror jag, och prisuppgifter är väl kanske uppdaterade 
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men annan information om produkter och telefonnummer och sånt är inte 
aktuella. (Respondent B) 

 
De respondenter som aldrig behövt ifrågasätta några uppgifter på intranätet menar att 
de alltid väljer att lita på informationen som återfinns på intranätet om de tvingas välja 
mellan två motstridiga uppgifter:  
 

Man förutsätter ju att det som är på intranätet är det korrekta. Skulle jag höra 
en kollega säga nånting annat så litar jag ju hellre på intranätet. Skrift väger ju 
tyngre än det nån har hört. Står det där, det är ju det som är det officiella 
mediet, och det är det vi går ut med till kund, så att står nån och säger 
nånting annat… det är ju dom direktiven vi har, det som står där ska ju 
stämma. (Respondent F)  

 
En liknande uppfattning som framkommer hos flera respondenter är den trygghet det 
innebär att kunna verifiera uppgifter som exempelvis kommer från en kollega mot 
intranätet. På så sätt menar man att man får bevis för att den information man har 
verkligen stämmer. Särskilt i arbetet med e-post verkar detta vara viktigt, och man 
kopierar ibland in text från intranätet i breven för att få informationen så exakt 
formulerad som möjligt: 
 

Ibland är det bara för att få det bekräftat, liksom svart på vitt mot kunden, 
det gäller att man svarar exakt. (Respondent D)  

 
Ett par respondenter säger också att de på så sätt har ryggen fri om informationen av 
någon anledning skulle visa sig inte stämma: 
 

[…] då har jag ju nånting att luta mig tillbaka på, jag har ju inte gjort nåt fel. 
(Respondent B) 

 
Även flera av de respondenter som ibland säger sig hitta fel på intranätet väljer trots 
allt att lita på informationen på intranätet framför någon annan källa. I egenskap av 
hela bankens informationskanal verkar intranätet åtnjuta stort förtroende hos flera 
respondenter: 
 

Det känns ju som att IS liksom är mera sant och rätt och… Fast det vet man 
ju inte, men det är den uppfattningen jag har, att det borde vara mera rätt det 
som står där. Det är för hela banken… (Respondent A) 

 
Andra menar dock att valet mellan två motstridiga källor är helt beroende av 
problemets art. I vissa sammanhang ligger det då närmare till hands att lita på 
informationen på Fokus eller på vad en kollega säger, medan det ibland är bättre att gå 
efter informationen på intranätet. Dessa respondenter menar att många av de nya, 
främst tekniska, problem som uppstår och som genererar ny information ofta hinner 
läggas upp i Fokus innan Intranät Sverige uppdateras: 
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[…] är det nåt nytt går jag inte på Intranät Sverige. Om det är nåt som man 
liksom har upptäckt nyligen, för då förstår man att det inte är uppdaterat, 
eller att det inte har gjorts nån förändring där nyligen. (Respondent H)  

 
Är det nån fråga om nåt avtal eller nån teknikfråga eller nåt sånt där så litar 
jag nog mer på oss, och på våra källor än vad som står där, det gör jag, för vi 
får ju information här och dom i teknikgruppen vet ju mycket så dom blir 
uppdaterade före Intranät Sverige, så då får man ju lita på det. (Respondent 
G) 

 

7.5 Kvalitet och applicerbarhet 
 
I allmänhet finns, förutom kraven på aktualitet och tillförlitlighet, ett krav på att 
informationen ska vara användbar. Med det menas bl.a. att informationen bör vara 
lättförståelig och applicerbar. Jag har i detta kapitel i huvudsak valt att prata om detta i 
termen av kvalitet. Sex av de åtta respondenterna anser att informationskvaliteten 
varierar kraftigt mellan olika texter och att informationen på intranätet ibland är 
svårtolkad: 
 

Det är väldigt olika tycker jag, beroende på att det är olika personer som 
skriver om sitt verksamhetsområde. Att var och en gör det, det är bra för då 
får man information av den som är insatt, men kvaliteten på hur dom skriver 
kan ju variera väldigt. Så att vissa sidor, det var nånting jag var inne och läste 
förra veckan, där var det ingen ordning överhuvudtaget, det var så spretigt, 
och det bara gick runt, runt, runt, det gick inte att få nånting intelligent om 
det. Så att det är jätteolika. Vissa grejer är kort, koncist, vettigt och så länkar 
då om man vill penetrera nån av dom här punkterna bättre, och så tycker jag 
att det ska vara. (Respondent F) 

 
De flesta tycks mena att texterna ofta är skrivna på ett något tillkrånglat sätt och att 
det kan ta tid att förstå andemeningen i en text. Nästan alla önskar att texterna skulle 
vara mer konkreta: 
 

Jag tycker den kan vara svårtolkad ibland, den är inte så lätt att, man får 
liksom sitta och fundera lite grand kanske. Man får läsa det ett par gånger. 
Det presenteras inte alltid så klart och tydligt, kanske lite tungt skrivet. 
(Respondent E) 

 
En del menar också att informationen kan vara tvetydig och att det ibland går att tolka 
texten på flera olika sätt: 
 

Ibland använder dom uttryckssätt som man kanske inte alltid tycker är så där 
självklara, det kan stå lite så där flummigt så att man kan se det lite ur två 
vinklar, hmm, hur menar dom där egentligen? (Respondent H)  

 
Hälften av respondenterna tycker dessutom att arbetsbeskrivningarna på intranätet 
kan vara svåra att tillämpa: 
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När det är avtalsgrejer och så, så kan jag tycka att det kan vara lite rörigt, och 
det är, det kan liksom vara ett stycke där allting är inskrivet på rad såhär, typ 
i meningar, stället för att det är lite mer punktat, kan jag känna, för det är ju 
mycket lättare att följa nånting om det är lite mer uppunktat. Och så ska man 
liksom göra det praktiskt vid sidan om när man läser det, det känns som om 
det kan vara lite, lite dåligt. (Respondent H) 

 
Den övriga halvan tycker dock att det är lätt eller relativt lätt att omsätta 
informationen i praktiken.  
 

7.6 Kunskaper om intranätet  
 
Jag har i intervjuerna ställt frågan i vilken utsträckning respondenterna känner till 
vilken information som finns tillgänglig via intranätet. Svaren har varit något 
varierande, men ingen respondent har svarat att de har full kännedom om intranätets 
innehåll. De flesta menar tvärtom att de upplever sig ha relativt dålig överblick över 
innehållet: 
 

Jag vet ju inte vad som är under dom här rubrikerna och så där, så det har 
man väl känt ibland, att man borde sätta sig ner och bara titta på det, lära sig 
hitta i systemet. (Respondent D)  

 
Något som återkommer i alla intervjuer är reflexioner över intranätets omfång. Man 
tycks mena att det är just storleken på intranätet som gör att det är svårt att skapa sig 
en övergripande bild av innehållet. De flesta påpekar också att det egna 
intresseområdet utgör en väldigt liten del av intranätet. Man anser inte att intranätet är 
inriktat mot den egna verksamheten, och flera respondenter uttrycker att de helt 
enkelt inte känner sig särskilt hemmastadda på intranätet.  
 
När vi kommer till frågan om respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 
så effektivt som möjligt söka information på intranätet är bilden tydlig. Alla 
respondenter utom två svarar ett tydligt nej på frågan. De resterande två är något 
osäkra men menar att det är fullt möjligt att de skulle kunna lära sig mer om 
söktekniken. Nästan samtliga respondenter uttrycker en stor osäkerhet just vad gäller 
söktekniken:  
 

Man kan sätta ett plus, det är ungefär det jag använder, det är inte så jädra 
avancerat, sen kan man ju sätta stjärnor och sånt, men sånt där har jag ingen 
kunskap om överhuvudtaget. (Respondent F) 

 
En del menar också att det stressmoment det innebär att ha en kund som väntar i 
luren gör att de ibland tänker fel och att det därför låser sig i sökningen. 
 
Ingen av de intervjuade har fått vare sig någon introduktion eller utbildning i hur 
intranätet är uppbyggt, vilken typ av information som finns tillgänglig, eller i 
sökteknik. Ett par respondenter måste till och med skratta när jag frågar om de fått 
någon form av utbildning vad gäller intranätet. Samtliga respondenter säger sig vara 
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självlärda och man har själv fått pröva sig fram för att lära sig hitta den information 
man behöver: 
 

Nån har väl visat att här är intranät och där kan man söka genom att göra så, 
men ingen, liksom vi har inte tittat på det så eller att man har gått igenom 
och nån har förklarat utan det har man själv fått sitta och göra. Men man 
avsätter ju inte tid för att ”jag skulle behöva lära mig intranät”, det skulle 
dom aldrig köpa tror jag, om det inte var väldigt, väldigt lugnt. (Respondent 
G) 

 
På intranätet finns en hjälpfunktion där man kan få tips om hur man kan gå till väga 
för att söka information. Flera av respondenterna känner dock inte till att den finns, 
medan andra menar att de sällan använder sig av den. Ett par respondenter menar att 
de har försökt ta funktionen till hjälp, men att de inte haft någon nytta av den:  
 

Det står lite grand hur man ska skriva i för att söka, men jag tycker inte att 
det hjälper då heller, att man får fram nån mer information eller lättare då, 
det tycker jag inte. (Respondent B) 

 
Ett annat uttalande understryker ganska tydligt det faktum att sökteknik inte är något 
man får lära sig, eller ens talar om på arbetsplatsen. Denna respondent svarar på 
frågan om vad han/hon anser om intranätets egen hjälpfunktion: 
 

Vad är det för nåt? Ja, just det, en sån här sökskola. Det brukar jag försöka 
med ibland. Man får försöka själv. Nån gång på ett möte tror jag det var nån 
som sa att det finns en sökskola och så där, så vi har liksom nämnt det nån 
gång, det har vi nog. (Respondent A)     

   
När vi i intervjuerna har talat om utbildning och träning i sökteknik har en vanlig 
reaktion från respondenterna varit att de inte riktigt har tänkt på att det skulle kunna 
vara bra att, genom någon form av utbildning, få lära sig mer om intranätet och hur 
det fungerar. Samtidigt har hos många uppstått en medvetenhet om fördelarna med 
detta: 
 

För det är ju egentligen lite konstigt, det är ju vårt arbetsredskap, annars 
brukar man ju få lära sig en maskin, om du kommer till ett ställe där du ska 
sköta en maskin, då brukar man ju få lära sig den ordentligt innan. Det är ju 
faktiskt viktigt. (Respondent C) 

 

7.7 Möjlighet till påverkan 
 
På frågorna rörande eventuella tidigare undersökningar om intranätet och användarnas 
informationsbehov säger samtliga respondenter att de aldrig tidigare i något 
sammanhang blivit tillfrågade om sina åsikter om intranätet eller vilken typ av 
information de skulle behöva tillgång till via intranätet. När det gäller påverkan på 
intranätets utformning och innehåll verkar den aktuella avdelningens möjligheter 
överhuvudtaget vara begränsade. De flesta respondenter är osäkra på hur det ligger till 
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i denna fråga, och en del har aldrig hört talas om att man skulle kunna bidra med 
synpunkter om, eller information till intranätet. Andra menar att det är upp till var och 
en att framföra synpunkter och förslag till intranätredaktionen genom vad de kallar 
”idéverksamheten” eller ”förslagslådan”. Detta utnyttjas dock i väldigt liten 
utsträckning av respondenterna. Flera respondenter nämner också att det för det 
mesta finns uppgifter om skribenten i anslutning till dokument eller texter på 
intranätet. På så sätt kan man ta kontakt med den ansvarige för att lämna ny 
information eller upplysa om att något är inaktuellt eller felaktigt. Respondenterna 
menar dock att det beror mycket på de personer som är ansvariga för diverse 
ämnesområden hur kontakten ser ut: 
 

Det är så olika vad det gäller och hur personerna är. […] En del ignorerar 
oss totalt och svarar inte på mail och så […] En del är väldigt snabba på att 
fånga upp och vill ha idéer och såna här saker, så det är jätteolika. 
(Respondent F) 

 
Ingen av respondenterna känner till några regler eller riktlinjer för hur kontakten med 
de ansvariga för informationen på intranätet ska se ut. All kontakt som sker verkar ske 
på egna initiativ och beror som sagt mycket på intresset hos den andra parten. Några 
av respondenterna menar dock att kontakten blivit något bättre på senare tid:  
 

Dom har väl tatt åt sig kritik och så från oss, att dom borde lyssna på oss, 
det är ju vi som har kunden i luren. (Respondent B) 

 
Samma respondent ger dock uttryck för ytterligare ett problem, som också det har att 
göra med inställningen hos vissa skribenter:  
 

Vi har ju mycket kontakt med […] när det är fel och så här, men […] sa ”det 
spelar ingen roll hur mycket man skriver där, kontoren läser ju inte det i alla 
fall”. (Respondent B) 

 
Några respondenter upplever å andra sidan att man inte heller från avdelningens sida 
är särskilt intresserad av att sprida information vidare inom organisationen med hjälp 
av intranätet: 
 

Det är ju egentligen jätteviktigt att informationen finns där, för kontoren går 
ju in där och läser och så också, men på nåt sätt så känns det som att på vår 
avdelning så är det Fokus som har mer fokus. Det känns som att det läggs 
mer krut på det, ”ja, ja, nu står det fel igen”, men så gör ingen nånting åt det 
på nåt sätt, det känns inte lika prioriterat. Det är egentligen inte bra. 
(Respondent G)  

 

7.8 Styrkor och svagheter 
 
Det har i alla intervjuer framkommit ganska tydligt vad respondenterna anser vara 
styrkor respektive svagheter med intranätet. På det hela taget verkar man anse att de 
tre kanalerna Forum, kollegor och intranät kompletterar varandra relativt väl. En 
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respondent uttrycker att man förmodligen inte skulle klara sig utan någon av dessa 
kanaler (Respondent A). Vidare säger nästan alla intervjupersoner, även om de ibland 
tycker att intranätet är väl stort, att det är bra att veta att det finns ett ställe där ”all” 
information är samlad. När de väl har hittat den information de behöver, anser 
åtminstone hälften av intervjupersonerna att informationen i regel håller god kvalitet. 
Några understryker också fördelen med att intranätet når ut till alla anställda i banken: 
 

Det är bra att ha allting samlat och så är det ju bra att det liksom är ett 
verktyg som hela banken kommer åt. […] I och med att vi har 
kontorssupport så är det ju bra att vi har det här gemensamma så att man 
kan hänvisa dit hela tiden om det är nånting. (Respondent H) 

 
Många ger också uttryck för det positiva med att ha informationen tillgänglig på 
elektronisk väg. En del upplever fortfarande en trygghet i att ha information i pärmar 
och dylikt, men de flesta menar ändå att det är skönt att slippa alla papper, även om 
man tycker att det tagit tid att vänja sig vid de nya rutinerna. Ett par respondenter 
menar att detta är en fördel också på det viset att ju mer pappersmaterial man gör sig 
av med, desto mer tvingas man söka efter information på intranätet:  
 

Jag tycker det är mycket bättre att bara liksom leta upp det, det gör ju att 
man använder systemen mer och det gör ju att systemen blir lättare, så det 
blir ju bara positivt i det långa loppet. För innan så gick man ju knappt in på 
Intranät Sverige. Men nu har man lärt sig lite ungefär hur man ska leta. 
(Respondent H)  

 
En annan positiv sak som vi inte uppehållit oss särskilt mycket kring i intervjuerna, 
helt enkelt därför att ingen haft särskilt mycket att säga om det förutom att det 
fungerar bra, är den fysiska tillgängligheten. Alla anställda på den aktuella avdelningen 
har vid sina arbetsplatser tillgång till varsin dator, och följaktligen också till intranätet. 
Man upplever sällan att systemet ligger nere, och man kan därför, när man själv vill, i 
princip alltid använda sig av intranätet. Några respondenter säger dock att de, de 
gånger systemet är ur funktion, upplever frustration och stress eftersom de inte kan 
komma åt den information de behöver för att hjälpa kunden. 
 
Man anser också att man numera har tillgång till en betydligt större mängd 
information än tidigare, vilket de flesta tycks mena både är på gott och ont. Ett par 
respondenter menar t.ex. att man idag, i större utsträckning än tidigare, har möjlighet 
att hjälpa kunderna med frågor som avdelningen egentligen inte ansvarar för. I och 
med tillgången till intranätets många ämnesområden kan man söka efter information 
och läsa sig till ett svar, och på så sätt hjälpa kunden. En nackdel som samtliga 
respondenter uttrycker är att den stora mängden information som distribueras, inte 
bara genom intranätet utan också via andra kanaler, ibland upplevs som stressande: 
 

Det kan kännas som om man får så mycket [information] så att man inte 
alltid har möjlighet att uppdatera sig på det, det kan finnas nånstans på 
intranätet men man har inte hunnit kolla det då. (Respondent C) 
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Särskilt då man varit borta en tid, ibland bara några dagar från arbetet upplever man 
att det finns mycket att ta igen: 
 

Har man varit borta från jobbet ett tag kan det vara väldigt jobbigt att läsa 
igenom all information, då kan man få en snabbare uppdatering av en 
kollega. Vissa saker kanske inte ens gäller längre, det kan ju vara svårt att 
veta vad som är vad då. Vissa bitar kanske man inte ens behöver läsa, då kan 
ju nån förklara att ’det där har hänt men det behöver du inte bry dig om, 
men det där får du titta på’, än att du ska hålla på att läsa en massa grejer 
som kanske inte är aktuella längre. (Respondent C) 

 
Andra åsikter kring den stora mängden information som cirkulerar inom 
organisationen och på avdelningen är att det ibland kan vara svårt att komma ihåg var 
man har sett eller hört en viss nyhet. Två av intervjupersonerna påpekar att man skulle 
kunna göra det lättare att hitta tillbaka till något man har läst, genom att tillhandahålla 
informationen inte bara via en kanal, utan via flera. Eftersom man varje dag får ganska 
stora kvantiteter e-brev, menar de att det i princip är omöjligt att hinna med att sortera 
och spara alla brev. Detta gör i sin tur att det kan vara svårt att hitta tillbaka till 
information som man endast fått via e-post. En av intervjupersonerna berättar: 
 

[…] vi har ju även såna här blippar, och den informationen blir ju väldigt 
kortsiktig, för det kan ju vara att det kommer en blipp att ”nu är det fel där, 
avvakta information”, men då har den som kommer och börjar en timme 
senare, eller tio minuter senare bara, då har dom missat den informationen, 
för det är ju vissa som bara skickar såna då och inga mail. Och när man 
skickar mail så kan man ju inte bara skicka mail egentligen heller, det har vi 
påpekat också då, att man skickar ett mail som en påminnelse att nu har 
detta hänt, men att det även läggs upp på Fokus eller på intranätet då. 
(Respondent C)       

 
Det man är mest missnöjd med på intranätet, och som samtliga respondenter med 
något undantag är överens om, är intranätets struktur och sökfunktion. Samtliga 
tycker att det är svårt eller relativt svårt att hitta den information de behöver. Detta 
gör att vissa respondenter drar sig för att överhuvudtaget använda intranätet: 
 

I och med att det är jobbigt att söka i den så använder man den ju inte. […] 
Det är väldigt tungrott, man tar hellre till nåt annat. (Respondent E)  

 
Ett förslag på förbättring av sökfunktionen som ges är att man skulle kunna 
specificera sin sökning mer: 
 

Sökfunktionen skulle kunna förbättras, minimeras, man skulle kunna göra en 
avancerad sökning som man kan i andra program, där man kan välja bort 
vissa saker. Om det gäller en produkt så skulle man liksom kunna bocka för 
produkter och så, som man gör ungefär på nummerguiden, man kan söka på 
gatan och numret och allt sånt där så att man kan specificera sin sökning 
mer, det skulle jag tycka va bra. (Respondent G) 
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Flera respondenter är också inne på idén att man på något sätt skulle kunna dela upp 
sökfunktionen i två delar, där den ena delen endast skulle vara inriktad, och ge träffar 
på arbetsrelaterad information. Som det är nu menar man att det finns för mycket av 
den typ av information man närmast betraktar som kuriosa. Man nämner bl.a. artiklar, 
nyhetsbrev, mötesprotokoll och intervjuer som sådant som inte har någon relevans för 
arbetet och som man helt saknar intresse för: 
 

Artiklar och intervjuer och sånt som ligger där, det kunde man liksom lyft 
bort, det har vi inte nån nytta av. Jag tror inte att det är så många som läser 
sånt. (Respondent B) 

 
Överhuvudtaget verkar många sakna mer handfast information på intranätet: 
 

Lite mer av det här praktiska, konkreta skulle man kunna ha mer av, kanske 
lite mera bilder, hur det ser ut när man klickar på… Ibland får man chansa 
och se vad som händer, och det är inte så bra. (Respondent A) 

  
En bättre överblick över intranätets innehåll är också något som efterfrågas av några 
respondenter. De menar att det är svårt att veta var i strukturen man befinner sig, och 
att man inte kan se på adressen vilken väg man har gått: 
 

[…] om man går in på underrubrik, underrubrik, då kan man ju länka sig 
väldigt långt, då kan man ju virra bort sig var man är. (Respondent B)  

 
När jag i slutet av varje intervju frågade om respondenten hade något mer att tillägga, 
tog nästan alla på eget initiativ återigen upp problemet med att hitta den information 
man söker efter varför man anser att strukturen och/eller sökfunktionen måste 
förbättras. Följande korta uttalande säger en del om vikten av detta: 
 

Det är bara det att det ska vara lättare att hitta i den, och det är väl inte så 
bara egentligen. (Respondent E) 

 
Flera tyckte också att diskussionen kring utbildning var intressant, och även om inte 
alla tänkt i de banorna tidigare, var de positiva till någon form av genomgång av 
intranätet som kunde hjälpa dem att utnyttja intranätet och sökfunktionen mer 
effektivt.  
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8 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Jag kommer i detta kapitel resonera kring resultatet av den empiriska undersökningen 
samt göra kopplingar till delar av den litteratur som tidigare presenterats. Både orsaker 
och eventuella lösningar till problematiken kring intranätet kommer att diskuteras. I 
resultatkapitlet strukturerades materialet efter de teman som framkom i intervjuerna. 
Här utgår jag istället från de frågeställningar som presenterades i början av uppsatsen. 
Sist i kapitlet återfinns en kort diskussion om den aktuella metodens förtjänster och 
brister.   
 

8.1 Användning av intranätet  
 
Något som blev tydligt under intervjuerna är att olika kanaler används för olika typer 
av behov och frågeställningar. Valet har dock inte bara att göra med att olika kanaler 
ger olika typ av information. Som vi har sett kan samma information återvinnas från 
exempelvis både kollegor och intranätet. Valet beror i hög utsträckning på vilken kanal 
man föredrar, eller på den situation man befinner sig i.  
 
När en organisation introducerar ett intranät tillämpas inte längre endast en push-
modell för hur informationen tillhandahålls utan också en pull-modell. Resultatet blir 
att medlemmarna både får information, t.ex. via möten och e-post, och att de själva 
måste söka upp viss information, exempelvis via intranätet. Detta innebär naturligtvis 
en omställning för medlemmarna och de måste finna andra vägar till informationen än 
vad de är vana vid. Med införandet av nya kanaler ökar dessutom oftast den totala 
mängden tillgänglig information. Nästan alla respondenter verkar dock uppskatta att 
få information på flera olika sätt, och genom flera olika kanaler. Många föredrar att 
först få information muntligt på möten, eller via e-post, för att sedan kunna läsa mer, 
eller uppdatera sig på intranätet. Som jag uppfattar det ser man intranätet som ett 
komplement till andra kanaler, snarare än den primära kanalen.    
 
Som jag nämnde i kapitel 7.2 finns två huvudsakliga tillvägagångssätt när man ställs 
inför ett problem. Det ena tillvägagångssättet innebär att man först letar efter 
information själv, på exempelvis intranätet. Inte förrän man inte hittar det man letar 
efter tar man en kollega till hjälp. Det andra alternativet är att först och främst fråga en 
kollega. Jag ser olika orsaker till att man föredrar att fråga en kollega framför att leta 
efter informationen på intranätet. Eftersom det ofta går fortare att fråga en kollega 
verkar den största orsaken vara att man vill vara så effektiv som möjligt och inte låta 
kunden vänta för länge. I förlängningen är dock detta alternativ kanske inte det mest 
effektiva. Några respondenter föredrar istället att först leta efter information på 
intranätet innan de tar andra kanaler till hjälp: 
 

Pratar man om nånting så är det lätt att man glömmer det eller blandar ihop 
det och så kommer man inte ihåg vem man pratade med och då står man ju 
där. Man löser problemet då, men sen nästa gång när man får samma 
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problem så kommer man inte riktigt ihåg, ”hur var det nu?”, och ”vad sa 
vi?”, då är det jättebra om man kan gå tillbaka till det. (Respondent G) 

 
På sikt skulle alltså detta sätt kunna vara det mest effektiva. Om man lär sig var 
informationen finns hittar man snabbare dit nästa gång man ställs inför en liknande 
fråga, vilket till och med skulle kunna gå fortare än att fråga en kollega.  
 
En annan orsak till att man föredrar att fråga en kollega framför att söka information 
på intranätet har att göra med vad man skulle kunna kalla bekvämlighet. Det upplevs 
av de flesta respondenter som enklare att fråga en kollega som befinner sig i närheten 
än att själv leta efter svaret. En del respondenter uttrycker detta väldigt tydligt: 
 

Ibland kanske man frågar en kollega för att man tycker att det är så… lite 
bökigt att gå in och söka på Intranät Sverige, och så vet man att hon har 
jobbat med det, hon kan nog det, man slänger ur sig en fråga, men ibland 
kanske man gör det lite för tidigt också, man kan ju ibland försöka lite själv 
också. Men det är enklare och… (Respondent C) 

 
Ett problem jag ser här är att ju mindre man använder intranätet desto svårare blir det 
de gånger man faktiskt nyttjar det. Detta blir till en ond cirkel där anledningen till att 
man inte använder intranätet å ena sidan är att man tycker att det är för besvärligt. Å 
andra sidan är anledningen till att man tycker att det är besvärligt kanske att man 
använder det för lite. Även om en del respondenter uttryckt en medvetenhet om 
denna problematik, föredrar de att använda andra kanaler.  
 
Den stress respondenterna säger sig uppleva då det är mycket att göra och 
telefonköerna är långa bidrar också till att man inte använder intranätet i så stor 
utsträckning som man skulle kunna göra. Intranätet används i betydligt högre grad då 
respondenterna svarar på e-post. Delvis har detta med frågornas karaktär att göra, 
men också med det faktum att man inte känner sig lika pressad som då man pratar i 
telefon. Då man inte behöver tänka på den kund som väntar i telefon eller telefonkön 
ger man sig helt enkelt tid att använda intranätet. Det relativt låga intranätanvändandet 
ser på det hela taget ut att bottna i att man anser att det är tidsödande och krångligt att 
använda intranätet. Kollegorna blir då en genväg till information. 
 
Värt att uppmärksamma är att de respondenter som använder intranätet minst är de 
som har den mest negativa attityden gentemot intranätet. Dessa personer är bl.a. de 
som starkast uttryckt att informationen på intranätet är inaktuell och opålitlig. Detta 
skulle såklart kunna bero på att man tidigare använt intranätet i större utsträckning, 
och att man så att säga har fått bevisat för sig att informationen är inaktuell och 
opålitlig etc. Nästan alla respondenter har ju också uttryckt att all information inte är 
aktuell. Ytterst tror jag dock att den negativa attityden bottnar i en osäkerhet om hur 
intranätet ska användas. Den negativa inställningen till intranätet verkar komma sig av 
att man inte känner sig riktigt bekväm med, eller hemmastadd på intranätet. Som vi 
har sett finns en stor osäkerhet hos många respondenter bl.a. vad gäller sökteknik. Till 
detta återkommer jag dock i kapitel 8.4.   
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8.2 Informationsbehov  
 
På frågan om intranätet uppfyller användarnas informationsbehov är svaret delvis. 
Långt ifrån alla informationsbehov tillfredsställs med hjälp av intranätet. Andra 
kanaler, främst Fokus och kollegor, är för många centralare och mer använda än 
intranätet. Utan intranätet skulle dock många frågor bli svåra att lösa. De flesta verkar 
mena att just kombinationen av dessa tre kanaler är värdefull i arbetet.  
 
Tydligt är dock att användarnas informationsbehov aldrig efterfrågats. Som jag ser det 
finns ett stort behov av utvärderingsaktiviteter för att intranätet ska fortsätta att 
utvecklas och bli mer användbart för medlemmarna. Att utgå från användarnas 
faktiska behov av information borde vara en självklarhet i utformningen av varje 
kommunikationskanal. Choo framhåller här nödvändigheten av att konsultera 
användarna beträffande deras arbetssituation och vilka behov och önskemål den ger 
upphov till. En sådan kartläggning bör göras kontinuerligt eftersom medlemmarnas 
arbetssituation, och därmed också deras behov av information snabbt kan förändras. 
Att undersöka vilken information som inte behövs är lika viktigt som att kartlägga de 
otillfredsställda behoven. En noggrann beskrivning av användarnas informationskrav 
är en förutsättning för effektiv informationshantering/information management 
(Choo 1998b, s. 26-32; se även Bark 2002, s. 21-22, 39-42). Möjligheten finns givetvis 
att man från företagets sida redan utfört någon form av behovsanalys som 
respondenterna eller jag inte är medvetna om. Det tål dock att påpekas att ingen av 
respondenterna vare sig har hört talas om eller deltagit i någon sådan undersökning 
under hela sin tid som anställda på Nordea.   
 
Om man inte bara ser till den undersökta avdelningens behov, utan till samtliga 
enheters informationsbehov är intranätet en bra väg för att dela med sig av 
information. Det ges dock inga större möjligheter för medarbetarna att bidra med 
information till intranätet. En del försök från respondenternas sida har resulterat i att 
man känt sig motarbetad av somliga skribenter på intranätet. Av resultatet framgår 
också att intranätet inte har särskilt hög prioritet på den aktuella avdelningen och 
någon uppmuntran eller något stöd från chefshåll för att sprida information via 
intranätet förekommer inte. Att detta skulle ha att göra med att man, i enlighet med 
den kritiska kommunikationssynen, ser informationen som ett maktmedel som man 
inte vill dela med sig av har jag av respondenternas utsagor svårt att tro, även om det 
förstås är möjligt. Det verkar snarare existera en omedvetenhet om fördelarna med 
informationsspridning. Att det inte finns någon utarbetad plan eller några regler för 
hur medlemmarna ska gå tillväga för att sprida information i organisationen är dock 
tydligt. En mer omfattande informationsspridningsprocess, med ett större flöde av 
information från olika enheter i organisationen, skulle bl.a. öka sannolikheten för 
medlemmarna att finna en viss information (Choo 1998b, s. 42-44). I första hand 
handlar det, menar Choo, om att fördela och återvinna information i organisationen 
enligt devisen ”the right information to the right person in the right time, place, and 
format” (1998b, s. 42). Blackmore menar vidare att för att ett intranät ska bli det 
effektiva arbetsverktyg det har potential till, måste värdet av informationsspridning 
uppmärksammas och åtgärder sättas in för att stödja dessa processer (2001a, s. 26). På 
så sätt skulle Nordeas intranät kunna utvecklas till att bli mer av ett processtöd, och så 
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småningom kanske också medverka till att bättre knyta samman verksamhetens olika 
delar (Bark & Heide 2002, s. 11-13).  
 

8.3 Informationskvalitet  
 
Diskussionerna kring intranätets grad av aktualitet och tillförlitlighet visar att 
intranätet har hög status hos vissa respondenter, och man betraktar intranätet som en 
auktoritär källa, dit man vänder sig för att få korrekt information och bekräftelse. Hos 
dessa personer finns en uppfattning att intranätet i egenskap av hela bankens 
informations- och kommunikationskanal borde innehålla den mest aktuella och 
tillförlitliga informationen av alla kanaler. Något som är värt att notera här är att en del 
respondenter säger sig lita mer på intranätet än på Fokus, trots (eller kanske just p.g.a.) 
att intranätet till största delen ligger utanför deras kontroll, medan Fokus underhålls av 
kollegor på avdelningen. Även om alla inte hyser samma tilltro till intranätet finns en 
tydlig tendens hos de allra flesta respondenter att lita mer på skriftlig information än 
på muntlig.      
 
Trots att många respondenter anser att intranätet överlag är tillförlitligt är nästan alla 
överens om att informationen på intranätet kan vara svårtolkad. Man anser bl.a. att 
kvaliteten på texterna varierar ganska kraftigt. Möjligen har detta att göra med att vissa 
skribenter är mer erfarna än andra. En annan möjlighet är att skribenterna inte vet 
vem eller vilka de skriver för. Respondenterna har bl.a. uttryckt att det ibland är svårt 
att applicera informationen på arbetssituationen och att informationen är för abstrakt 
eller krångligt skriven. Ett sätt att hantera situationen och öka informationsvärdet är 
att genom s.k. värdehöjande aktiviteter (value-added activities) hos 
informationsprodukterna eller -tjänsterna anpassa informationen till användarnas 
arbetssituation, och underlätta beslutsfattande och problemlösning. Avsikten med 
dessa aktiviteter är att signalera, öka eller på annat sätt stärka användbarheten hos 
informationen och inkluderar bl.a. felfri överföring av information; fullständig 
täckning av ämnen och ämnesområden; aktuell information; felfri information; och 
förmåga till anpassning av information till olika behov och situationer (Taylor 1986, se 
Choo 1998b, s. 39-41).  
 
Vidare menar Strid att all information naturligtvis ska anpassas efter mottagarna och 
deras arbetssituation. Att utgå från någon slags mall då man skriver kan vara en bra 
utgångspunkt, och på så sätt känner mottagarna också igen upplägget från en text till 
en annan. För att skapa lättbegriplig information är det viktigaste emellertid att man 
ställer sig frågor om vilka de tilltänkta mottagarna är och i vilken kontext de befinner 
sig (Strid 1999, s. 72, 79). Hur man kommunicerar något är således väl så viktigt som 
att man kommunicerar det. 
 

8.4 Informationssökning 
 
Samtliga respondenter upplever att det kan vara svårt att lokalisera information på 
intranätet, och man anser bl.a. att man får många irrelevanta träffar när man använder 
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sig av sökfunktionen. Att sökfunktionen ändå används beror på att man ofta inte vet 
vilket ämnesområde den information man söker efter tillhör. Även då man klickar, 
eller länkar sig fram till informationen anser vissa att det kan vara svårt att veta var i 
strukturen man befinner sig, och man säger sig ha dålig överblick över innehållet på 
intranätet. Sammantaget gör detta att det tar lång tid att hitta den information man 
behöver. Detta gör i sin tur att en del respondenter undviker intranätet i möjligaste 
mån.  
 
Även om många ger uttryck för att sökfunktionen i sig är bristfällig finns samtidigt en 
osäkerhet om varför sökningen ofta misslyckas. Nästan alla talar här om sin okunskap 
i sökteknik. Också de respondenter som använder intranätet mest säger sig ha 
problem med detta. Min bedömning är att detta till stor del bottnar i att man aldrig 
givits någon utbildning om vare sig intranätets innehåll eller i sökteknik. Även om 
intranätets struktur och sökfunktion sannolikt också skulle kunna förbättras tror jag 
mycket skulle vara vunnet genom att tillhandahålla utbildning i dessa moment. 
Intranätet är trots allt ett viktigt arbetsverktyg varför det borde vare en självklarhet att 
få lära sig mer om det. En inlärningsperiod är naturligt för alla arbetsprocesser, varför 
vikten av träning i intranätanvändning inte borde underskattas. 
 
Brist på utbildning i hur intranätet är uppbyggt och används är enligt Blackmore en av 
de faktorer som gör att användarna slutar, eller kanske inte ens börjar nyttja intranätet 
(2001b, s. 400). Detta leder i sin tur till att intranätet stagnerar. Om man inte 
introducerar alla medarbetare i hur man ska använda intranätet kan man heller inte 
förvänta sig att de kommer att utnyttja det till fullo. Resultatet visar dessutom att det 
inte finns tid för respondenterna att själva arbeta särskilt mycket med intranätet, något 
jag heller inte anser kan förväntas av dem.  
 

8.5 Styrkor och svagheter  
 
Intranätet upplevs av nästan samtliga respondenter som lättillgängligt. Alla 
respondenter har tillgång till varsin dator och systemet ligger sällan nere. De flesta 
anser också att det är en fördel att informationen finns tillgänglig elektroniskt, till 
skillnad från i pappersform. Genom intranätets, e-postsystemets och Forums tillkomst 
har man numera tillgång till betydligt mer information än tidigare. Detta innebär 
givetvis många fördelar, men orsakar också känslor av frustration och stress hos 
respondenterna. Informationsbelastningen upplevs av många som hög, vilket gör att  
det är svårt att tillgodogöra sig all information. Man upplever att man bara har tid att 
ta till sig den mest nödvändiga informationen och man har sällan tid att uppdatera sig 
på intranätet annat än när man har en kund på tråden. En del menar också att arbetet 
är så föränderligt att om man varit borta, om så bara en kort period, finns väldigt 
mycket information att ta igen.  
 
Respondenterna är således utsatta för ett ständigt informationsflöde, inte bara via 
intranätet utan också via andra kanaler. När informationsutbudet är så stort tvingas 
man prioritera i allt högre grad vilket bl.a. leder till omission och distortion. Dessa 
justeringar har enligt Hall en negativ inverkan på effektiviteten och sker i slutändan på 
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organisationens bekostnad (1999, s. 180). I anslutning till detta har flera respondenter 
uttryckt att man tycker att en viss typ av information på intranätet är överflödig. Det 
handlar främst om artiklar, intervjuer, mötesprotokoll och annan information som 
man inte uppfattar som arbetsrelaterad. Även om respondenterna inte kan svara för 
vad alla medlemmar i Nordea anser om denna information, görs ändå vissa 
antaganden om att denna typ av information inte borde intressera någon, i varje fall 
inte i relation till arbetet. Ett förslag från respondenterna är att denna typ av 
information kunde lyftas bort från intranätet, eller åtminstone inte ingå bland de 
träffar sökfunktionen ger. Flera respondenter upplever det som irriterande att få 
träffar på sådan typ av information. Mer konkret, arbetsrelaterad information verkar 
överhuvudtaget vara något som saknas, eller rent av kommer bort, på intranätet.  
 
Samtliga respondenter upplever intranätet som stort, och några menar att den 
information man utnyttjar på intranätet idag utgör en väldigt liten del av det totala 
innehållet på intranätet. Trots allt uttrycker flera respondenter att de tycker att det är 
bra med en kanal där ”allt” finns. Det finns dock en tydlig motsägelse i detta 
påpekande om man sätter det i relation till att alla samtidigt påpekar att det är svårt att 
hitta informationen. Följande exempel får illustrera detta: ” […] det är ju bra att ha ett 
verktyg där allting är samlat, det är ju bra. Men det är ju bara det att man ska kunna 
använda det också” (Respondent H).  
 

8.6 Metodreflektion 
 
Genom användningen av kvalitativa intervjuer, där jag till viss del låtit respondenterna 
själva styra över innehållet, har respondenternas egna berättelser och upplevelser av 
intranätet varit centrala, vilket bidragit till att göra resultatet levande. Metoden har 
varit en fördel framförallt när det gäller diskussionen kring så pass komplexa 
ämnesområden som respondenternas upplevda behov av information. Om jag istället 
låtit alla medlemmar på avdelningen svara på enkäter hade jag i för sig kunnat 
generalisera i högre grad utifrån resultatet, men då hade förmodligen vare sig frågorna 
eller svaren blivit lika utförliga och förklarande. Något jag upplevde som mycket 
positivt under intervjuerna var just, både min egen och respondenternas, möjligheter 
att utveckla vissa frågor, vilket jag tror ledde till en mer nyanserad bild av hur 
intranätet uppfattas. För ett mer heltäckande resultat hade dock en kombination av 
enkäter och intervjuer varit att föredra. Ett annat möjligt tillvägagångssätt skulle ha 
varit att genom observation följa medlemmarna i deras arbete och på så sätt få inblick 
i hur intranätet används rent praktiskt.  
 
I efterhand tycker jag att det hade varit både givande och intressant att också intervjua 
några av avdelningens chefer för att få deras bild av intranätet och hur de anser att det 
bör användas. Att intervjua medlemmar ur telefonigruppen har dock gjort att vissa 
brister i intranätet, men också förbättringsförslag, kommit fram som jag inte är säker 
på att exempelvis cheferna är medvetna om i samma utsträckning. Den relativt 
pressade arbetssituationen för medlemmarna i telefonigruppen gör att de ställer 
relativt höga krav på intranätet; bl.a. vill man att informationen ska gå fort att hitta och 
att den ska vara lätt att applicera i praktiska situationer. På så sätt lägger de kanske 
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också lättare märke till vissa aspekter som andra användare i mindre pressade 
situationer inte gör. Många medlemmar i Nordea, bl.a. kontorspersonal, befinner sig 
just i sådana situationer varför jag tyckte det var viktigt att skildra deras bild av 
intranätet, och hur de med hjälp av det kan hjälpa sina kunder.  
 
Det faktum att jag sedan tidigare är bekant med många av medlemmarna på den 
aktuella avdelningen har enligt min bedömning inte inverkat annat än positivt på min 
undersökning. Det är svårt att veta hur jag skulle ha blivit bemött om jag varit en helt 
utomstående person, kanske hade samtalen flutit lika väl då, men jag tror ändå det 
varit en fördel att känna till arbetsmiljön och den situation medlemmarna befinner sig 
i. Mitt eget intresse för intranätet och avdelningen har också bidragit till att det känts 
roligt och inspirerande att genomföra studien. 
 
Sammantaget anser jag att metoden i relation till syftet och frågeställningarna lämpat 
sig relativt väl, och intervjuerna har gett en bild av intranätet som jag inte tror att en 
enkät eller en analys av själva systemet hade kunnat ge. För ett mer heltäckande 
resultat, och en djupare insikt om medlemmarnas informationsbehov och uppfattning 
av intranätet krävs dock en betydligt mer omfattande studie där medlemmar från 
många fler av Nordeas enheter bör ingå.  
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9 SLUTSATSER 
 
Jag vill påpeka att de slutsatser som dras här enbart hänvisar till resultatet i min 
undersökning. Som jag nämnde i metoddelen är materialet för litet för att några 
generella slutsatser ska kunna dras om organisationsmedlemmarnas syn på intranätet i 
Nordea. 
 
Nordeas intranät utnyttjas idag inte i särskilt stor utsträckning, och intranätet betraktas 
av de flesta snarare som ett komplement till andra informations- och 
kommunikationskanaler än som den huvudsakliga kanalen. Att användningen är så 
begränsad har flera olika orsaker. En stor del av den information man behöver i 
arbetet hämtas från andra kanaler, främst från Fokus som man anser vara bättre 
anpassad till arbetet. En annan viktig orsak är att man upplever att det tar tid och är 
krångligt att söka information på intranätet. Detta gör att många hellre använder andra 
kanaler även då de vet att den informationen de söker finns på intranätet. Vidare 
upplevs informationen ibland som tillkrånglad och svårapplicerad, och kvaliteten på 
informationen som skiftande. Även om informationen på intranätet inte alltid är 
aktuell, litar de flesta på informationen, och intranätet ses av några respondenter som 
organisationens mest tillförlitliga kanal. Den fysiska tillgängligheten bedöms som god 
och man anser att det är en fördel att ha tillgång till information på elektronisk väg 
istället för på papper. Intranätets omfång upplevs som både positivt och negativt. Man 
tycker att det är bra att samma information når alla anställda i banken, samtidigt som 
storleken bidrar till att det är svårt att hitta den information man behöver. Viss typ av 
information anses vara överflödig eftersom den saknar relevans i arbetet. En annan 
negativ aspekt med informationsmängden är den stress man upplever då man inte 
hunnit uppdatera sig på sådant man anser vara viktigt. Också information från andra 
kanaler bidrar till denna frustration.  
 
En alltför centraliserad förvaltning av intranätet gör att hanteringen av intranätets 
innehåll kommer långt ifrån slutanvändarna och deras verklighet. Detta gör att 
informationen inte alltid motsvarar användarnas behov och förväntningar. För att 
effektivisera informationsprocessen kan metoder som behovsanalys och utvärdering 
tillämpas. På så sätt kan man kartlägga medlemmarnas faktiska informationsbehov och 
få reda på vilken information som används, vilken information som inte används och 
vilken information som saknas. Genom värdehöjande aktiviteter kan man också 
förbättra kvaliteten på informationen och anpassa den till användarnas arbetssituation.  
 
Att medlemmarna har svårt att hitta den information de söker har dels att göra med 
intranätets storlek, struktur och sökfunktion, dels med bristande kunskaper hos 
medlemmarna. Att inte känna sig hemmastadd på intranätet eller känna sig osäker på 
hur sökningen går till leder till en minskad användning av intranätet. Ett intranät som 
inte används tar onödiga resurser i anspråk och kan inte anses vara berättigat. Mycket 
kan dock vinnas genom att användarna ges träning i hur intranätet är uppbyggt och i 
sökteknik.  
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Enligt min tolkning befinner sig Nordeas intranät för tillfället i, vad Bark och Heide 
kallar den andra utvecklingsfasen, där intranätet är att betrakta som ett arbetsverktyg. 
Man har således passerat den första utvecklingsfasen där informationen ofta är statisk 
och av allmän karaktär. Dagens intranät erbjuder mer än så och kan bistå 
medlemmarna med viss konkret och arbetsrelaterad information. Det verkar dock vara 
en bit kvar till dess att intranätet utgör ett stöd för huvuddelen av verksamhetens 
processer, och utnyttjas för att utbyta erfarenheter och information mellan olika 
enheter. Om intranätet i högre utsträckning baseras på användarnas faktiska 
informationsbehov tror jag dock att intranätet har potential att i framtiden bli ett 
effektivt, ändamålsenligt och välanvänt processtöd.   
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10 SAMMANFATTNING 
 
Organisationens informationsresurser har idag utvecklats till att bli sedda som 
ekonomiska tillgångar på samma nivå som arbetskraft och kapital. Den nya teknologin 
medför också nya sätt för organisationen att hantera information och att distribuera 
den till organisationens medlemmar. Intranätet som informationskanal och 
arbetsverktyg har idag helt eller delvis kommit att ersätta andra informationskanaler. 
Detta ställer höga krav på intranätet som den kanal som måste tillfredsställa merparten 
av organisationens och dess medlemmars informationsbehov i det dagliga arbetet. Att 
utveckla och underhålla ett intranät kräver stora resurser, både i form av kunskap och 
kapital. En effektiv användning av ett intranät förutsätter bl.a. relevant och uppdaterad 
information som är lätt för användarna att hitta. Detta kan uppfattas som självklara 
kriterier, men alla organisationer har inte lyckats utforma sina intranät i enlighet med 
dessa.  
 
Intresset för internkommunikation och intranät väcktes då jag sommaren 2000 
började en anställning på Nordea Bank Sverige AB. Genom min anställning där har 
jag observerat ett missnöje med intranätet bland en del medlemmar, varför jag beslöt 
mig för att utforska hur intranätet uppfattas och används i den dagliga verksamheten. 
Mer preciserat är syftet med denna uppsats att undersöka hur Nordeas nationella 
intranät används som informations- och kommunikationskanal enligt några av 
organisationens medlemmar. Syftet resulterar i följande frågeställningar:  
 
• Till vad och i vilken utsträckning används intranätet?  
• Motsvarar informationen på intranätet informationsbehoven?  
• Är informationen på intranätet av god kvalitet?   
• Är informationen på intranätet lätt eller svår att finna?  
• Vad är styrkorna respektive svagheterna med dagens intranät? 

 
Undersökningens teoretiska ram utgörs av teorier inom området för kommunikation; 
framförallt diskuteras olika synsätt på organisationers interna kommunikation och de 
problem som kan uppstå i kommunikationsprocessen. Detta diskuteras främst i 
förhållande till intranät. Vidare presenteras några teorier om hur man kan komma 
tillrätta med problemen, teorier som bl.a. hämtats från Information Management-
området. Dessa teorier försöker förstå och förutse hur organisationer upptäcker, 
samlar in, tolkar, bearbetar, lagrar och kommunicerar information. Målet är att genom 
analys av kommunikationsprocessen säkerställa att informationsresurser finns för att 
tillfredsställa organisationsmedlemmarnas behov, att informationen är välorganiserad, 
att en effektiv informationsteknologi tillämpas, och att informationen effektivt 
kommuniceras och återvinns.  
 
Utgångspunkten för studien är användarna av intranätet och eftersom jag vill komma 
åt deras subjektiva upplevelser och erfarenheter är användarnas egna berättelser 
betydelsefulla. En kvalitativ fallstudie bedömdes vara ett lämpligt tillvägagångssätt för 
detta. Genom en form av halvstrukturerade intervjuer vill jag få användarnas åsikter 
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om och uppfattningar av intranätet. Denna typ av intervjuer bäddar för 
improvisationer och ger respondenten möjlighet att i viss mån styra över vilka teman 
som blir de mest framträdande i intervjun. Intervjuer har genomförts med åtta 
respondenter verksamma på en supportavdelning i Göteborg. Valet av fallstudie har 
att göra med min analys av intranätet som ett avgränsat fenomen. Fallstudier är vanliga 
i organisationsforskning och betecknas som en undersökning av ett bestämt fenomen, 
exempelvis ett system, en organisation, eller en person. Nordeas intranät är fokus för 
min undersökning. 
 
Resultatet av intervjuundersökningen visar att informationsbehov ständigt uppstår i 
medlemmarnas dagliga verksamhet, vilket till stor del beror på arbetets föränderliga 
karaktär. Informationsbehoven tillfredsställs genom olika kanaler, bl.a. genom 
Nordeas nationella intranät. Den fysiska tillgängligheten till intranätet bedöms som 
god och några respondenter betraktar intranätet som en av de mest använda 
kanalerna. De flesta menar dock att intranätet används i relativt liten utsträckning och 
intranätet betraktas av flera respondenter snarare som ett komplement till andra 
informations- och kommunikationskanaler än som den primära kanalen. 
 
Att användningen är så begränsad har flera orsaker. En stor del av den information 
man behöver i arbetet hämtas från andra kanaler, främst från Fokus som man anser 
vara bättre anpassad till arbetet. En annan viktig orsak är att man upplever att det tar 
tid och är krångligt att söka information på intranätet. Detta gör att många hellre 
använder andra kanaler även då de vet att den informationen de söker finns på 
intranätet. Informationen på intranätet bedöms av de flesta som aktuell och tillförlitlig, 
medan kvaliteten på informationen bedöms som något skiftande. För abstrakta eller 
krångligt skrivna texter gör att det ibland är svårt att tillämpa informationen i arbetet. 
Medlemmarnas möjligheter att påverka intranätets innehåll eller att sprida information 
via intranätet bedöms som relativt små. Medlemmarna har heller aldrig tillfrågats om 
sina behov av information på intranätet, eller givits någon utbildning om intranätets 
uppbyggnad och innehåll, eller fått träning i sökteknik.      
 
Intranätets omfång upplevs som både positivt och negativt. Man tycker att det är bra 
att samma information når alla anställda i banken, samtidigt som storleken bidrar till 
att det är svårt att hitta den information man behöver. Viss typ av information anses 
vara överflödig eftersom den saknar relevans i arbetet. En annan negativ aspekt med 
informationsmängden är den stress man upplever då man inte hunnit uppdatera sig på 
sådant man anser vara viktigt.  
 
Bristande kunskaper hos medlemmarna om hur intranätet är uppbyggt och hur man 
effektivt söker information på intranätet leder till att vissa medlemmar bara 
undantagsvis använder intranätet. En alltför centraliserad förvaltning av intranätet gör 
också att hanteringen av intranätets innehåll kommer långt ifrån slutanvändarna och 
deras verklighet. Detta gör att informationen inte alltid motsvarar användarnas behov 
och förväntningar. För att effektivisera informationsprocessen och utforska 
medlemmarnas behov och användning av information kan metoder som behovsanalys 
och utvärdering tillämpas. Genom värdehöjande aktiviteter kan man också förbättra 
kvaliteten på informationen och göra den mer ändamålsenlig. Användningen av 
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intranätet kan säkras ytterligare genom att tillhandahålla medlemmarna träning i hur 
intranätet är uppbyggt och i sökteknik.  
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BILAGA 1 
 

Intervjumanual 
 
Intervjuns syfte  
Anonymitet 
Inspelning 
Frågor? 
 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du varit anställd inom banken? 
 
Hur länge har du arbetet på den här avdelningen? 
 
 
Nytta & Användbarhet 
 
Vilka olika typer av informationsbehov uppstår vanligen i ditt arbete? (Exempel) 
 
Beskriv hur du inhämtar den information du behöver. 
 
Använder du dig av olika informationskanaler (kollegor, chefer, intranät, mail, tryckt 
material, möten etc.) för olika typer av informationsbehov? Exempel!  
 
Vart vänder du dig i första hand (viktigaste/mest använda informationskanalen) för att 
tillgodose dina informationsbehov? Varför? (Bekvämlighetsaspekt/Tidsaspekt, 
Lärandeaspekt) 
 
Vilken typ av information söker du på intranätet?/I vilka sammanhang använder du 
intranätet? (Enkla/konkreta problem/faktasökning och/eller komplexa 
problem/ämnessökning). 
 
I vilken utsträckning utnyttjar du den information som finns att tillgå på intranätet? (I 
förhållande till hur mycket du skulle kunna använda intranätet) 
 
Hur ofta (hur många gånger per dag/vecka) uppskattar du att du använder intranätet? 
 
 
Aktualitet & Tillförlitlighet 
 
Hur pålitlig bedömer du att informationen på intranätet är?  
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Hur väl överensstämmer informationen på intranätet med information som ges via 
andra informationskanaler?  
 
Om du tvingas välja mellan två motstridiga källor, där den ena källan är intranätet, 
vilken källa väljer du då att lita på? 
 
Hur aktuell (uppdaterad) bedömer du att informationen på intranätet är?  
 
Hur avgör du om informationen är pålitlig och aktuell? (Kriterier för bedömning) 
 
 
Användarvänlighet 
 
Vilka problem/svårigheter kan uppstå i sökningen på intranätet? – Konkreta exempel! 
 
Är det svårt att hitta den information du söker efter? På vilket sätt? (Informationen 
finns ej, Dålig struktur, För mycket information) 
 
Hur väl tycker du att informationen presenteras på intranätet? (Struktur) 
 
Är informationen lättförståelig eller svårförståelig? 
 
Hur väl passar informationen på intranätet in i ditt arbete? (Applicerbarhet)  
 
I vilken utsträckning känner du till vilken information som finns tillgänglig via 
intranätet?  
 
Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att på bästa sätt kunna söka information 
på intranätet? 
 
Har du fått någon utbildning/introduktion i hur intranätet fungerar? (Hur det är 
strukturerat, vilken typ av information som finns att tillgå, sökteknik etc.) 
 
Vad anser du om intranätets egen hjälpfunktion? 
 
 
Tankar om förbättringar 
 
Vad är bra respektive mindre bra med dagens intranät? 
 
Anser du att du, eller avdelningen, har möjlighet att påverka utformning och innehåll 
på intranätet? (Ges möjlighet att bidra med kunskap/information till intranätet?) 
 
Vad skulle du vilja ändra på för att göra intranätet bättre? 
 
Finns det ytterligare information som du skulle vilja ha tillgång till via intranätet? Vad?   
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Finns det information på intranätet som du inte tycker är relevant? Vad?  
 
 
Övrigt 
 
Ytterligare tankar eller synpunkter från respondenten. 
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BILAGA 2 
 

Kompletterande frågor 
 
1. Vilket av nedanstående två alternativ föredrar du, och varför? 
a) att själv leta efter information i  Forum, på Intranät Sverige, på 
hemsidan etc. 
b) att få information via mail eller på möten etc. 
 
Tala gärna om hur du tänker, kanske kompletterar dessa sätt varandra, 
eller skulle du helst slippa ett av alternativen? 
 
2. Har du någon gång fått svara på en enkät, eller deltagit i någon form 
av undersökning som handlat om Intranät Sverige och dina åsikter om det? 
Om ja, berätta gärna lite om enkäten/undersökningen. 
 
3. Har du någon gång, förutom av mig, blivit tillfrågad om vilken typ av 
information du skulle behöva tillgång till via Intranät Sverige för att 
kunna utföra dina arbetsuppgifter? Om ja, berätta gärna lite om vem det 
var som frågade, i vilket sammanhang etc. 
 
4. Vad anser du om Intranät Sveriges tillgänglighet, alltså: tycker du att 
systemet ofta ligger nere eller har du tillgång till det när du så önskar? 
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