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Abstract Intranets has been marketing as the tool for solving the
organisations information problems. My interest is to see how an
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This study was an investigation about the use of EkaForum, the
intranet of Eka Chemicals, at the Rollsbo division. The study
aimed to evaluate how EkaForum is being used, firstly as a
transmitter of information and secondly as a communication tool
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The study was constructed as a quantity survey based on a
questionnaire with 24 questions and was sent out to the staff of
Rollsbo division. Based on the result from the survey I draw my
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division, and they are satisfied with the information they find.
Generally the users want to have more specific information that
they can relate to their work. The intranet must be used more
frequently before it can be called an effective information and
communication tool.

Nyckelord intranät, kommunikation, information, Eka Chemicals, EkaForum



Innehållsförteckning

Rubrik Sida

1.Inledning 3
1.1 Disposition 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Avgränsningar 4
1.4 Förklaring av viktiga termer 4
1.5 Material 5
1.6 Metod 6
1.6.1.Enkät 6
1.6.2 Tillvägagångssätt av enkätutskicket 8
1.6.3 Hur enkäten avläses 8
1.6.4 Kvalitativ bearbetning 8
1.7 Reliabilitet 9
1.7.1 Validitet 9
1.8.1 Bearbetning av enkätsvaren 10
1.8.1.1 Internt bortfall 10
1.8.1.2 Externt bortfall 10
1.9 Problem med undersökningen 10
1.9.1 Enkät 10

2.Teorigenomgång 11
2.1 Knowledge management 11
2.1.1 Definition 11
2.2 Kommunikationsvetenskap 12
2.2.1 Basmodellen i dess kontextuella sammanhang 12
2.2.2 Användarmodellen 13
2.3. Intranät 14
2.3.1 Definition av intranät 14
2.3.2 Bakgrund 15
2.3.3 Fördelar med intranät 15
2.3.4 Nackdelar med intranät 16
2.3.5 Organisation och stöd 17
2.3.6 Accepterandet av intranät 18
2.3.7 Hantering av intranät 18
2.4 EkaForum 19
2.4.1 Presentation av företaget 19
2.4.2 Tidigare undersökningar 19
2.4.3. EkaForums syfte 20
2.4.3.1 Regler för EkaForum 20
2.4.3.2 Publiceringsrätt och ansvar 21
2.4.3.3 Organisationen kring EF 21
2.4.3.4 Diskussionsgrupper i EkaForum 22
2.4.4 Sammanfattning 23



2

3. Redovisning av undersökningens resultat 24
3.1 Användarna och deras användning av EkaForum 24
3.2 Användarna av EkaForum vid Rollsbo divisionen 26
3.3 EkaForum som informationskälla 29
3.4 EkaForum som kontaktförmedlare 37
3.5 EkaForum som ett fungerande hjälpmedel 41
3.6 Avslutande kommentarer 43

4. Fördjupning av analys om undersökningens resultat 44
4.1 Genom EkaForum ökar utbytet av information 44
4.1.1 Slutsats 46
4.2 EkaForum fungerar som passiv informationskälla 47
4.2.1 Slutsats 47
4.3 EkaForum bidrar med kontakter 48
4.3.1 Slutsats 49
4.4 Allmänna åsikter om EkaForum 49
4.5 Kommunikationsmodellerna 49

5. Konklusion 51

6. Sammanfattning 54

7. Källförteckning 55
7.1 Tryckta källor 55
7.2 Elektroniska källor 56
7.3 Otryckta källor 56
7.4 Litteratur som inte är citerad 56

8. Bilagor 57
8.1 Brev 57
8.2 Enkät 58



3

1.Inledning

Uppsatsen handlar om hur ett intranät används. Intranätet som undersöks är Eka Chemicals
intranät EkaForum. Eka Chemicals är ett företag som tillverkar kemikalier, till exempel för
blekning av pappersmassa. Eka Chemicals ingår i Akzo Nobel gruppen. Jag kom i kontakt
med en undersökning gjord av Chieul Schuil och Naomi Wijnberg som behandlade
förutsättningar för att skapa ett intranät på Eka Chemicals. Med hjälp av Kasimir Zdanowski,
en lärare på Bibliotekshögskolan i Borås, fick jag kontakt med Lena Götesson Herber som
jobbar på Eka Chemicals företagsbibliotek. Hon hjälpte mig med att få genomföra
undersökningen om deras intranät, EkaForum. Enkätundersökningen skedde på en division
inom Eka Chemicals. Svaren från enkätundersökningen ska ställas mot de visioner och tankar
som återfinns i litteraturen om intranät samt mot företagets målsättningar med EkaForum.

Mitt intresse för ämnet har jag fått under min tid i olika organisationer. Den gemensamma
nämnaren, i de organisationer som jag har ingått i, har varit problem med att nå ut med
information. Intranät har marknadsförts som ett verktyg som löser organisationens
informationsproblem. Då intranät är relativt nytt finner jag det intressant att undersöka vilka
effekter det har givit organisationen och dess anställda.

1.1 Disposition

I första kapitlet presenteras problemformuleringen, vilket material och metod som ska
användas. Även avgränsningar och problem kommer att tas upp. Olika teorier som är viktiga
för uppsatsen behandlas i kapitel två, som även innehåller en definition på intranät samt dess
fördelar och nackdelar. Dessutom kommer jag att beskriva vilka strukturer kring EkaForum
som Eka Chemicals har byggt upp. Det kommer även att behandla vilka syften och mål som
Eka Chemicals har med EkaForum. Resultatbeskrivningen kommer att presenteras i kapitel
tre. När resultat av undersökning har beskrivits kommer en fördjupning av analysen att ske
och slutsatser att dras i kapitel 4. I kapitel 5, konklusion, sammanställs slutsatserna mot
problemformuleringen. Slutligen, i kapitel sex blir det en sammanfattning av uppsatsen.

1.2 Problemformulering

Det jag vill undersöka är hur intranätet används av användarna. Det är Eka Chemicals
intranät, EkaForum, som undersöks i min uppsats. Vad jag menar med användare är de som
jobbar på Eka Chemicals och har tillgång till EkaForum. Med tillgång menas möjligheten att
få logga in på EkaForum och inte enbart de som har tillgång till en egen dator.
Frågeställningarna har växt fram under inläsning av litteratur kring intranät samt av Eka
Chemicals dokumentation av EkaForum.  Följande frågeställningar skulle jag vilja ha
besvarade.

• Bidrar EkaForum till mer utbyte av information mellan de anställda?
 
• Är EkaForum en tillfredsställande informationskälla?

• Skapar EkaForum kontakter mellan olika nivåer inom organisationen?
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Undersökningen av Eka Chemicals intranät kommer att ske under december år 2000 till
januari 2001.

1.3 Avgränsningar

Ibland kan det vara lättare att beskriva vad en uppsats inte ska handla om än vad den ska
handla om. Den här uppsatsen syftar inte till att förklara eller utveckla tekniken bakom ett
intranät. Inte heller ska uppsatsen ge svar på hur designen, användargränsnittet, av ett intranät
ska se ut.

Avgränsningen av uppsatsen påverkas också av vilka delar av företaget som ska undersökas.
Enkätundersökningen skickas till Eka Chemicals avdelning i Rollsbo.

Dessutom avgränsar tidpunkten då undersökningen genomfördes. Tidpunkten då
undersökningen genomfördes var i mitten av december 2000 till mitten av januari 2001. Vad
som har hänt efter januari 2001 kan denna uppsats inte behandla. Det som uppsatsen kan visa
är hur EkaForum användes mellan mitten av december 2000 till mitten av januari 2001.

1.4 Förklaring av viktiga termer

Nedanför följer några termer som förekommer ofta i uppsatsen. De bör även förklaras så att
det inte förekommer några tveksamheter vad jag menar när jag använder dessa.

Information
Enligt Buckland så kan information vara tre saker: information-as-process, information-as-
knowledge och information-as-thing. Det som menas med information-as-process är att vid ett
informationsutbyte förändras de som utbyter information då de får tillgång till ny information.
Information-as-knowledge kan innebära att man får kunskap om något och därmed minskar
osäkerheten, vilket inte alltid är fallet då information istället kan öka osäkerheten.
Information-as-thing syftar till att information som finns i ett dokument, som datakod, är fast i
en informationsbärare.1

För uppsatsen betecknas information som något som kan utbytas mellan olika individer.
Informationen kan bestå av dokument eller uppstå som en konsekvens av en kommunikation
mellan av två parter.

Informationskälla
Informationskälla är varifrån information kan hämtas ifrån. Informationskällan kan vara ett
sätt att lagra information, men samtidigt även vara obestämbart då informationskälla kan
uppstå i samspel mellan flera bidragare. För uppsatsen är det intranät som informationskälla
som är föremål för undersökningen. Intranät kan ha informationskällor som lagrar dokument
och data samtidigt som intranät skapar möjlighet att skapa informationskällor mellan olika
bidragsgivare.

Intranät
Även ett intranät är ett nätverk, men av annan karaktär. Ofta används Internet-teknologi till att
bygga upp och koppla intranät. Dock, är inte intranätet lika öppet som Internet. Intranät

                                                
1 Michael K., Buckland, Information as a thing, Journal of the American society for information science, 1991:5
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begränsas till organisationens omfattning. Organisationens olika avdelningars geografiska
läge är utan betydelse2.

Kommunikation
Termen information har olika betydelse beroende på vilken källa som används. I
Nationalencyklopedin definieras ordet kommunikation som något man gör gemensamt, få del
av och meddela.3 Om man vänder sig till SAOL får man följande definition: ”kontakt mellan
människor och överföring av information”. 4 En av de stora inom kommunikationsteori är John
Fiske. I sin bok, Kommunikationsteorier, definierar han kommunikation följande:
”Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till, men få kan definiera
tillfredsställande. Kommunikation är att prata med varandra, television, att sprida information,
vår frisyr, litteraturkritik: listan är ändlös”. 5 I uppsatsen används den definition som återfinns
i SAOL, då den täcker in de områden som termen används inom.

Nätverk
Datorer kan kopplas ihop i olika nätverk. De mest kända är så kallade local area network
(LAN) och wide area network (WAN). LAN är ett lokalt nätverk som upprättas inom en
byggnad. WAN är ett nätverk som kopplas till andra nätverk6. Internet kan beskrivas som ett
gigantiskt WAN.

1.5 Material

Mitt material består av svaren från enkätstudien, Eka Chemicals policy dokument om
EkaForum, och teorier från litteratur om intranät, knowledge management och
kommunikationsvetenskap. Det empiriska materialet, enkätstudien, grundar sig på en studie
gjord i slutet av 2000. Resultatet av denna studie sammanställdes i slutet av 2000 och början
av 2001.

Litteraturinsamlingen tog sin början kring teorier om intranät. Ganska tidigt växte det fram en
bild om intranät som är väldigt positiv utan negativa effekter. Det hänvisades i ett flertal
böcker till att intranät skulle vara en del i knowledge management och nyckeln till hur man
strukturerar ett intranät kanske fanns där.  Jag hittade ingen hållbar modell eller teori som gick
att använda. Dock finns knowledge management med för att det nämns i Eka Chemicals syfte
med EkaForum och måste därför definieras. Istället för att finna någon modell inom
knowledge management började jag leta i litteraturen kring information och kommunikation.
Inom information management läste jag Chen Wei Choo och Checkland som jag ansåg inte
kunde bidra med någon modell för min uppsats. När jag läste om kommunikationsvetenskap
fann jag två modeller som gick att använda. Med hjälp av dessa modeller förklarar jag hur
intranätet fungerar för sändare och mottagare av information.

                                                
2 Mats Bark, Intranät i organisationens kommunikation, (Uppsala, 1997)
3 Nationalencyklopedin, (Höganäs, 1993)
4 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, (Stockholm, 1986)
5 John Fiske, Kommunikationsteorier, (Stockholm, 1984), s. 11
6Steve Guengrich, mfl, Building the corporate intranet, (New York, 1997),
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1.6 Metod

För att kunna få en bild av vad användarna anser om Eka Chemicals intranät ansåg jag att
kvantitativa enkäter var en acceptabel metod, då undersökningen omfattar en hel division med
sammanlagt 96 enkätutskick. Kvantitativ metod i form av enkäter är en användbar metod. Det
är även ett bra tillvägagångssätt för att få så många som möjligt att yttra sig. Med
undersökningens data kan tabeller och statistik skapas för att tydligare visa resultaten av
undersökningen. Det som är vinsten med enkätundersökningen är den allmänna, breda
uppfattningen. Den mer specifika detaljrika åsikterna går förlorade. Jag vill få en bred bild om
hur EkaForum används. Vid en kvalitativ undersökning hade det resulterat i en djupare
förståelse om EkaForum från några anställda. Denna undersökning försöker få en bred bild
över hur många som använder EkaForum och då är kvalitativ metod inte en godtagbar metod.
Det finns dock kvalitativa inslag i enkäten. Respondenterna har möjlighet till att motivera sina
svar, vilket ger en mer detaljerad bild av deras syn på EkaForum.

Undersökningen föregicks av en pilotundersökning vid Eka Chemicals division i Borås.
Pilotundersökningen bestod av 25 enkäter. Dessa delades ut och samlades in av personalen på
divisionen i Borås. Orsaken till pilotstudien var att testa enkäten, för att få fram en enkät som
var lättförståelig och relevant för uppsatsen som möjligt. De resultat som pilotstudien gav
ligger till grund för den enkät som användes i utskicket till Eka Chemicals division i Rollsbo.
Detta innebar en förminskning av antal frågor, speciellt kring diskussionsforum då få använde
sig av detta.

Undersökningens teoretiska del vilar huvudsakligen på litteratur om intranät samt
kommunikationsvetenskap och Eka Chemicals dokument om EkaForum. Från litteraturen om
intranät hämtas tankar om dess för och nackdelar och hur intranät definieras. Även åsikter om
hur intranät ska hanteras kommer att tas upp. Ifrån Eka Chemicals dokumentation hämtas
regler och riktlinjer för EkaForum och organisationen bakom EkaForum. Intranät ses ofta som
ett medium som kan förverkliga idéer inom knowledge management (KM).  KM kommer att
behandlas men inte speciellt ingående. Varför KM får en plats i denna uppsats är för att
intranät ses som ett verktyg för att kunna genomföra de tankar och synsätt som KM står för.

Lite beroende på hur ett intranät används så kan det vara både ett informationssystem och
kommunikationssystem. För att kunna se om EkaForum lever upp till de olika kraven för
informationssystem och kommunikationssystem kommer teorier och modeller ifrån
kommunikationsvetenskap att användas. För att visa vilken stomme EkaForum vilar på finns
ett avsnitt i teoridelen som beskriver regler och struktur som Eka Chemicals har byggt upp
kring EkaForum.

1.6.1 Enkät

Den främsta fördelen med enkätundersökningar är möjligheten att få in en stor mängd
information på ett enkelt sätt. Metoden är billig, lätt att administrera och kräver få
medarbetare. Fördelar är beroende på hur enkätundersökningen genomförs. Om
enkätundersökningen genomförs så som jag har gjort, skickat enkäten via e-post blir
kostnaden låg om inte obefintlig. Det finns en möjligt till att distribuera enkäten via företagets
internpost. På samma sätt kan enkäten samlas in. Internpost kan påverka hur respondenterna
svarar, då det finns risk att andra kan ta del av resultatet. Dessutom spar man tid genom att
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undersökaren inte är närvarande när respondenten besvarar enkäten. Dessutom får
respondenten möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro7.

En nackdel med enkätundersökningar är efter att enkäten har blivit utskickad, är den i
respondentens kontroll. Respondenten behöver inte besvara enkäten vilket skapar en
beroendeställning till respondenten. Därför är det viktigt att enkäten är genomarbetad så att
den inte är för omfattande eller att strukturen är oklar. Det är också viktigt att vi inte använder
ett obegripligt språk eller ge ett slarvigt intryck.8 För att undvika missförstånd har enkäten
omarbetas flera gånger. Olika personer har fått läsa enkäten samt att enkäten var med på
etappseminariumet, vilket har bidragit till dess utformning. En pilotstudie av enkäten
genomfördes på Eka Chemicals Borås division.

Strukturen i en enkät är viktig. I litteraturen tas det upp två olika sätt att strukturera upp
enkäten. Holme & Solvang bygger enligt principen att börja med föga kontroversiella och
neutrala frågor för att sedan öka graden av kontroversiella frågor för att mot slutet återgå till
mindre kontroversiella frågor9. I den andra metoden, som Heine Andersen tar upp, delas
frågorna in tre grupper: bakgrundsfrågor, identifieringsfrågor och identifieringsfrågor. Det
nämns dock inte i vilken ordning de ska förekomma 10. Min enkätundersökning följer
principen att börja med föga kontroversiella frågor för att övergå till mer kontroversiella
frågor och sluta med ringa kontroversiella frågor. Enkäten är uppdelad i tre delar. Den första
är en inledande del där bakgrunds- och identifieringsfrågor finns med. Därefter kommer själva
undersökningsfrågorna och slutligen en avslutande del där respondenten får en chans att
uttrycka sig. Det förekommer öppna och slutna frågor. Öppna frågor finns med för att
respondenterna ska kunna motivera och förklara sitt svar.

För att klargöra vad undersökningen handlar om skickas ett följebrev med enkäten där jag
förklarar undersökningens syfte, vem jag är och vilka som har givit tillstånd att genomföra
undersökningen. Följebrevet förklarar också vad som händer med resultatet. Dessutom ska
brevet förklara hur enkäten är upplagd och vilka svarsalternativ respondenterna har till sitt
förfogande. Idén bakom följebrevet har jag fått från Holme/Solvang11.

Enkäten som skickades ut till personalen på Rollsbo bestod av 24 frågor. Det förekom öppna
och slutna svarsalternativ. Svarsalternativen varieras men ofta ska svaret placeras på en s.k.
värdelinje. I ändarna på värdelinjen finns ett värde som är den andra ändens motsats.
Responden avgör var dennes åsikt befinner sig på värdelinjen. En del av frågorna besvaras
genom att välja mellan fyra olika svarsalternativ. Även frågor med möjligheter till att avge
mer än ett svar finns representerade i uppsatsen. Responden har möjlighet att markera mer ett
alternativ. En fråga besvaras genom att använda siffror, 1-8. Dessa siffror ska respondenten
använda för värdering av informationskällor. En etta representera den källa som används
flitigast och åttan knappt eller inte alls.

Till de olika frågeställningarna har jag kopplat enkätfrågor enligt följande schema:

                                                
7 Heine Andersen, mfl, Vetenskapsteori och metodlära: en introduktion, (Lund, 1994)
8Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder,
3.uppl., (Lund, 1997)
9Ibid
10Heine Andersen, mfl, Vetenskapsteori och metodlära: en introduktion., (Lund, 1994)
11 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder,
3.uppl., (Lund, 1997)
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• Till problemformulering 1 kopplas frågorna, 4 - 9b, 14 -19.

• Till problemformulering nummer 2 kopplas frågorna 20- 23b.

• Vid problemformulering 3 kopplas frågorna 4-13, 20-22b.

• När det gäller problemformulering nr 4 kopplas frågorna 14-19.

Det finns en risk att enkätsvaren analyseras sönder. Dock, så finns det naturliga kopplingar
mellan enkätsvaren till fler än en frågeställning. Kommentarer som har lämnats vid respektive
enkätfråga kommer att användas för att berika analysen.

Fråga 23 och 24 är avslutningsfrågor. De ger respondenterna större möjlighet att uttrycka sina
åsikter utöver enkätfrågorna. Dessa åsikter kommer att vara värdefulla för att förstå
respondenternas inställning och användning av EkaForum.

1.6.2 Tillvägagångssätt av enkätutskicket

Enkätutskickets gjorde veckan innan julafton år 2000. Då responsen var dålig skickades en
påminnelse ut i vecka 2. Resultatet blev bättre.  Antal inkomna enkäter var 48 stycken. Detta
ger en svarsfrekvens på 50 procent. Troligtvis hade svarsfrekvens blivit bättre om
undersökningen inte skett under jul och nyårshelgerna.

Enkäterna skickades ut via e-post. Denna spridning förefall den enklaste och snabbaste sättet.
När respondenterna skulle returnera svaret fanns möjligheterna att skicka dem med fax direkt
till Bibliotekshögskolan, via e-post till mig eller till företagsbiblioteket på Eka Chemicals via
deras internpost som sedan skickades till mig. Inkomna med fax var 21 stycken, via e-post
kom 12 besvarade enkäter och från företagsbiblioteket kom 15 enkäter.

1.6.3 Hur enkäten avläses

När jag går igenom resultaten kommer jag att använda en del termer som behövs förklaras.
Min enkät består av s.k. värdelinjer. Respondenterna markerar sitt svar genom ett kryss på
linjen. På ett OH-blad har jag delat in värdelinjen i åtta delar, som sedan läggs över
värdelinjen. Därmed får respondentens svar ett värde som jag sedan använder i en tabell.
Orsaken till att det blev åtta är för det är varken för stort eller för litet. Först hade jag tänkt
dela in linjen i tio delar, men det blev inte hanterbart för att diagrammen blev för stora. En
indelning i åtta delar fungerade bättre. Orsaken till att jag vill ha en jämn siffra och inte en
ojämn siffra vid indelningen är för att inte få ett exakt mittvärde. Mittvärdet består vid min
indelning av siffrorna 4 och 5, vilket innebär att man måste beräkna båda för att få fram ett
mittvärde. En svar som visar värde 2 innebär en dragning åt påståendet i vänstra delen av
värdelinjen medan ett värde 7 innebär en markering åt påståendet i högra delen av värdelinjen.

1.6.4 Kvalitativ bearbetning

Att analysera kvalitativa texter ställer krav på struktur och ordning. Detta för att materialet är
omfattande och ibland oöverskådligt. Det finns två möjligheter. Antingen väljs centrala teman
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ut ur den samlande informationen eller så kan vi utgå ifrån enskilda kommentarer och utifrån
det bygga upp en totalförståelse av materialet.12

I min enkätundersökning finns det möjlighet att ge fria svar till vissa enkätfrågor. De fria
svaren kommer att kunna ge en djupare förståelse av resultatet. Dessa kommer att behandlas
kvalitativt. Av de som har valt att kommentera enkätfrågorna har jag valt ta med de
kommentarer som var intressanta. Ibland har kommentarerna bekräftat enkätsvaren och ibland
har de gått stick i stäv med enkätresultat. Det har även förekommit kommentarer som inte
riktigt hör till enkätfrågan. Dessa har dock kommit med då det speglar respondentens
uppfattning av enkätfrågan. Oavsett vilket har kommentarerna används för att ge tyngd åt
enkätsvaren. Jag använder mig av kommentarerna för att understödja enkätsvaren och därmed
försöka ge en bättre förståelse av det kvantitativa materialet.

1.7 Reliabilitet

Ord skapar emotionella stämningar hos människor. Samma ord skiljer sig i betydelse och
effekten, av detta blir det en skevhet i både reliabilitet och validitet. De ord som jag använder
har en värdering ifrån min kultur och det kan vara ord som andra personer, med deras
bakgrund, finner svårförståeliga. Även om detta kan överbryggas är värdet av ett ord olika för
olika människor. Ett exempel, som Holmstein tar upp, är betydelsen av hur mycket något
används. När respondenter får använda ord som ofta, ibland och sällan för att beskriva graden
av ett användande skiljer sig innebörden av dessa ord mellan respondenterna. 13 Det som jag
har beskrivit ovanför skapar en osäkerhet om materialet som inte går att undgå. Ett sista
orosmoment är vid tolkningen av resultatet av undersökningen. När informationen ska tolkas
finns alltid risken att forskaren övertolkar resultatet.

Dessa problem är svåra att undkomma helt och hållet. Mitt mål är att minimera dessa så långt
det går. För att få enkäten förståelig har den undergått en pilotundersökning på en av
divisionerna, divisionen i Borås, inom Eka Chemicals. Vid risken för övertolkning av
resultatet krävs att påståenden fastslås med en viss ödmjukhet.

1.7.1 Validitet

Validitet är ett större problem vid kvantitativa än vid kvalitativa undersökningar. Detta beror
på att närheten till det eller den som studeras är större vid kvalitativa undersökningar.14 Min
undersökning är en kvantitativ enkät. Detta skapar problem för att få den giltig. Förutom
problemet med närheten är det också problem med mindre kontroll att få in alla svar. Min
lösning har varit att genomföra en pilotundersökning för att få fram relevanta frågor.
Samtidigt tillåter jag respondenterna vid många tillfällen att motivera sina svar.

                                                
12 Ibid
13Abraham Holmstein, Sources of Error in Library Questionnaires*, Library research 4, 1982,
14 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder,
3.uppl., (Lund, 1997)
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1.8.1 Bearbetning av enkätsvaren

Det första jag gjorde var att räkna ihop enkäterna. Därför sammanställde jag alla slutna frågor.
Baserad på resultatet av svaren på de slutna frågorna gjorde jag linje- och cirkeldiagram för
att på grafisk vis skildra undersökningens resultat. Efter det skrev jag in de kommentarer som
hade lämnats vid de olika frågorna. Det sista steget var att skriva en text som beskriver och
tolkar det insamlande materialet.

1.8.1.1 Internt bortfall

En del enkäter saknar svar på några frågor.  Detta påverkar inte resultatet nämnvärt då det
gäller ett fåtal frågor. Det som däremot påverkar är när respondenterna ska rangordna olika
informationskällor. Denna har fråga har misstolkats. En del har använt samma siffra andra har
inte använt alla siffror och därför finns det fält som inte är ifyllda. Detta skapar problem då
summan varje informationskälla används för att få fram ett medelvärde. Vid de tillfällen
samma siffra har använts har jag godkänt detta. Även tomma fält har fått ett värde. Fält som är
tomma, har jag tolkat som att de har ringa betydelse för respondenten. Tomma fält har därför
därmed erhållit värdet åtta.

1.8.1.2 Externt bortfall

Det finns ett bortfall på 48 respondenter. Bland de som svarat är en övervägande majoritet de
som jobbar inom avdelningen för forskning och utveckling (hädanefter används den engelska
beteckningen, R&D, då det är den som företaget använder) medan minoriteten är
produktionsavdelningen. Produktionsavdelningen borde vara större än 2 personer vilket gör
att det bortfallet kan ha med enkäten inte har nått fram till dessa. Då är frågan varför enkäten
inte nått fram till dessa? En orsak kan vara att de inte har ständig tillgång till datorer.  Enkäten
spreds med hjälp av e-post systemet. Personalen som inte hade daglig tillgång till datorer kan
ha fallit bort. En annan orsak kan vara att de som jobbar i produktionsleden anser att
EkaForum inte är riktat åt dem och därför finns ingen anledning till att använda sig av det.
Denna anledning kan vara att de inte besvarar enkäten. De kanske anser att EkaForum inte har
med dem att göra.

1.9 Problem med undersökningen

Under undersökningens gång har det förekommit problem som har påverkat tiden för
uppsatsen och resultat.

1.9.1 Enkät

Redan vid pilotstudien märktes ett par problem. Enkäten var tänkt att distribueras via e-post.
Detta gav upphov till funderingar om huruvida respondenterna var vana vid e-post eller inte. I
den problematiken fanns en svårighet i att de skulle öppna dokumentet som innehöll enkäten,
besvara enkäten och skicka tillbaka enkäten som textfil. Dessutom fanns det problem mellan
vilken version av Words som användes. Värdelinjerna blev för långa i en modern version av
Word. Innan detta ändrades, åkte kontaktpersonen på Boråsdivisionen på semester. Detta fick
till följd att enkäten delades ut och skickades tillbaka i pappersform.
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2. Teorigenomgång

Huvuddelen av teorierna hämtas ifrån litteratur kring intranät. Det är viktigt att få en bild av
vad ett intranät kan vara, hur det fungerar och vilka för- och nackdelar som kan finnas. Alla
intranät är olika. Därför finns en genomgång för vilka regler och riktlinjer som gäller för
EkaForum. Lite beroende hur ett intranät används kan det vara ett information- och/eller
kommunikationssystem. Modeller ifrån kommunikationsvetenskapen kommer att användas
för att analysera hur EkaForum fungerar som kommunikationsmedel. Knowledge
management kommer att beskrivas men inte att få en huvudroll. Detta för att knowledge
management inte har utvecklat tillräckligt bra modeller för hur de idéer ska hanteras, men
orsaken till att knowledge management ändå tas upp är för att det spelar en roll för varför Eka
Chemicals har byggt upp EkaForum.

2.1 Knowledge management

I det här stycket beskrivs vad som kännetecknar Knowledge management (KM). KM är en
term som används flitigt. Variationer i definitioner förekommer vilket ger ett mångfacetterat
intryck. Syftet med detta stycke är att visa synpunkter samt att ett försök nå kärnan på termen
KM. Istället för KM skulle man kanske använda kunskapshantering, men det finns risk för
misstolkning. KM omfattar mer än hantering av kunskap, som t.ex. skapande och utvecklande
av kunskap. Detta, samt att ordet knowledge management är en accepterat term i affärsvärlden
gör att jag använder denna term istället för att använda en svensk översättning som inte riktigt
förklarar tanken bakom knowledge management.

2.1.2 Definition

Att definiera KM har många försökt att göra. Vad som brukar nämnas om KM är att det är ett
nödvändigt verktyg för framtidens företag. Samtidigt som termen KM används kan även
termer som intellektuellt kapital, intellektuella tillgångar och kunskapsresurser innebära
samma sak15. Ur floran av olika synsätt har jag valt ut tre definitioner.

• KM innebär förvärv, strukturering, bevarande och spridning av kunskap. Till detta kopplas
också hur kunskap skapas16.

• KM är fokuserad på human resource management teman som lärningsprocessen, livslångt
lärande, kultur, värderingar och attityder. Samtidigt har KM som mål att formge, delge och
distribuera kunskap för att uppnå företags mål, delmål och strategier17.

• KM är att utveckla organisationen på så sätt att det går utvinna knowledge från
information. Detta innefattar människor, processer och teknologi18.

De flesta definitionerna syftar till att fånga knowledge hos de som ingår i en organisation.
Därefter bygga upp system som organiserar, lagrar och tillhandahåller kunskap.

                                                
15 T. Kanti Srikantaiah, Knowledge mangement for the professional, ASIS  (Medford NJ, 2000)
16Ibid
17Carl Gustav Johannsen, Total quality management in a knowledge management perspective, Journal of
documentation, 2000:1
18Robert Schwarzwalder, Librarians as Knowledge Management Agents, 1999:4
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Huvudpunkten i KM är att fånga kunskap, veta-hur-man-gör och använda kunskap till att
förbättra organisationen. Modeller och teorier kan hämtas ifrån olika vetenskaper. Det finns
likheter mellan KM och kommunikationsvetenskap när det gäller att distribuera kunskap. Vad
som är intressant vid den andra definitionen är den tar upp livslångt lärande, kultur,
värderingar och attityder. Här öppnas möjligheter att ta in pedagogik, gruppdynamik,
psykologi, organisationsvetenskap och etnologi. I den tredje definitionen, som är den
bredaste, innefattar även teknologi. Poängen med detta resonemang är att det går att plocka in
teorier från olika områden. För den här uppsatsen är teorier och modeller
kommunikationsvetenskap och intranät viktiga.

2.2 Kommunikationsvetenskap

Intranät kan innehålla information som förmedlas. Informationen är innehållet i en
kommunikationsprocess. Kommunikationen är det sätt som informationen förmedlas på.19

Kommunikationsprocessen kan förklaras genom olika modeller. Jag kommer att använda en
utvecklad modell av basmodellen och användarmodellen.

2.2.1 Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang

Basmodellen bygger på sändare-meddelande-kanal-mottagare. Vem sänder, vilket budskap,
vilket medium används, vem mottagaren är och vilken effekt uppnås med budskapet. Brus,
störningar kan förekomma som försvårar kommunikationen. Feedback tillfördes då det blev
intressant att veta hur kommunikationen fungerat. Denna modell utvecklades under 70-talet
och tidigt 80-tal av kommunikationsforskare som DeFleur. Begrepp som kodning och
avkodning förs fram som viktiga delar i kommunikationsprocessen. Kodning innebär hur
sändaren uttrycker sitt budskap och vilka värderingar sändaren står för. När mottagaren ska
avkoda budskapet så är sändares värderingar viktiga för budskapets effekt. Om mottagaren
delar sändarens budskap blir effekten bättre än om mottagaren inte gör det. Under 90-talet
började faktorer som påverkar de olika enheterna i modellen att bli viktigare. De faktorer som
påverkar sändaren är individuella bakgrundsfaktorer, självuppfattning och dennes omgivning.
Mottagaren har samma faktorer samt att de ses som en medlem i en publik. Medias
genomslagskraft samt budskapet kan påverka mottagaren. Det senaste tillskottet till modellen
är att den sätts i ett kontextuellt sammanhang (se s. 14). Det är viktigt att veta i vilket
sammanhang som kommunikation sker20. Detta har lett fram till den modell som finns
nedanför. Modellen är komplex för att modellen tar hänsyn till olika faktorer samt i vilken
kontext som kommunikationen sker. Detta gör att modellen är användbar för min uppsatsen.

Vid analysen kan modellen användas för att visa hur intranätet används och tolkas. Dock är
basmodellen i sitt kontextuella sammanhang mest användbar om man i huvudsak ska utgå
ifrån sändare. Min uppsats ska i huvudsak utgå ifrån användaren men varför jag har med
modellen beror på att jag anser att organisatorisk faktor har betydelse för användandet av ett
intranät.

                                                
19 Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur ( Lund, 1997)
20Ibid
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2.2.2 Användarmodellen

En modell som är enkel och intressant är användarmodellen (se s. 15). Den utgår ifrån
mottagaren istället för sändaren. Modellen utgår ifrån ett antagande att mottagaren inte är
passiv och har ett informationsbehov. Mottagaren är aktiv i sitt val av
kommunikationskanaler, vilket innebär att mottagaren bestämmer när det ska ske och om det
ska bli en kommunikation. Ett antagande är att resultatet och effekten av användandet av en
kommunikationskanal beror på hur viktig och användbar information är som återvinns i
mediet21.

Båda modellerna har ett syfte för uppsatsen. Basmodellen har ett sändarperspektiv men den
belyser även hur budskapets kan sändas i olika sammanhang. Användarmodellen är
mottagarorienterad. Den utgår från mottagaren som tar aktiv del i kommunikationsprocessen.
                                                
21Ibid
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Men det viktigaste med användarmodellen är att den utgår ifrån användaren och inte
sändaren. Därför är den viktig för min uppsats då den behandlar hur ett intranät används.

Användarmodellen

2.3 Intranät

I den här delen av kapitlet beskrivs vad ett intranät är, bakgrund samt för- och nackdelar.
Detta för att bygga upp en bild av vad ett intranät är samt hur det kan fungera. Det kommer
även visa släktskapet med andra nätverkstyper som intranätet i vissa fall har ersatts.

2.3.1 Definition av intranät

Termen är relaterad till användandet av Internetteknologi. Den teknologi som används är
html-teknik och TCP/IP som Internet använder för att koppla ihop olika nätverk. Intranät kan
vara ett privat nätverk (wide area network, Microsoft Exchange eller Lotus Domino) eller en
intern webbserver som använder Internet som en kostnadseffektiv koppling av systemet22.
Liknande definitioner har Steve Guengerich och Douglas Graham: ”An intranet is a secure,
internal, single-company implementation of the Internet. All of the technology originally
developed for the Internet -Internet Protocol, the World Wide Web, and browsers- are being
applied inside the security of a company´s firewall.”23. Ryan Bernad har en definition som
också visar sambandet på den teknik som utvecklades i samband med Internet.24 . Intranät kan
definieras som ett privat system som använder hårdvara och mjukvara som utvecklades för att
användas av Internet, för att tillhandahålla kommunikationsmöjligheter, information
management och publicering av information inom organisationen25. Johan Hjelm

                                                
22Pauline Bickerton, Mathew Bickerton & Kate Simpsson-Holley, Cyberstrategy, (Oxford, 1999)
23Steve Guengerich , mfl, Building the corporate intranet, (New York, 1997)
I Guengerichs definition av intranät innehåller den tekniska termer som behöver förklaras. Det som menas med
Internet Protocol är att det tillåter paket av data att färdas från en dator till en annan dator.  Browser är ett
samlingsnamn för programet som tillåter att söka på intranätet eller Internet. Det möjliggör också läsning av
hypertext dokument. Firewalls, brandväggar, möjliggör att datorer från ett nätverk kan behålla kontakten,
säkerheten och intergiteten i samband med kontakt med andra.
24Ryan Bernad, The corporate intranet - create and manage an internal Web for your organization, (New York,
Wiley), 1996
25Scott Fuller & Kevin Pagan, Intranet firewalls, 1997
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sammanfattar i termen intranät som ett internt nät inom företaget, och behöver överhuvudtaget
inte vara sammankopplat med Internet26. Intranät kan ses som en mindre version av Internet
inom organisationen. En brandvägg ser till att hålla obehöriga utanför. Vanligtvis används
Internet-teknologi för att bygga upp intranätet 27.  Egentligen skulle ännu en definition vara
överflödig, men syftet är att visa olika synsätt för att få fram en gemensam nämnare. För att
lyfta fram en definition som sammanfattar de olika åsikter och pekar på användningsområden
för ett intranät har jag valt Mats Barks definition:

”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt,
oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och
utveckla den interna information/kommunikationen, underlätta tillgången till
och utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett
interaktivt arbetsredskap för att understödja processer och arbetssituationer.” 28

Sammanfattningsvis är intranät ett slutet nätverk med begränsningar till organisationen eller
företagets omfång. Oftast används Internet-teknik för uppbyggnad och för ihopkoppling med
användarna. Syftet är att förbättra och utveckla kommunikation, information och kunskapen
inom ett företag.

2.3.2 Bakgrund

En del av intranätets vagga finns i datorns begynnelse. I början var datorer stora och oftast
hade en organisation en huvuddator till vilken kopplades terminaler. En terminal är en skärm
och ett tangentbord. När PC lanserades blev användarna oberoende av huvuddator, var och en
kunde arbeta och spara sitt arbete på sin dator. Dock, så skapade det problem när det skulle
skriva ut information. Istället för att varje dator var kopplade till en egen skrivare skapades
nätverk som local area network (LAN) och wide area network (WAN), och genom dessa
nätverk kunde flera datorer dela på en skrivare. Andra fördelar är möjligheter att skapa
databaser kopplade till LAN och WAN, att skicka och hämta information via dessa nätverk.
Nackdelen är att du måste veta var informationen finns, vilket format den har och ha tillgång
till rätt sorts program för att kunna ta del av informationen29.

2.3.3 Fördelar med intranät

I litteraturen om intranät lyfts en mängd fördelar fram. Möjligheterna med ett intranät tycks
vara obegränsade. En del av fördelarna är en aning optimistiska och svåra att mäta. De
fördelar som jag lyfter fram är viktiga för min undersökning av Eka Chemicals intranät
EkaForum.

Framför allt är det lätt att lära sig använda ett intranät om användaren är van vid Internet, då
dessa miljöer påminner om varandra. Inlärningskurvan för de flesta torde vara kortare men de
som har problem eller inte har använt Internet ger intranät inte så stor fördel framför andra

                                                
26Johan Hjelm, Intranet för effektivare företag, (Stockholm, Bonnier), 1996
27Peter Lloyd & Paula Boyle, Web-weaving intranets, extranets and strategic alliances, (Oxford, Butterworth-
Heinemann), 1998
28Mats Bark mfl, Intranät i organisationens kommunikation, Konsultförlaget, (Uppsala, 1998)
29Scott Fuller & Kevin Pagan, Intranet firewalls, (1997)
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nätverk. Dock så kan html-teknik skapa ett tydliga och bättre användargränssnitt än de
programspråk som används i t.ex. LAN 30.

En fördel med intranät är att kunna sprida information till alla som ingår i organisationen. När
en publikation publiceras blir den direkt läsbar för hela organisationen. När förändringar av
ett dokument sker får det genomslag i hela organisationen då det förändrade dokumentet finns
på ett ställe. Detta gör att intranätet går att hållas konstant uppdaterat med den senaste
informationen. Vid en jämförelse med en traditionell distribution av dokument går
distributionen via ett intranät snabbt. Ett intranät är inte avgränsat enbart till en fysisk plats
utan det är organisationen som begränsar dess storlek. Alltså, kan en publikation när den
publiceras bli tillgänglig över ett stort geografisk område31. Det är inte bara dokument utan
även programdistribution. När användarna kommer till insikt att informationen de sprider kan
nå personer i organisationen på andra sidan jordklotet inom loppet av en knapptryckning kan
detta stimulera deras  kreativitet.32

För att intranätet ska bli ett effektivt informationsåtervinningssystem krävs även att
informationen indexeras och att det finns en sökmotor. Här har intranät samma problem som
Internet då båda tillåter en viss anarki vilket gör att det blir svåröverskådligt 33. Men, intranät
behöver inte vara lika anarkistisk som Internet. Intranät byggs av en organisation med syfte att
hålla det inom organisationen.  Därför finns även styrningen av intranätet hos organisationen,
istället för att som på Internet som är inte har någon faktisk styrning.

En av fördelarna är möjligheter till interaktion mellan olika användargrupper. Ett
diskussionsforum kan med lätthet anordnas. Alla som har tillgång till intranätet kan vara med
och diskuterar. Det är lätt att hänga med i diskussionen då alla inlägg automatiskt lagras. Ett
forum där personalen kan debattera och ventilera sina åsikter. Det positiva med ett forum är
även att det kan användas som diskussionsforum inför möte. I forumet kan punkterna
diskuteras och därmed kan sammanträden effektivisera och tiden för beslut minskas.
Samtidigt kan ledningen få insikt i vad personer i organisationen tycker, tänker och har för
värdering. Genom att ha diskussionsgrupper kan organisationen få stöd för sina beslut. Detta
kan kräva att beslutsunderlag finns tillgängligt eller att ledningen beslutar vilka som ska ta del
av materialet 34.

2.3.4 Nackdelar med intranät

Efter att ha tagit del av de fördelar som oftast kopplas samman med intranät ska vi se på vilka
nackdelar som finns med intranät. Det finns inte så mycket skrivet om nackdelar med intranät.
Förmodligen för att den mesta av litteraturen har till syfte att sälja intranät.

En viktig tanke är att oavsett vilka fördelar intranät kan ge organisationen så måste det finnas
en tanke, struktur med intranätet. Ingen teknik är fördelaktig om det inte finns ett mål, struktur
med det som ska genomföras 35. Samtidigt kan tillväxttakten bli för stor ifall användarna
                                                
30Ibid; Steve Guengerich , mfl, Building the corporate intranet, (New York, 1997)
31Johan Hjelm, Intranet för effektivare företag, (Stockholm, Bonnier), 1996; Pauline Bickerton, Mathew
Bickerton & Kate Simpsson-Holley, Cyberstrategy, (Oxford, 1999); Steve Guengerich , mfl, Building the
corporate intranet, (New York, 1997); Peter Lloyd & Paula Boyle, Web-weaving intranets, extranets and
strategic alliances, (Oxford, Butterworth-Heinemann), 1998
32 Ed Tittel & James Michael Stewart, Intranätbibeln, (Jönköping, IDG AB)
33Johan Hjelm, Intranet för effektivare företag, (Stockholm, Bonnier), 1996
34Ibid; Pauline Bickerton, Mathew Bickerton & Kate Simpsson-Holley, Cyberstrategy, (Oxford, 1999)
35Steve Guengerich , mfl, Building the corporate intranet, (New York, 1997)
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tillåts att lägga ut information. Tillgångar är ändliga och trots att det är svårt att kontrollera
vad som händer på enskilda servrar så måste det göras36.

Vid en introduktion av ett intranät kan ett syfte vara att öka graden av pull. Pull innebär att
individen själv söker och hämtar in information medan push innebär att individen får
informationen förmedlad på ett traditionellt sätt. Ledningen kan ha introducerat intranätet i
syfte att öka graden av pull hos de anställda. Detta ställer krav på att intranätet är uppdaterat,
har sökmotor, är indexerat samt är överskådligt. Om det inte efterföljs kan mängden av
information skapa en ovilja att använda intranätet, då det blir svåröverskådligt. Samtidigt
ställer det krav på att den enskilda individen tar ett större ansvar för informationsinhämtning,
vilket kräver att de är motiverade till att söka information via intranätet.37

Det finns forskning som tyder på att de förväntningar som finns på t.ex. intranät är överdrivna
och leder till de motsatta. Enligt Shulman har förbättrad kommunikation inte lett till förbättrad
produktion utan till snabbare missförstånd. Dessutom står individen utlämnad att själv tolka
information. Det kan hända att information kan framställas på ett sätt som inte är avsett p.g.a.
individen inte har ett helhetsperspektiv och därför har svårt att sätta information i dess rätta
sammanhang. 38

Det är svårt är att nå upp till de anställdas förväntningar. När den första tidens uppståndelse
och de anställdas förväntningar har lagt sig är det viktigt att insatser görs så att intranätet inte
självdör 39.

Om intranätet ansluts till Internet innebär det alltid en risk att råka ut för intrång. Säkerheten
måste planeras så det blir väldigt svårt att ta sig in. De säkerhetssystem som byggs in måste
ses över och utvärderas kontinuerligt. En säkerhetspolicy kan vara nödvändig, så att
användarna vet hur man ska använda intranätet, utan att utsätta intranätet för onödiga risker40.

Motstånd mot förändringar åstadkommer problem. Att ändra ett invant arbetsmönster kan
vara svårt. Intranät kan vara lättare att lära sig än andra nätverkstyper är det fortfarande svårt
för de som inte kan. 41 Det är farligt att anta att användarna lätt lär sig använda intranät för att
det bygger på Internet teknik. Struktur och design skiljer sig från olika grupper och ett intranät
bör anpassas till sin målgrupp. Båda dessa är problem som organisationen måste hantera.

2.3.5 Organisation och stöd

Det är viktigt att det finns en fungerande organisation bakom ett intranät. Samarbetet mellan
dem som sköter intranätet, d.v.s. de som lägger ut information och de som vill ha information
utlagt måste fungera. Det är också viktigt att de som är satta till att utveckla och underhålla får
tid avsatt för detta. Självklara saker som att ledningen ska ge intranätet sitt fulla stöd kan inte
belysas tillräckligt. Organisationen bör ständigt analysera och utvärdera de anställdas behov
och attityder för att kunna åstadkomma förbättringar. En behovsanalys är nödvändig för att

                                                
36 Ed Tittel & James Michael Stewart, Intranätbibeln, (Jönköping, IDG AB), 1997
37Mats Bark, mfl, Intranät i organisationens kommunikation, Konsultförlaget, (Uppsala, 1997)
38Ibid
39Pauline Bickerton, Mathew Bickerton & Kate Simpsson-Holley, Cyberstrategy, (Oxford, 1999)
40Johan Hjelm, Intranet för effektivare företag, (Stockholm, Bonnier), 1996; Scott Fuller & Kevin Pagan,
Intranet firewalls, 1997
41 Ed Tittel & James Michael Stewart, Intranätbibeln, (Jönköping, IDG AB)
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kunna undersöka vad användarna har för nytta med intranät. Tyvärr, visar studier på att
analysmomentet oftast glöms bort. 42

Intranät passar bra till företag som väljer att inte arbeta hierarkiskt utan vill arbeta mer på
tvären genom organisationen. Detta kan åstadkommas genom elektroniska diskussionsforum
och chatfunktioner. Det kräver dock att ledningen uppmuntrar till informationsutbyte över
gränserna, annars finns risk att gamla hierarkiska strukturer lever kvar. Det här är lite av de
tankar som finns inom KM. Dock så kan det vara en problematisk process då det blir
omställning till en mer öppen informationskultur.43

En tydlig målformulering är viktig för alla inblandade, från ledning till de som ska
implementera intranätet. Ju tydligare målsättning desto lättare blir den att förklara för andra i
organisationen. Till detta bör en strategi utvecklas för att uppnå och behålla målsättningen.
Strategin bör vara långsiktig och flexibel ifall förhållanden ska förändras. 44

2.3.6 Accepterandet av intranät

Människor genomgår olika faser i sitt användande och accepterande av en ny företeelse. Ett
sätt att se de olika stadierna, är att använda sig av Rogers adoptionsprocess. Syftet att ha med
den i min uppsats är för att ställa den mot resultatet av enkätundersökningen för att se var
undersökningsgruppen befinner sig.

Adoptionsprocessen består av fem faser. I den första fasen, medvetandefasen, blir individen
medveten om den nya produkten. Övertygelsfasen är den andra fasen. Individen bildar en
uppfattning om produkten är bra eller dåligt. Den tredje fasen, beslutsfasen, är lik
övertygelsefasen, fast här avgör individen om produkten är någonting att ha. I den fjärde
fasen, implementeringsfasen, börjar individen att använda produkten. Sista fasen,
bekräftelsefasen, är när individen bestämmer sig för att använda produkten regelbundet. I
denna fas kan individen själv sprida produktens fördelar till andra.45

Det är mycket troligt att några av respondenterna i min undersökningsgrupp har genomgått
dessa faser. Men det intressanta är att se var de har hamnat. Om majoriteten har hamnat i
implementeringsfasen vad är det då som gör att de inte tar steget till bekräftelsefasen.

2.3.7 Hantering av intranät

Ed Tittel & James Michael Stewart tar upp intressanta punkter på hur ett intranät ska hanteras.
Ett urval av dessa kommer att presenteras här. Urvalet består av sådant som kan vara
intressant för uppsatsen

Man bör undvika att inte tillåta fri konversation. Att ha ett regelverk för vad man får och inte
får säga hämnar kommunikationen. En del ämnen och åsikter är olämpliga, men genom att
några uttrycker dem så vet man vilka som står för dessa. Dessutom bör andra användare visa
att deras åsikter inte är välkomna.46

                                                
42Mats Bark, mfl, Intranät i organisationens kommunikation, Konsultförlaget, (Uppsala, 1997)
43 Ibid
44Ibid
45Ibid
46 Ed Tittel & James Michael Stewart, Intranätbibeln, (Jönköping, IDG AB), 1997
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Om man ska sprida information så måste det finnas information att sprida. Därför bör
användarna få publicera information. Restriktionerna bör vara små då det finns en styrka i att
användarna bestämmer gränserna. Dessutom bör reglerna vara mindre då det kan påverka
viljan att publicera. Fast det ska framgå vem som är upphovsman, samt finnas datering och
uppgifter om avdelning eller projekt.47

2.4 EkaForum

I det här kapitlet beskrivs Eka Chemicals (EC) intranät som heter EkaForum (EF). Först
kommer en kort presentation om EC vilket ger en bakgrund om företaget. Syftet med detta
kapitel är visa hur EC har byggt upp EF. Detta för att få en förståelse för hur EC har valt att
bygga upp EF. Då inget annat anges bygger det här kapitlet på ett policydokument som
återfinns på EF.

2.4.1 Presentation av Eka Chemicals

Eka Chemicals ingår i Akzo Nobel gruppen. Företaget finns i 20 länder och har cirka 2 800
anställda. Deras verksamhet är att leverera kemikalier och system för miljövänlig blekning av
pappersmassa samt kemikaliska system för fuktnings sektorer vid papperstillverkning. Eka
Chemicals marknadsför också kemikalier för vissa industriella och speciella applikationer
såsom maskinteknik, tillverkningsanläggningar och utrustning. Huvudkontoret och
huvuddelen av tillverkningen är belägen i Bohus 48.

2.4.2 Tidigare undersökningar

Det har förekommit undersökningar om EF som jag har tagit del av. De jag har kommit i
kontakt med, är två undersökningar som behandlar EkaForum. Den första är skriven av Chieul
Schuil och Naomi Wijnberg, ett omfattande arbete som är en förstudie till EkaForum. Den
andra är en kvalitativ undersökning på 15 sidor skriven av Steve Andersson.

Schuil och Wijnberg tar här ett helhetsgrepp i sin undersökning om förutsättningarna för ett
intranät på Eka Chemicals. En del av deras arbete tar även upp andra informationskanaler.
Deras undersökning byggde på enkäter och intervjuer. Min undersökning kan i bästa fall ses
som en uppföljning av deras arbete. Det finns en fråga som jag har använt mig av om än
modifierad. De frågade om vad anställda på Eka Chemicals ville att intranätet skulle omfatta.
De tre populäraste förslagen var företagsnyheter, finna företagsfakta och siffror samt
möjligheten att söka i databaser. Bland de minst önskade förslagen var egna förslag,
restaurangmeny och försäljningsverktyg. Mot deras resultat kommer mitt resultat att ställas
för att se hur dessa skiljer sig.49 Deras undersökning riktade sig mot hela Eka Chemicals
medan min undersökning riktar sig bara till en division, Rollsbo.

Under våren 2000 genomförde Steve Andersson en undersökning om användandet av
EkaForum. Anderssons undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och har en b-uppsats
omfång. Det han kom fram till är att intranätet används varje vecka, men en del upplever
EkaForum som rörig och ostrukturerad. EF sågs som en viktig del i informationsspridning och

                                                
47 Ibid
48 www.ekachemicals.se/company/company.html, 00-08-06
49Schuil, Cheil och Wijnberg, Naomi, Satisfaction concerning the current information household, (Hogeschool
Ijselland, Deventer), 1998
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inhämtning av information, men endast 25 % har använt sig av möjligheten att publicera på
EF. Orsaken kring detta anser majoriteten av de tillfrågande vara brist på kunskap hur man
publicerar. I och med att denna undersökning skedde ett halvår innan min är den intressant för
att se om några förändringar har skett mellan dessa undersökningar.50

2.4.3 EkaForums syften

Det finns två publikationer som beskriver EF syfte. Det ena är EF manual och det andra är ett
informationsblad om EF. Följande syfte står att finna i manualen:

• Att förbättra företagets resultat och verksamhet genom att göra medarbetarna
bättre informerade och kunnigare.

• Att vidga och utveckla företagets kunskapsbas (knowledge management)
genom att skapa ett interaktivt system för kommunikation och samverkan
mellan medarbetare oberoende av tid och avstånd.

• Att underlätta rationalisering av interna rutiner.

I informationsbladet om EF har syftet utvecklats till mer konkreta mål.

•  Du ska kunna finna aktuell information om företaget och din avdelning, eller
om projekt och produkter som du jobbar med

• Som komplement till e-post kommer intranätet göra det lättare för dig att
genom diskussionsgrupper ge och utbyta information med större eller mindre
grupper i företaget.

• Ett nytt redskap för enklare arbete. EF skall göra det lättare att utföra
arbetsuppgifter som beställningar, bokningar och rutiner51.

2.4.3.1 Regler för EF

Det ställs krav på informationen som ska publiceras på EF. Kraven består av att informationen
ska vara riktig, tillgänglig, det ska finnas sekretessklassning och informationen ska vara
skrivskyddad. Varje krav har en djupare förklaring. Sekretessklassificeringen är indelad i fyra
olika grupper: öppen, intern, konfidentiell och strängt konfidentiell. Öppen och intern
information är det som finns tillgängligt för de flesta. Det är information som inte kan skada
företaget. Konfidentiell information är information som begränsas till en del personer. Strängt
konfidentiell information får inte publiceras på intranätet då det handlar om känslig
information.

                                                
50Steve Andersson, Intranätet och EkaForum - en kvalitativ undersökning, (Eka Chemicals, Bohus), 2000
51Informationsblad om  EkaForm
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2.4.3.2 Publiceringsrätt och ansvar

I EF policydokument betonas att rätten till publicera information på EF ska vara begränsad.
Detta är ett skydd mot desinformation. De som tilldelas rätten att publicera är
webbredaktörerna vilka har ett ansvarsområde inom EF. Med detta följer ett ansvar som
innebär att i samarbete med andra berörda webbredaktörer utforma och lägga in dokument
samt att upprätta länkar och bygga upp navigeringsstruktur på EF.

Det finns ett utgivaransvar som innebär att utgivaren är ansvarig för informationens riktighet,
relevans, sekretessklassning och laglighet. Inlägg som kan skada företaget, dess anställda eller
andra personer eller material som kan uppfattas som stötande får inte publiceras på EF. Dock,
måste inte ansvarig utgivare godkänna varje enskilt dokument. Utgivaransvaret kan delegeras
för ett specifikt område, en viss typ av information eller till viss författare som har ansvarige
utgivares förtroende. Ansvaret på informationens riktighet ligger på ansvarig utgivare, vars
namn skall finnas på varje enskilt dokument som publiceras på EF. Om en författare eller
webbredaktör fått ansvar att publicera ett dokument, ska det samtidigt skickas en kopia av det
publicerade dokumentet till ansvarige utgivare. Alla anställda på Eka Chemicals kan författa
och publicera dokument på EF. Det ska ske via ansvarig webbredaktör och efter godkännande
av aktuell ansvarig utgivare.

2.4.3.3 Organisationen kring EF

Organisationen kring EF följer den struktur som Mats Tallving presenterar (se s. 23).52

Strukturen är en traditionell hierarkisk organisation med ledningsgrupp, styrgrupp,
webbavdelning och lokala webbgrupper.

De lokala EF-grupperna är viktiga för att EF ska leva. De ska ha kunskap om avdelningens
informationsflöde, vilka regler som ska gälla för publicering och inneha en redaktörsroll för
avdelningens publicering på intranätet.

                                                
52Mats Tallving, Intranätutveckling, TLS handbok nr 25, 1998
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Tallvings intranätorganisation

2.4.3.4 Diskussionsgrupper i Eka Forum

Diskussionsgrupper kan etableras av alla på Eka Chemicals. Avgränsningar av
diskussionsgrupperna kan gälla hela företaget, mindre enhet eller intressegrupp. För att
etablering ska ske måste det vara i samråd med webbredaktören eller ansvarig utgivare för

Organisationens
affärsidé, vision och
mål.

Lednings
gruppen

Resurstilldelning

Styrgruppen

Strategi
Policy
Utvärdering
Resursfördelning

Ordförande:
informationschefen eller IT-chefen

Önskvärda ledamöter/kompetensområden:
- Användarrepresentanter
- Kommunikationsutveckling
- Organisationsutveckling
- Personalutveckling
- Webbinfoansvarig
- Webbmästare
- Webbredaktörer från ”tunga” webbplatser
Vid behov:
-        Interna och/eller externa experter

Webbavdelningen Chef:

Riktlinjer
Innehålllsutveckling
Strukturutveckling
Layoututveckling
Utbildning
Support
Underhåll
Uppföljning
Utvärdering
Teknikbevakning

Webbmästare/Webbinfoansvarig

Tänkbara positioner:
- Art director el motsvarande
- Copywriter el. motsvarande
- Informationsspecialist
- Informatör
- Webbgrafiker
- Webbtekniker

Lokala webbgrupper Ordförande: Webbredaktör

Önskvärda ledamöter:
- användarrepresentanter
- avdelningschefer
- webbredaktörer
- webbskribenter
- webbtekniker

Innehållsutveckling
Strukturutveckling
Layoututveckling
Underhållning
Uppföljning
Utvärdering
(Utbildning)
(Support)
(Teknikbevakning)
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berörda ansvarsområden. Det finns möjlighet att diskussionsgruppen innefattar personal från
olika divisioner. Om man vill hålla diskussionsgrupper begränsad så går det att ordna ett
lösenord. Dock, måste detta ske i samråd med webbredaktören.

Öppna diskussionsgrupper fungerar som anslagstavlor eller forum för Eka Chemicals
medarbetare. Inlägg i dessa diskussionsgrupper kan göras av varje medarbetare i enlighet med
diskussionsgruppens regler. Medarbetaren ansvarar själv för innehållet i dessa inlägg. Inlägg
som bedöms kunna skada företaget, dess anställda, andra personer eller material som kan
uppfattas som stötande får inte publiceras på EF. Det är upp till den enskilde anställda att
avgöra om publicerat material strider mot dessa anvisningar. När det gäller personligt material
får det endast publiceras i diskussionsgrupper som är avsedda för sådan publicering.

För att kunna etablera diskussionsgrupper ska detta ske i samråd med webbredaktören. Istället
för att riskera en inflation i diskussionsgrupper, som är snarlika, kan webbredaktören avgöra
om det finns behov av flera diskussionsgrupper.

2.4.4 Sammanfattning

EF har en klar och reglerad struktur. Organisationen kring EF är hierarkiskt uppbyggt. Dock
är organisationen på ett sätt decentraliserad. Ett stort ansvar läggs på webbredaktörerna. De
ska se till att de dokument som läggs ut på EF ska följa de fastslagna reglerar. Möjlighet finns
att delegera arbetsmomentet men webbredaktören är fortfarande ansvariga för vad som läggs
ut. Dessutom ska webbredaktören ha en översikt av diskussionsforumen.
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3. Redovisning av undersökningens resultat

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Redovisningen är uppdelad på fyra avsnitt
som syftar tillbaka till frågeställningen. Dessa är: om EkaForums användare och deras
användning av EkaForum, EkaForum som informationskälla, EkaForum som
kontaktförmedlare och EkaForum som ett fungerande hjälpmedel.

Under de olika avsnitten kommer jag att belysa viktiga delar av undersökningen.

3.1 Användarna av EkaForum vid Rollsbo divisionen

De inledande enkätfrågorna beskriver användarna. Dessa frågor behandlar användarnas ålder,
antal år som de har arbetat på Eka Chemicals och vilken arbetskategori som de tillhör. På så
vis kommer en bild av de anställda att växa fram. Denna bild är viktig att ha när övriga
resultat redovisas och analyseras.

Det är en jämn åldersfördelning (se figur 1) på division i Rollsbo. Ingen av de olika
åldersgrupperna är proportionellt mycket större än någon annan. Genomsnittsåldern är kring
40 år. De största åldersgrupperna är 26-30 år och 55-60 år. Den minsta ålderskategorin är 61-
65 år.

Figur 1. Åldersfördelning
Totalt antal svarande: 48
Totalt antal bortfall: 0

Hur lång tid användarna har arbetat på Rollsbo division kan ha inverkan på resultatet. Om det
är stora personalomsättningar kan detta hindra EF´s utveckling då det finns en risk att
information EF inte når fram. Samtidigt är det nästan viktigare att EF fungerar vid stora
personalomsättningar. Detta för att EF då kan bidra med kontakter, information om Eka
Chemicals samt erhålla kunskap från andra medarbetare. Vid en låg personalomsättning kan
antas att EF inte är nytt för de flesta. De har varit med om EF från början. Ett problem finns
och det är att de som har arbetat länge i en organisation ser inte behovet av EF, då de
troligtvis redan har egna kontaktvägar och informationsvägar.

 Den snäva indelningen är gjord med tanke på introduktionen av EF (se figur 2). EF har
funnits i ca två år, vilket påverkar nyanställda som inte har varit med om EF´s utveckling.
Syftet med denna är att utläsa hur länge personalen har arbetat på företaget. Huvuddelen har
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arbetat mer än sex år. Största delen har arbetat mer än tio år. Medan den minsta delen har
arbetat mindre än ett år. Andelen nyanställda de senaste fem åren är över 40  % .

 Figur 2. Hur länge personalen har arbetat
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

Större delen av de anställda har jobbat mer än tio år på Eka Chemicals. Det är intressant att se
att andelen som jobbat 1-5 år är större än 6-10 år. Det är nästan en dubbel så stor andel. En
nyrekrytering måste ha skett de senaste åren. Den påverkan som sker är ett större behov av att
skapa nya kontakter, vilket borde gynna EF. När det hela tiden tillkommer nya anställda till
organisation kan det brista i kommunikationen om varför EF ska användas.

Figur 3. Arbetskategori
Totalt antal svarande: 48
Totalt antal bortfall: 0

Graden av användning av EF kan bero på vilken arbetsgrupp användarna tillhör. Tillgången
till dator kan skilja sig på grund av deras arbetsuppgifter, men även deras utbildning kan
påverka användningen. En tes kan vara att de med högre utbildning kan vara mer benägna att
använda datorer för sina arbetsuppgifter mer än de som har lägre utbildning

Av de svarande ser man i figur 3, att majoriteten finns bland R/D avdelning. R/D står för
Research and Development. När man ser diagrammet får man intrycket att Rollsbo är en
forskningstät division. En orsak kan vara att de är aktiva användare av EF till skillnad från de
i produktionsavdelningen. Det som är anmärkningsvärt är att produktionsavdelning
representeras bara av en svarande. Det borde vara fler, då produktionsavdelningen bör vara
större. De kanske inte har tillgång till EF i samma utsträckning som de inom R/D. Det finns
en risk att inom det stora bortfallet rymmer stora grupper av personal inom
produktionsgruppen.
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En genomsnittlig Rollsbo anställd är mellan 36- 45 år gammal och har jobbat mer än tio år.
Dessutom är det troligt att denne har akademisk utbildning och jobbar på R/D avdelningen.

3.2 Deras användning av EkaForum

Det finns olika sätt att använda EF. Ett sätt är att använda det som en passiv informationskälla
eller aktivt delta med information. I första hand kommer jag att titta på hur användningen är
allmänt utan att gå in på specifika avdelningar.

Användning av EF sker relativt ofta. Huvuddelen av svaren är närmare ett positiv resultat än
ett negativt. De positiva resultaten är att EF används av några dagligen eller några gånger i
veckan. Den största andelen svar hamnar nästan i mitten vilket kan tolkas som att de flesta
använder EF ett par gånger i månaden. (se Figur 4 Hur ofta EF används.)

Dock så finns det en del som aldrig eller nästan aldrig använder EF. För att ha ett fungerande
kommunikationsmedel bör de flesta använda det med jämna mellanrum. De som inte tar del
av EF riskerar att förlora information som kanske enbart finns på EF. (se Figur 4 Hur ofta EF
används.)

Figur 4 Hur ofta EF används.
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

Användandet av EF har under år 2000 genomgått förändringar. Resultatet visar en tydlig
markering mot att användningen har ökat. Det positiva är att användningen av EF ökar snarare
än minskar (se Figur 5. Ökat eller minskat).
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Figur 5. Ökat eller minskat
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

När resultatet visar att användningen har ökat börjar jag leta efter orsaker. Det fanns
möjligheten att ge fria svar vilket många har gjort. Bland dessa finns två klara orsaker till at
användningen har ökat: uppdatering och tillgång. Dessa är två viktiga delar som måste
fungera för att upprätthålla en framgångsrik informationskanal. Samtidigt börjar fler bli
medvetna om EF. Det kan bero på, som en respondent påpekar, att det hänvisas oftare till EF i
andra informationskanaler. Det finns även negativa kommentarer som inte motsvarar
resultatet. En del menar att EF struktur är krångligt och därmed förhindrar användandet. Den
problematiken kommer att diskuteras mer under en annan fråga. Två kommentarer är
motsägelsefulla. Den ena menar att det finns mer information på andra informationskanaler
medan den andra anser att det finns information som bara finns på EF. Om den första har rätt
innebär det att EF är överflödig som informationskanal. Om den andra har rätt riskerar stora
delar av personalen att gå miste av värdefull information. Det finns en möjlighet att båda har
rätt beroende på vilken sorts information det gäller. Jag tog med två uttalade negativa
kommentarer som motvikt. Den första belyser ett problem att EF används som en passiv och
inte aktiv informationskanal. Den andra visar en uppgivenhet angående EF. Respondenten
uttalar sig först om den dåliga responsen och känner sig rätt så ensam. I slutet av dennes
kommentar står det ”…det kommer hela tiden underifrån och t o m vi har tröttnat…”

På denna fråga använder många möjligheten att avge fria svar. Många av svaren är positiva,
som orsak nämns att EF innehåller mer och uppdaterad informationen. En respondent
uttrycker sig så här ”Innehåller mer nu, snabbare information än på anslagstavlorna.”.
Tillgång till EF är viktigt för användning, vilket några lämnar som kommentar. ”I och med att
jag fick tillgång till Internet på jobbet, har mitt intresse för EkaForum också ökat. Jag tror det
har med att jag har möjlighet att själv hämta information och då inkluderas även sökning i
EkaForum.” Förutom tillgången till EF, måste användarna veta att EF existera. ”Därför att jag
blivit medveten om dess existens, samt att mer och mer information presenteras bara där. En
respondent menar att i andra informationskanaler hänvisas det oftare till EF.
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Negativa kommentarer fanns med och en av dem visar att EF inte alltid relaterar till deras
arbetsförhållande ”Det finns inget på EkaForum som relaterar till mina viktigaste
arbetsprocesser. Det är passiv information och inte en del i arbetsflödet.”.  En respondent var
mer uppgiven. Denne menade att det inte längre fanns någon idé att använda sig av EF då
väldigt få engagerade sig i informationsutbytet.

”Det känns inte som någon idé att hålla på att använda det (jag skriver mycket i
diskussionsgruppen) för jag känner mig ganska ensam om att använda framförallt
diskussionsgrupperna. Ingen feedback alls. Ytterst sällan feedback på det man lägger in och
sen hör man dagligen gnäll över EkaForum vilket inte heller motiverar särskilt mycket.
EkaForum finns ännu inte på alla siter ute i världen och det har också hämmat min
användning. Sen känns det MYCKET tydligt att ledningen inte pushar för EkaForum – det
kommer hela tiden underifrån och t o m vi har tröttnat…”

Den sista kommentaren är väldigt allvarlig. Den är inte på något sätt gällande för majoriteten,
men den visar en aktiv användares frustration över den dåliga responsen från andra
användare. Om det skulle vara som respondenten menar förklarar det användningsfrekvensen.
Ledningen måste visa sitt stöd. Samtidigt så menar en annan respondent att det hänvisas mer
till EF än tidigare. Det är ett sätt att lyfta fram EF. Dessutom menar många att ökningen beror
på uppdatering vilket visar att det arbetas mer aktivt med EF.

Användargränssnittet kan ha påverkat användningen positivt eller negativt. En respondent har
tidigare påpekat att webbsidor är komplexa och att det är svårt att navigera. När man tittar på
resultatet av en fråga om användargränssnittet (se figur 6) och strukturens påverkan av
användandet finner man att det varken påverkar användandet negativt eller positivt.

Figur 6 Användargränssnittets påverkan
Totalt antal svarande:44
Totalt antal bortfall:4

Den bilden som växer fram av diagrammet, att användarna varken tycker att
användargränssnittet påverkar negativt eller positivt, är inte samma bild som återges bland
kommentarerna. Ord som oöverskådligt, svårt att hitta och småtråkig förekommer. Dessa
kommentarer är beskrivande för deras åsikter ”Gränssnittet har ingen tydlig överskådlighet,
man tappar lätt bort sig.” och ” Det fattas en mer översiktlig förstasida, dvs en s k portal som
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visar både nyheter, länkar till olika delar av EkaForum och olika andra system. Den skall
också vara personlig.”. Många hävdar att det är svårt att hitta information och måste använda
sökfunktionen för att hitta fram till informationen. Några ifrågasätter logiken bakom EF´s
uppbyggnad: ”För liten text, inga knappar, inte alfabetisk ordning alternativ underlig prioritet
på rubrikerna. Varför ligger t.ex. BI sist på PK och ganska långt ner på Företaget och inte alls
på Aktuellt, dvs den sida som kommer upp när man går in på EkaForum?”. Vad en del skulle
vilja är att påloggningen sker automatiskt när man startar datorn ”Lite tråkigt att skriva
användarnamn och lösenord varje gång.” och  ”Skulle vilja komma direkt in på EkaForum.”.
En förutsättning för ett fungerande kommunikationsmedel är att användargränssnittet är tydlig
och lätt att använda. Samtidigt som det ges en del negativa kommentarer innehåller de flesta
förslag på förbättringar. Det tyder på att de vill ha ett fungerande EF som de kan använda.

Två andra kommentarer som behövs lyftas fram är dessa ” Det saknas fokus på att EkaForum
skall vara till för att hjälpa oss att tjäna mera pengar. Det är enbart en infokanal, vilket i och
för sig har ett värde men långt ifrån det värde som skapas om det skulle användas för
”business” och ” Man är utlämnad och måste prova sig fram på eget hand eller fråga några
arbets kollegor för hjälp eller råd. Saknas användarinfo/guideline”. Den första efterfrågar en
inriktning mot att hjälpa anställda att tjäna mer pengar, vilket respondenten inte anser är fokus
för EF. Den andra frågar efter användarinformation och guidelines. Responden känner sig
utlämnad till att själv utforska EF. Den kommentaren förvånar då det finns
användarinformation och guidelines. Det finns en tryckt publikation som ska hjälpa
användarna att använda EF. Av någon anledning har responden missat eller inte fått
informationen. Även EF har tydliga riktlinjer hur sidorna ska se ut. Det kan tänkas att dessa
publikationer inte har spridits till alla i personalen.

Alla är långt ifrån nöjda med användargränssnittet och strukturen på EF. Hur saker och ting
ser ut är en personlig smak, men det ska finnas en struktur som är överskådligt och
tillmötesgående för de flesta. Enligt en del respondenter är detta inte fallet.

Det verkar som att termen användargränssnitt är okänt för en del. En kommentar var ”Vad är
användargränssnitt?” Även bortfallet på fyra personer indikerar på att en del inte förstår
innebörden av frågan.

Sammanfattningsvis används EF i genomsnitt ett par gånger i vecka av varje anställd.
Användandet har en uppåtgående trend som orsakats bättre uppdatering och tillgång till EF.
Synen på användarsgränsittet är varken negativ eller positiv enligt resultat av enkätfrågan,
men enligt kommentarerna finns det behov av förbättringar för att användarna ska vara nöjda.

3.3 EkaForum som informationskälla

Ett intranät kan vara en informationskälla. Användarna kan bidra med information eller ta del
av information. För att kunna bidra med information måste användarna använda sig av ett
regelverk som reglerar informationens riktighet och sekretessklassning. Detta kan hindra att
information lämnas av användarna men det kan underlätta spridningen av korrekt information.

En förutsättning för att kunna sprida information är att det förekommer information. EF
används för att sprida information från ledningen till anställda och det finns möjlighet för
anställda att kunna sprida mellan varandra.  Den sistnämnda möjligheten används av ett fåtal
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av respondenterna. Endast 21% har någon gång använt sig av möjligheten av att publicera
information på EF (se figur 7). Detta är ett väldigt lågt resultat.

Figur 7. Har du publicerat information på EF?
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

I en forskningstät avdelning borde det finnas intresse av att sprida sina kunskaper till andra,
då det bidrar till kontakter och reflektioner från kollegor. En tanke kan vara att det finns ett
motstånd mot att dela med sig information till andra inom företaget. En sådan inställning
skulle motarbeta ett syfte med EF som bygger på KM. Det kan även bero på att
publiceringssättet är krångligt och därför hindrar användarna från att publicera information.

När enkäten framställdes såg jag en fara med det gedigna regelverk som existerade. Detta stod
helt i kontrast med vad litteraturen beskriv, där en större mått av frihet var nödvändig för att
kunna få ett aktivt informationssystem. I efterhand borde även frågor gällande villigheten att
delge information ha varit med i undersökningen.

Figur 8. Svårt eller lätt att publicera på EF
Totalt antal svarande:12
Totalt antal bortfall:36

Egentligen är det för få som svarar för att det ska bli vettiga resultat. Det man kan säga är att
tre användare anser att det är svårt att publicera, medan majoriteten anser att det är varken
svårt eller lätt. Det jag inte vet är om dessa är flitiga med att publicera på EF. En orsak till
deras svar kan vara att de har vant sig sättet att publicera på EF (se figur 8).
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En fråga fokuserar på deras kännedom kring reglerna och riktlinjer vid publicering på EF.
Syftet är att klargöra om det underlättar eller är ett hinder för publicering.

Figur 9. Regler och riktlinjer vid publicering
Totalt antal svarande:44
Totalt antal bortfall:4

Resultatet visar en klar vikt mot vänster vilket skulle indikera att användarna är osäkra (se
figur 9). Den klara osäkerheten bland användarna kan bero på att man inte sätter sig in i
regelverket om man inte ska publicera något. Det bekräftas även när vid läsning av
kommentarerna. Ingen har fått information om hur man ska gå tillväga och ingen av har heller
sökt information om publiceringsregler: ”Har ej fått info om detta, har ej heller sökt efter den
då jag ej avsett publicera något ännu.”, ”Jag hämtar bara info för min egen del, lägger inte i
nåt och då finns det väl inte så mycket man måste känna till eller?” och ”Jag har aldrig
publicerat något, så därför har jag ingen vetskap om regler eller riktlinjer. Vet heller inte hur
man får reda på dem.” .

Det skulle kunna innebära att regelverk inte är ett hinder förrän användarna ska publicera
något. Två kommentarer från två respondenter som publicerar information förvånar lite. Båda
anser att det inte finns några direkta regler och riktlinjer för publicering på EF; ”Det finns
inga direkta regler, så man skapar sina egna. Det gäller att lita på medarbetarna och jag tycker
för det mesta att det jag lägger in är relevant, hamnar på rätt ställe. För att få ett sådant här
system att fungerar så skall det finnas SÅ FÅ regler som möjligt.”, ”Jag antar att normala
etiska principer gäller, men har inte satt mig in i regelverket.”.  Det finns tydligen ingen
upplysning tillgänglig för de som ska publicera information om de bestämmelser och riktlinjer
som finns. Detta skapar problem för kraven på riktighet, korrekthet och sekretess om de som
skriver dokumenten inte beaktar detta, eller så blir det mer arbete för webbredaktören, då
denne är ansvarig för divisionens informationen på EF.

Det är värt att notera ett internt bortfall på fyra respondenter. Dessa kanske tycker att frågan
inte är relevant, då de kanske inte har publicerat något på EF. Inte heller finns det någon
lättillgänglig information om vilka regler som gäller. Detta märks av en respondent som
publicerar och kommenterar att det inte finns några direkta regler utan man skapar egna. I
själva verket finns det ett gediget regelverk angående publicering på EF.

Om inte tyngdpunkten är att bidra med information blir det intressant att se vad för sorts
information som är viktigt för användarna att ta del av.
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När man ser resultatet av vilken information som användarna söker visar det sig att de två
flest förekommande är företagsnyheter och lokala nyheter (se figur 10). I stort sätt alla
värdesätter denna information högt.

Förutom de möjligheter som fanns nämnde respondenterna organisationsschema,
organisationsförändringar, business intelligence, konkurrentinformation, produktnyheter,
kurser – utbildning, matmenyn, BI, Regga, AkzoNobel, Internet och AK20-adresser som
exempel på information som de sökte. En del av dessa är specifik information som intresserar
en del av användarna.

Figur 10. Vilken sorts informations söker du via EF    
Totalt antal svarande:47
Totalt antal bortfall:1

 Det visar sig att information om företaget, vad företaget är, vart företaget är på väg och vad
som händer på den egna avdelningen är populärast.

Detta är informationen som finns idag, men vilken information eller funktioner skulle
användarna vilja ha tillgång till? För att ta reda på det listades ett antal funktioner som skulle
kunna implementeras i EF. Nedanför visas resultatet av vad användarna skulle vilja ha
tillgång till.

För att boka konferensrum 35% Beställa kontorsmaterial 35%
Kostnadsuppgifter 31% Anmäla sig för kurser 60%
Beställa tidningar och böcker 67% Adressbok 56%
Förslagslåda 42% Diskussionsforum              48%
Söka i databas 69% Företagsmanualer 58%
Distribution av mjukvara 27% Anslagstavla 58%
Verktyg för försäljning 23% Schema 17%
Finna företagsfakta och siffror 67% Administration av projekt 31%
Hitta och skriva ut OH-blad 50% Läsa tidningsutklipp 50%
Återanvända power-point material 31% Företagsnyheter 69%
Läsa gamla nummer av ekaEKO 23% Beställa resebiljetter 42%
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Läsa restaurangmenyn 33% Virtuella konferenser 31%
Annat:  2%
Totalt antal svarande: 48
Totalt antal bortfall: 0

 De tio populäraste funktioner som respondenterna vill använda är företagsnyheter (69%),
söka i databaser (69%), beställa tidningar och böcker (67%), finna företagsfakta och siffror
(67%), anmäla sig kurser (60%), företagsmanualer (58%), anslagstavla (58%), adressbok
(56%), hitta och skriva ut OH-blad (50%) och läsa tidningsurklipp (50%). Bland de fem minst
önskade funktioner finns schema (17%), verktyg för försäljning (23%), läsa gamla nummer av
ekaEKO (23%), distribuera mjukvara (27%), kostnadsuppgifter (31%), administration av
projekt (31%), återanvända power-point material (31%), virtuella konferenser (31%), läsa
restaurangmenyn (33%) och delande sista plats boka konferensrum och beställa
kontorsmaterial (båda på 35% vardera).

Mycket av det som är mest önskvärt är passiv information såsom företagsnyheter, finna
företagsfakta och siffror och företagsmanualer. Den enda aktiva informationsutbyte som
hamnar på topp-tio-listan är anslagstavlan där information kan utbytas bland användarna. Det
som är lite förvånade är att en funktion som tillåter sökning i databas är så populärt att 69% av
respondenter. Troligtvis kan detta bero på att Rollsbo är en forskningstät division. Av det som
de inte vill ha är det lite svårt att se vad som är gemensamt. En gemensam nämnare är att en
del inte finns i det befintliga EF och därför ser användarna inte möjligheterna med andra
funktioner. Administration av projekt borde vara en given funktion för forskare och
produktutvecklare.

Den information som användarna söker, hur nöjda är de med vad de får tag på?
Tillfredsställer EF deras informationsbehov? Egentligen får vi ett svar på förra frågan för det
som används oftast brukar man vara nöjd med. Men här går vi djupare in på hur nöjda de är
med informationen. På förra frågan besvarade de när de använder EF och här ska de besvara
om den information de finner är tillfredsställande. Det finns en skillnad som består i den
aktiva handlingen att välja EF som informationskälla.

Figur 11 visar en koncentration vid mitten av värdelinjen. Mittvärde ger ett sammanlagt värde
på 26 av 48 vilket ger 54,1%. Detta indikerar att respondenterna är varken mer eller mindre
nöjd med EF. Dock är det fler som närmare mycket nöjda än mindre nöjda.
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Figur 11. Diagram över hur nöjda respondenterna är med information från EF
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

Av kommentarerna att döma är många nöjda med informationen som de finner på EF. De är
ofta nöjda med vissa delar av EF såsom företagsnyheter och företagsinformation; ”Använder
EkaForum för företagsnyheter och företagsinformation och jag tycker man får bra info. För
övrig info använder jag Internet (ex andra företag, vad de gör inom de områden som  jobbar
med. osv.” Om användarna inte har funnit det söks, har det alltid funnits en ansvarig för
information som man kan vända sig till, påpekar en respondent. Detta förstärkts av att en
respondent menar att det alltid finns hänvisning till någon om informationen inte är
fullständig. Resultatet av detta visar styrkan med att ha reglerad organisation.

Men en del nöjer sig inte med att det finns hänvisning. Istället visar kommentarerna en annan
sida än resultatet. Många anser att det är för tunt med material, företagsfakta och en del policy
är inte komplett. ”T ex företagsfakta och policy finns det ej komplett av.” och  ”Ofta för
kortfattad.”.  En respondent menar att det inte finns professionellt material och en annan
respondent hävdar att materialet dessutom är för gammalt. ”Många enheter har ännu inte
hunnit lägga upp professionellt material på EkaForum, och det finns en hel del gammalt. En
del sidor är ofullständigt utbyggda eller inte påbörjade.”.

Som resultatet visade är många nöjda med information. Detta stämmer delvis med de
kommentarer som finns. När jag lägger ihop de positiva med de negativa kommentarerna
finner jag att de är nöjda med vissa delar av EF. Några anser det finns en hänvisning eller
ansvarig ifall informationen uppfattas som ofullständig. Andra tycker att man inte ska behöva
hänvisningen utan ska ha fullständig information på plats. Egentligen är det en fråga om vad
man anser är fullständig information. Skulle informationen vara komplett med bakgrund kan
det jobbigt att läsa och därmed dämpa användandet. En lösning skulle kunna vara länkar till
mer omfattande information.

Användningen av EF har berörts tidigare, men här handlar det mer specifikt att söka
information. Skillnaden är att det går att använda EF till mer än söka information, exempelvis
delta i diskussionerna. Det är väldigt få som använder EF dagligen. Det är fler som använder
EF några gånger i veckan, 18 av 48. De flesta använder EF några gånger i månaden och mer
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sällan. Dessa båda staplar ger ett värde på 26 av 48. Mer än hälften använder sig av EF för att
söka information ett fåtal gånger i månaden. Resultatet liknar det resultatet som en mer allmän
fråga om användningen fick. Det finns en risk att dessa två liknar varandra för mycket.

Figur 12. Hur ofta används EF för sökning av information?
Totalt antal svarande:47
Totalt antal bortfall:1

Två staplar är nästan lika stora, några gånger i veckan och några gånger i månaden. (se figur
12). Det är förvånande att så få använder EF dagligen eller några gånger i veckan då
information ofta är en färskvara vilket gör det befogat att söka information varje dag.

Förutom användargränssnitt kan sökverktyg vara ett sätt att finna information. Sökverktyg
kan vara enkla som att följa tabeller till avancerade sökverktyg med boolska operatorer. Det
var ett stort bortfall från frågan vilket kan tyda på att sökverktyg är ett okänt begrepp för en
del.

Figur 13. Sökverktygens effektivitet
Totalt antal svarande:43
Totalt antal bortfall:5

Av diagrammet (se figur 13) kan man se att resultatet pendlar. Ingen anser att sökverktygen är
effektiva, men några anser de definitivt är ineffektiva. Diagrammet är svängigt med en topp i
mitten. Resultatet visar att respondenterna varken anser att sökverktygen är ineffektiva eller
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effektiva. En tanke är att de finner att sökverktygen fungerar, ibland bra och ibland dåligt. Det
finns dock två variabler som ställer resultatet lite på kant. Det första är det interna bortfallet på
fem respondenter. Dessa har inte besvarat frågan och deras svar kan ha fått diagrammet att
luta mer åt det ena eller andra hållet. Det är även möjligt att de inte har någon åsikt och därför
avstått att besvara enkätfrågan. Den andra variabeln är att fyra respondenter anser att
sökverktygen definitivt inte är effektiva. Det var ingen som anser att sökverktygen är klart
effektiva.

EF används för att söka information såsom företagsnyheter och lokala nyheter. Hur står sig
EF i förhållande till andra tillvägagångssätt att få tag på information? Ett sätt att ta reda på
detta är genom att använda siffrorna 1-8 ska respondenterna rangordna de olika
informationskanalerna. Siffran ett var lika med mest använd. Respondenternas olika siffror
summerades och ett medelvärde beräknades. Resultatet blev följande: Brev = 6,30, E-post =
1,83, EkaForum = 5,47, Fax = 5,79, Företagsbibliotek  = 6,15, Internet = 4,85, Informella
kontakter = 3,43 och Telefon = 2,64.

E-post är det flitigaste förekommande medel att få tag på information. Det märks klart att de
tre vanligast förekomna sätten (e-post, telefon och informella kontakter) att få tag på
information är direkta, snabba och förutom e-post även dubbelriktad. Med e-post kan du inte
kommunicera på samma sätt som med telefon, ändå är det tydligen så flitig använt att det
väger upp mot telefonens fördel att få svar direkt efter att frågan är ställd. Det finns ett
problem med enkätfrågan. Informella kontakter kan tas på olika sätt. En informell kontakt kan
användas med hjälp av telefon och e-post. Dessutom finns inte formella kontakter med. EF är
inte det viktigaste medel att använda vid informationssökning utan hamnar som femte
viktigaste medel. Det är lite konstigt att Internet rangordnas högre än EF. EF är riktad
information, även om den är allmän, till en känd målgrupp vilket borde ge EF större
betydelse.

När informationen har återvunnits kan den antingen vara tillräcklig eller otillräcklig för
användaren. Är EF tillräcklig som informationskälla? På vilket sätt är EF tillräcklig? Gäller
det all sorts information eller kan det vara skillnader mellan olika sorters information? Även
om EF är en snabb kanal att sprida information på måste informationen vara korrekt och
tillräckligt omfattande för att användaren inte ska behöva söka vidare. Själva tanken är att
informationen ska finnas på ett ställe och inte hänvisas vidare. Om informationskällan inte ger
tillräcklig information utan hänvisas vidare blir systemet inte vidare snabbt och den fördel
som ett intranät kan ha försvinner.

Resultatet visar fördelning som drar mot vänster (se figur 14). Detta skulle innebära att
användarna är missnöjda med EF som informationskälla. Den uppfattningen bekräftas när
man läser kommentarerna. Respondenterna menar att man inte finner det som söks: ”Inte
alltid man finner informationen man söker.” och ” Inte lätt att hitta” . En del anser att enklare
nyheter som fungerar bra, men när det gäller kvalificerad information räcker inte EF som
informationskälla: ” Informationen är starkt begränsad och ofta specialiserad mot Ekas
inriktning.” och ” I mitt arbete behöver jag helt annan typ av information än vad EkaForum
erbjuder och bör erbjuda. Facktidskrifter, böcker och konferenser, kontakter med forskare är
den tunga delen i mitt informationsflöde. EkaForum har en roll att spela, naturligtvis, och den
kommer att växa, även om den aldrig kan/ska dominera.”. Andra söker det som de vet eller
anser borde finnas: ”När jag söker på EkaForum är det oftast efter något som jag vet borde
finnas där.” och ” Jag vet att det finns, men det är inget uppslagsverk.” Två kommentarer
sticker ut. En menar att EF enbart är till för att vidarebefordra företagsinformation  ”Söker



37

enbart företagsinfo på Eka Forum för det är väl det är till för!”. En annan menar att EF inte är
tillräckligt då det inte generar vinster för företaget ”Det bidrar inte till att öka värdet i det vi
leverar i bolaget.”.

Figur 14. EF som tillräcklig informationskälla
Totalt antal svarande:45
Totalt antal bortfall:3

Resultatet är pendlar över skalan. Det verkar som respondenterna är någorlunda nöjda med
informationen på EF. När kommentarerna vägs in är det tydligt att det beroende på vad för
slags information som söks som gör om EF räcker som informationskälla. EF räcker som
informationskälla när det gäller företagsnyheter, men när det gäller specifik och komplicerad
information är EF inte en tillräcklig informationskälla.

3.4 EkaForum som kontaktförmedlare

Ett intranät kan erbjuda olika möjligheter till att etablera kontakter. På EF finns det möjlighet
att via diskussionsgrupperna etablera kontakter. Dessutom kan man via inlägg och artiklar
skapa kontakter mellan olika grupper. Denna avdelning av redovisningen avser att se hur stor
andel av användarna tar del av diskussionsgrupper och om detta bidrar till nya kontakter.

Diskussionsgrupperna är ett aktivt tillvägagångssätt som bidrar med kunskaper och kontakter.
De kan bestå av ett ämne eller flera. Dessa behöver inte vara relaterade till arbetet utan kan
vara mer fritidsbetonade. För att få diskussionsgrupper att fungera, bör det förekomma en
återkommande aktivitet där de flesta deltar i någon. Ett utbyte av information sker oftast bäst
bland flera personer. Även de mer fritidsbetonade diskussionsgrupperna fyller sitt syfte, då de
skapar sociala band mellan anställda. Kontakter som är till gagn för företaget sker inte alltid
inom samma avdelning utan med andra avdelningar. Via gemensamma intressen kan
kontakter mellan olika grupper skapas och på sikt bidra med mer kunskap och nya
inriktningar för företaget.

Aktiviteten på de diskussionsgrupper som finns på EF är nedslående. Endast en fjärdedel har
någon gång deltagit i diskussionsgrupperna (se figur 15). Det är ett väldigt lågt resultat.
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Frågan är ställd om man någon gång har deltagit i diskussionsgrupperna, inte om man
regelbundet gör detta.

Figur 15. Antal som någon gång har använt sig av diskussionsgrupperna.
Totalt antal svarande:48
Totalt antal bortfall:0

Tidsbrist är en vanlig nämnd orsak bland respondenterna till att inte delta i
diskussionsgrupperna. En del anser de inte har haft behov av diskutera i
diskussionsgrupperna: ”Har ej haft intresse eller behov av det.” och ”Har inte varit
aktuellt/inte haft tid”. För att delta i något som intresserar en, måste man ibland skapa en
grupp, ett diskussionsämne som gör att andra med liknade intresse kan delta. Fördelarna med
diskussionsgrupperna framför telefonen är att mer genomtänkta kommentarer kan utbytas då
de måste skrivas. Det känns som att en del inte vill bidra med kunskaper till andra. En
kommentar som belyser detta är denna:  ”Hade speciellt hoppats mycket på
diskussionsgruppen Datorfrågor – det borde finnas enorma kunskaper ute i företaget och en
fråga här borde alltid ge ett intelligent svar. Tyvärr tror jag detta speglar företagskulturen som
består av att inte dela med sig av info. Jag har försökt att tända ett ljus genom att själv dela
med mig så mycket som möjligt med feed-back nästan 0. Det är 4-5 personer som använder
diskussionsgrupperna.”

Andra känner en olust att diskutera via diskussionsgrupper och använder istället telefon eller
personliga kontakter:  ”Det känns konstlat. Jag tar hellre telefonen och diskuterar med
andra.”,  ”Jag är mest för personliga diskussioner, t.ex. via tel eller personlig träff.” och ”
Tidsbrist. Andra alternativ. Interaktionsmotstånd.” Fördelarna med diskussionsgrupperna är
att när ett inlägg är lagt finns det öppet för de som har tillgång till diskussionsgrupperna och
det ligger kvar. Detta innebär att man når väldigt många människor med samma budskap.
Dessutom finns det möjlighet för nykomna deltagare att ta del av tidigare inlägg och på så vis
lättare komma in i diskussionen. Två respondenter vittnar om detta: ”Lättsamt sätt att utbyta
erfarenheter ” och ”Jag tycker det är ett utmärkt sätt att sprida och få info av personer i
företaget som man normalt inte tar personlig kontakt med.”.

Andra undrar varför de finns och hur man använder dem.  ”Hur loggar man in
diskussionsgrupper? Bristande info.” och ”Vet ej om att de finns och vet ej vad de tillför.”.
Det är en stor brist om det inte framgår varför de olika diskussionsgrupperna finns. De som
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skapar diskussionsgrupperna bör sprida information genom organisationen. Hur man loggar in
bör tydligt framgå när man vill använda en diskussionsgrupp. Är diskussionsgruppen sluten,
d.v.s. endast för en utvald grupp, bör detta också framgå.

Det finns en skillnad mellan de som använder och de som inte använder
diskussionsgrupperna. De som inte använder diskussionsgrupperna är mer negativa och
nämner orsaker som tidsbrist och ointresse, medan de som använder diskussionsgrupper lyfter
fram spridningsmöjligheter och utbytet av erfarenheter. Endast en respondent, som använder
diskussionsgrupperna, har en negativ erfarenhet. Responden beskriver en bild av hur det är att
vara ensam att ge ifrån sig information. Om detta beror på företagskulturen kan denna
undersökning inte svara på. Det bör dock undersökas för det kan mycket möjligt vara så.

Ett krav för att få diskussionsgrupperna att fungera beror bland annat på hur många som
deltar, men även hur aktiva de är inom grupperna. För att ta reda på detta frågades de som
någon gång har använt diskussionsgrupperna hur ofta det sker. Svaret är nedslående (se figur
16). För att kunna bedriva en aktiv diskussion krävs nästan daglig användning och/eller minst
ett par gånger i veckan. De använder diskussionsgrupperna frekvent är en fjärdedel av totalt
antal användare av diskussionsgrupperna. Detta innebär fyra personer, vilket är för få för att
få ett meningsfullt utbyte. Resultatet är oväntat då nästan hälften av användarna vill ha
tillgång till diskussionsgrupperna (se EF som informationskälla).

Figur 16. Deltagande i diskussionsgrupper
Totalt antal svarande:11
Totalt antal bortfall:0

Ett av syftet med diskussionsgrupperna är att bidra med kontakter och kunskap. Av de som
någon gång har använt sig av diskussionsgrupperna var det 42 % som ansåg att det hade hjälpt
dem, vilket är fem personer (se figur 17). Siffran är inte stor, fast samtidigt är inte antalet
användare stor. Det väcker frågan om det finns någon mening att ha kvar
diskussionsgrupperna. Om man ser till vad som efterfrågas är det nästan hälften som vill ha
kvar diskussionsgrupper, men i praktiken används det av en fjärdedel av användarna.
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Figur 17. Har diskussionsgrupperna hjälpt dig i ditt arbete
Totalt antal svarande:11
Totalt antal bortfall:0

En del anser att diskussionsgrupperna inte är relaterade till deras arbete ” De
diskussionsgrupper som finns nu är inte direkt relaterade till arbetet” och ” Det har inte
funnits några som tar upp det jag arbetar med.”. Det är inget fel om diskussionsgrupperna
används till annat än företagsrelaterande ämnen. Personliga intressen knyter ihop människor
och kan skapa en trevligare arbetsmiljö. Kontakter skapas som kan visa sig vara användbara.

Endast 6 personer anser att EF har bidragit med nya kontakter (se figur 18). Detta är ett lågt
resultat, vilket leder till slutsats att EF, i stort sätt, inte har bidragit till att etablera nya
kontakter. Ett resultat på 13% är alldeles för lite om syfte med EF är att utveckla nya
kontakter. EF kanske inte har tillräckligt med funktioner, möjligheter för att kontakter ska
kunna tas och utvecklas. Resultatet ger oss inga mer ledtrådar om vad orsaken kan vara.

Det viktiga är om kontakterna har bidragit till ett bättre resultat. Respondenterna är
tveksamma till om de nya kontakterna har skapat bättre resultat inom deras arbetsområden.
Resultatet visar ett klart mittenvärde, mellan väldigt lite och väldigt mycket. Detta kan tolkas
som att respondenterna menar att kontakterna har gett något.

Figur 18. Har kontakterna bidragit till bättre resultat?
Totalt antal svarande:6
Totalt antal bortfall:0
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3.5 EkaForum som ett fungerande hjälpmedel

I sista delen av detta kapitel ska vi se om EF är ett fungerande hjälpmedel och på vilket sätt
detta yttrar sig. För att EF ska fungera måste det användas och information som återvinns
måste vara till gagn för användaren.

Det råder en viss osäkerhet om EF verkligen har underlättat användarnas arbete. Den största
delen av svaren är samlade i mitten av värdelinjen. Enstaka menar att det inte alls har
underlättat medan, inga anser att det mycket väl har gjort det.
Resultatet stämmer inte riktigt överens (se figur 19) med den bilden man får från
kommentarerna. Många anser att det inte underlättar deras arbete därför EF inte är relaterat till
deras arbete, men informationen om företaget upplevs positivt. ”Mina arbetsuppgifter är inte
sådana att jag har stort behov av EkaForum.” och ” Det finns inget som gagnar det jag gör
men info om företaget är positiv.”. Några anser att det tar tid och det är svårt att hitta ”Ja
absolut, men allt finns ju inte där, så en del tid går att leta efter sådant man aldrig hittar.”,
”Borde finnas en enkel ”lathund” som beskriver vad som finns att söka och hur. ” och ” Svårt
att hitta rätt. ” Bland de positiva svaren lyfts snabbheten fram och det gäller den interna
informationen. ”Intern info känns lättar att hitta. Man hittar oftast en kontaktperson relativt
lätt.” och ”Snabb info om företaget”. En respond lämnar en kommentar som visar hur EF kan
användas, då denne arbetar på distans ”Jobbar på distans- detta ger inblick i verksamheten.”.

Figur 19. Underlättar EF deras arbete
Totalt antal svarande:46
Totalt antal bortfall:2

Resultatet visar en tydlig centrering till mitten. De flesta verkar anse att EF räcker som
informationskälla när det gäller intern information. Kommentarerna belägger också detta.
Däremot är det en skillnad när det gäller särskild information som är relaterade personernas
arbetsuppgifter. Här uppfyller EF inte de krav som ställs. Att använda EF vid distansarbete är
ett utmärkt exempel på en stor fördel med intranät. Om det hade varit ett normalt LAN hade
det inte gått använda vid distansarbete, då datorn måste vara kopplad till ett kabelsystem. Med
möjligheten att koppla upp sig via telefonnätet kan anställda hålla sig underrättad av vad som
händer på företaget, vilket inte hade fungerat vid ett normalt LAN. Ska anställda ha möjlighet
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att arbeta på distans, måste fler funktioner finnas som är kopplade till användarnas
arbetsuppgifter.

I slutet av enkäten uppmanas respondenterna att göra en bedömning om EF är ett fungerande
hjälpmedel. Resultatet är mer positivt än det förra, vilket förvånar då frågeställningen är
liknande. Om EF är ett fungerande hjälpmedel borde det ha underlättat användarnas arbete.

Figur 20. EF som fungerande hjälpmedel
Totalt antal svarande:46
Totalt antal bortfall:2

Diagrammet, se figur 20, kan tolkas som att EF är ett fungerande hjälpmedel. Många av dem
lämnar kommentar som innehåller förslag på förbättring. Vad de ser framför sig är ett EF som
kan bli bättre än vad det är idag. ”Jag tror att EkaForum i fortsättningen kommer att bli ett
verkligt fungerande forum för information. Det är dock ännu för lite använt för att
informationen, varför det blir tungrott.” och ”Det kan alltid förbättras och göras mer levande,
t.ex. med egna sidor för varje grupp etc. Bara strukturen är god så att det går snabbt att hitta.
Kunde få olästa nyheter markerade med egen färg. Lägga in sin sökprofil etc.”. Även tanke på
att hela Eka Chemicals ska ingå i EF lämnas. ” Behöver byggas ut globalt och flera system
bör inkluderas via/i EkaForum.”. En del ser EF som en besparing av papperskopior. ”Det är
en källa där mycket allmänt Eka-information ligger jag behöver därför inte ha papperskopior
på mitt kontor som i de flesta fall ändå inte är den sista versionen. Alla har tillgång till samma
information. Sen tror jag att det blir mer och mer ett instrument man kommer att använda sig
av.” och ” Viss info kan man ju få via Internet och hemsidan eller internt via kontakter men
det är klart att siffror och policies samt förvärv o dylikt kan man ju lätt hämta med EkaForum.
Hit kan ju alla ekaiter snabbt komma och tal del av informationen.” Två respondenter har
negativa kommentarer om EF som ett fungerande hjälpmedel. Den ena anser att EF är för
krångligt ”Det är för krångligt att komma in i det. Det borde komma upp på startsidan när
PC:n startas.” Den andra trycker på en öm punkt, nämligen användningen. ”Tyvärr, fungerar
det halvdåligt pga att ”ingen” lägger in info – det är inte prioriterat. Sen är det ju inte alla som
använder EkaForum heller och det gnälls mycket istället för att göra mer. LEDNINGEN
måste ge EkaForum ett ansikte – inte bara prat utan handling.”

Det finns en majoritet som anser att EF är ett fungerande hjälpmedel. En del av detta, tror jag,
ligger i en förhoppning av vad EF kan bli. Många av kommentarerna innehåller också förslag
på förbättringar. Det framgår också att man kan spara in på papper, vilket är ett av det
ekonomiska skälet till att ha ett intranät. Slutligen sätter en respondent fingret på ett annat
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problem. Denne menar att EF inte fungerar speciellt bra därför så få lägger in information.
Respondenten menar att ledningen tydligt måste visa att EF är deras kommunikationsverktyg.

3.6 Avslutande kommentarer

Bland de avslutande kommentarerna dyker liknade synpunkter från andra enkätfrågor upp. n
sådan synpunkt är att EF bör kunna anpassas till individen och utvecklas till en portal
”EkaForum behöver bli en portal från vilken man kan få access till en mängd olika typer av
information (BI, Säljinfo, etc), samt bli individanpassad och dessutom vara det första man får
upp när man startar datorn på morgonen!”  Det ges även kritik till ledningen som en del anser
gör för lite att utveckla EF. ”Ledningen måste besluta att EkaForum skall/får användas och ge
resurser. EkaForum skall vara världsomspännande. Nuvarande resurser = hjälp är nästan
obefintlig.” och  ”Upplever att det bara handlar om Bohus och Rollsbo. När skall alla våra
kollegor runt om i världen få tillgång till EkaForum. Tillgången är chockerande dålig.
England/Worle t.ex. har en dator med tillgång till Internet där man kan nå EkaForum.
Dessutom står den i ett konferensrum!! Ser detta som en skandal rent ut sagt.” Andra belyser
vikten av att hålla EF levande genom aktivitet av användarna. ”Jag tycker det fungerar bra när
det hela tiden hålls levande. Vissa sidor står det inget speciellt på utan bara vem som är
ansvarig/författare och det verkar som om det är viktigare att ha sitt namn där än att skriva
något vettigt.”,  ”Borde pusha på folk att lägga in mer info.” och ”Så småningom kommer
EkaForum att bli ett enastående verktyg för att nå ut med information. Det är bara lite trögt i
början att få in all information samt se till att den hålls aktuell.”.

De avslutande kommentar används av de flesta till att belysa det som de anser är viktigast för
att få fart på EF. Det som är intressant är att återigen finns det några som tycker att ledningen
agerar för lite. Denna uppsats går inte djupare in på problematiken, men dessa kommentarer
borde tas på allvar för det kan vara att ledningen inte ger EF sitt fulla stöd.
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4. Analys av undersökningens resultat

I detta kapitel ska undersökningens resultat analyseras. Teorin ska kopplas till resultat av
enkäterna. Uppdelningen av kapitel fyra baseras på min problemformuleringen.

4.1 Genom EkaForum ökar utbytet av information

I litteraturen om intranät betonas möjligheterna att utbyta information mellan intranätets
användare. Detta avsnitt ska försöka ge svar på hur bra EF fungerar som en kanal för
informationsutbyte. Den första analysen kommer att behandla hur ofta de anställda inom Eka
Chemicals använder EF. EF kan fungera som en passiv informationsutbyte, dvs användarna
hämtar information. Ett aktivt informationsutbyte är när användarna bidrar med information
som andra kan ta del av. Ett tredje, kanske mer direkt informationsutbyte sker via
diskussionsgrupperna som är den sista analyspunkten.

Resultatet av undersökningen visar att EF används relativt ofta. Dock, använder inte många
EF dagligen utan är inne några gånger i veckan. Det är ingen majoritet av respondenterna som
använder EF mindre eller aldrig, men en tredje del är ett högt värde. Om man lägger till dem
som inte besvarat, och då gör antagandet att de inte besvarat enkäten för att de inte använder
EF, blir siffran betydligt högre.

En klar majoritet som anser att deras användning av EF har under år 2000 ökat. Det är positivt
att användningen ökar. Orsakerna som nämns är ökad tillgång och bättre uppdatering.
Samtidigt finns det en frustration bland de som har varit flitiga användare. De är irriterade av
den dåliga responsen som de upplever från andra användare. För dem är EF ett närmast dött
medium som endast används av ett fåtal.

Om organisationen bestämmer sig för att övergå till pull från push är det en fara att så få
använder sig av EF. Skulle detta skulle ske är det viktigt att ledningen tydligt informerar om
rådande förhållande och vilka effekter som kan uppstå. De som inte använder EF varje vecka
riskerar att mista information som de kanske skulle ha erhållit via tidigare
kommunikationskanaler.

Vid ett användande av Rogers adoptionsfaser kan användarna delas upp i tre grupper;  Det
fåtal som använder EF dagligen, återkommande och inte speciellt ofta. De förstnämnda är i
sista steget av adoptionsfasen då de regelbundet använder EF medan den andra gruppen
(återkommande) är fast mellan tredje och fjärde steget. De använder EF några gånger i
månaden och det är osäkert om de anser sig ha behov av EF som informationskanal. Den
tredje gruppen har tydligen bestämt sig att såsom EF är vid undersökningen,är det inte en
kanal som de tänker använda. De blev inte övertygade i övertygelsefasen. Dessa är svåra att få
tillbaka.

Vad kan vara orsaken till att en tredjedel väljer att sällan eller aldrig använda EF? En orsak
kan vara användarvänligheten. Enkätfråga nummer 7 försöker ta reda på gränsnittets
användarvänligt. Det finns en klar indikation på att EF´s användargränssnitt påverkar
användarna negativt. Det märks tydligt bland kommentarerna då majoriteten av
kommentarerna är negativa. Kommentarer som nämns är svåröverskådlig, krångligt och
tråkig. Även en del positiva kommentarer återfinns som logisk uppbyggd och trevligt
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upplägg. Många efterfrågar möjligheten att ha EF som startsida vid inloggning. Kommentarer
som förvånade var följande: ”Man är utlämnad och måste prova sig fram på eget hand eller
fråga några kollegor för hjälp eller råd", ”Saknas användarinfo/guideline.”. Det existerar
publikationer som beskriver hur EF ska användas. En av fördelarna med intranät skulle vara
den grafiska miljön, då den bygger på Internet-teknik. Så är inte fallet med EF´s struktur som
påverkar användarna negativt och underlättar inte användningen.

Förutom att aktivt inhämta information,så bör information lämnas om det ska ske ett
informationsutbyte. När resultatet av enkätfrågan ”Bidrar du själv med information?” växer
fram är det nedslående. Endast 10 av 48 har någon gång bidragit med information. Till dessa
tio ställdes frågan om de ansåg om det var svårt eller lätt att publicera på EF. Antalet svarande
är för litet vilket gör det svårt att uttala sig om publiceringsförhållandet. De som publicerar
anser överlag att det är lätt att publicera på EF. En bidragande faktor till att endast 10 av 48
någon gång har publicerat på EF kan vara en osäkerhet kring vilka regler som gäller vid
publicering. Resultatet på enkätfrågan ”Känner du dig osäker på regler och riktlinjer som
gäller vid publicering?” visar en tydlig osäkerhet. Många av de som har lämnat kommentarer
har den åsikt att så länge de inte tänkt publicera något så har de inte satt sig in i regelverket.
Detta kan vara naturlig följd om användarna inte har tänkt publicera. En kommentar
förvånade: ”Det finns inga direkta regler, så man skapar sina egna. Det gäller att kunna lita på
medarbetarna, och jag tycker för det mesta att det jag lägger in är relevant, hamnar på rätt
ställe. För att få ett sådant system att fungera så skall det finnas SÅ FÅ regler som möjligt.”
Denna kommentar är anmärkningsvärt då det finns ett gediget regelverk om hur publicering
på EF ska ske.

En nackdel kring intranät kan vara att många vill delge information, vilket kan skapa kaos och
problem med strukturen. Det finns gedigna regler om vilken sorts information som får finnas
på EF. Det är positivt då det förhindrar kaos och oordning. En negativ effekt är att det kan
påverka motiveringen hos användarna att delge information. Det är en skillnad mellan
publiceringsregler och regler för deltagande i diskussionsgrupper, vilket kan förväxlas. Inlägg
i diskussionsgrupperna har ett betydligt mildare regelverk. Det är upp till individen att avgöra
om informationen är skadlig för företaget eller stötande för andra individer. Om EF ska öka
inhämtningen av information, så krävs att motivationen till att både inhämta och delge
information finns hos EF användare. Motivationen kan påverkas av ett tydligare
användargränssnitt och regler kring publicering. Det kan bero på mer och tydligare
information om vad EF är och vad det ska användas till.

Vid sidan av att hämta och bidra med information, är diskussionsforum en mer direkt form av
informationsutbyte. Användningen av diskussionsforum är inte sprid bland personalen på
Rollsbo. Endast 12 av 48 har någon gång använt sig diskussionsgrupperna. Av dessa tolv
använder majoriteten diskussionsgrupperna sällan eller några gånger i månaden. Det som
diskussionsgrupperna ska bidra med är att debattera och ventilera åsikter. De 5 av 12 som
anser att diskussionsgrupperna har hjälpt dem i sitt arbete, nämner att det som har varit till en
hjälp är tips, hjälp och utbyte av erfarenheter. Även negativa kommentarer finns med såsom
dålig aktivitet och att alla inte har tillgång till EF. Av kommentarerna till enkätfrågan ”Har du
deltagit i diskussionsgrupper?” återfinns yttranden som kan vara en orsak till användandet.
Många hävdar tidsbrist och ifrågasätter nyttan med diskussionsgrupperna som orsaker till att
inte använda diskussionsgrupperna. Motiveringen till att använda diskussionsgrupperna är att
det ger många bra tips och lättsamt sätt att utbyta erfarenheter. En kommentar som väcker en
tanke om organisationskulturen är denna ” Hade hoppas mycket på diskussionsgruppen
Datorfrågor – det borde finnas enorma kunskaper ute i företaget och en fråga här borde alltid
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ge ett intelligent svar. Tyvärr tror jag detta speglar företagskulturen som består av att inte dela
med sig av info. Jag själv försökt att tända ett ljus dela genom att själv dela med mig så
mycket som möjligt med feed-back nästan 0.”. Om denna kommentar speglar organisation,
vilket det inte finns statistiska belägg för, är det oroväckande och förödande för EF och Eka
Chemicals arbete med KM. Eka Chemicals bör visa sitt stöd då deras inställning kan vara
avgörande för vad som kan uppnås med intranätet, då ett av Eka Chemicals syfte med EF är
att utveckla företagets kunskapsbas. Intranät tenderar, enligt litteraturen, att fungera bättre för
organisationer som vill jobba mer på tvären än hierarkiskt. Eka Chemicals
intranätorganisation följer Tallvings skiss på intranätorganisation. Detta innebär en hierarkisk
struktur för organisationen bakom EF. Om denna organisation påverkar EF negativt bör
orsaken utvärderas och leda till förändringar.

4.1.1 Slutsats

Att ta del av andras information är relativt aktivt. De flesta använder EF ett par gånger i
veckan, men det är många som använder det mer sällan. Nyheter tenderar att bli gamla och
inaktuella väldigt snabbt. Under år 2000 har användningen av EF ökat. Detta är positivt och
bidragande orsaker är tillgång och uppdatering. För att öka graden av användning bör
tillgången till EF omfatta alla anställda samt uppdateringar ske konstant. En undersökning
kring hur användargränssnittet och strukturen är uppfattas av användarna bör göras då en stor
del av användarna anser att EF är rörigt och ostrukturerat. När förbättringar är gjorda, bör man
försöka vinna tillbaka de som inte använder EF genom att tydligt visa att EF är en
informationskanal som ska användas. Det kan även vara bra för de som är flitiga användare
att organisationen visar att de tror på EF. Detta för att EF inte ska uppfattas som ett dött
medium som inte används i någon större utsträckning.

Att delge information i form av dokument är det bara ett fåtal som gör. Orsakerna till detta
kan jag inte med säkerhet peka på, då denna undersökning går djupare in på orsaker kring
orsaker av att delge information. En tanke hos mig har varit att regelverket är för detaljerad
och därmed kan hindra viljan att publicera. Undersökningen visar att de flesta inte har någon
kunskap om reglerna. Okunskapen om regelverket gör att det är en mindre trolig som orsak.
Det verkar som att det finns ett motstånd mot delge information. Detta motstånd kan vara
tidsbrist, men likväl en ovilja att delge information.

Diskussionsgrupperna är inte särskilt aktiva. Det är endast fyra personer som regelbundet
använder diskussionsgrupperna. Orsakerna till det låga resultatet är svårt att tyda då de som
har använt diskussionsgrupper generellt ser enbart positiva egenskaper med dessa. Fördelarna
med diskussionsgrupperna borde ha spridit sig genom organisationen, men många vet inte
varför de finns. Samtidigt vill nästan hälften ha kvar diskussionsgrupperna om ifall de fick
göra om EF. Vad som nämns som orsak är oftast tidsbrist. En respondent går väldigt kraftfullt
fram och hävdar orsaken till inaktiva diskussionsgrupper beror på bristande intresse hos
användare att dela med sig vilket skulle spegla företagskulturen. Detta är allvarligt och bör
undersökas mer noggrant. Det går inte att bygga en informationskanal som syftar till mindre
icke-hierarkiska kontakter om organisationen behåller ett hierarkiskt synsätt. För att få igång
diskussionsgrupperna kan organisationen lyfta fram de som har fått hjälp och tips av andra
anställda.

Sammanfattningsvis så fungerar EF som förmedlare av information från ledningen och mella
de grupper som vill delge information till anställda på Eka Chemicals. Om EF förmedlar mer
information är svårt att säga då det används som en ännu en kanal till att sprida information.
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EF kan få ut information snabbare än tryckta publikationer. Nackdelen är att alla inte har
tillgång till EF. En liten del av användarna använder EF mer än andra, då de aktivt utbyter
information. De är dock för få för att det ska generera större effekter för organisationen. Det
som är positivt är att användningen av EF har under år 2000 ökat och för att vara en aktiv
kanal för informationsutbyte bör den trenden fortsätta.

4.2 EkaForum fungerar som passiv informationskälla

Den andra, i den ordning de är beskrivna, frågeställning syftar till att ta reda på hur EF
fungerar som informationskälla. Intresset ligger i att undersöka om EF används för
informationsökning och i vilken utsträckning.

För att kunna ta reda på respondenternas informationsvanor fick de rangordna olika
informationskanaler. De mest använda informationskällor var e-post, telefon och informella
kontakter. När det gäller informella kontakter kan det ske med hjälp av telefon, e-post och
liknade, men det som avses är person till person kontakter. EF kommer först som femte
viktigaste informationskanal i förhållande till de andra.  För att förstå varför, bör man titta på
kommentarerna till enkätfrågan ”I de tillfällen som du vänder dig till EkaForum, räcker
EkaForum för att få den information du söker?”.  Bland kommentarerna nämns att EF är bra
för allmän företagsinformation, men otillräcklig när det gäller specifik information. Detta
påverkar resultat på ovannämnda fråga. Resultatet indikerar att lite mer än en fjärde del inte är
särskilt nöjda med informationen på EF. Orsaken kan vara att informationen på EF är allmän
och inte inriktad mot något speciellt yrkesområde.

En bra informationskälla bör underlätta arbetet för de berörda. Av svaren på enkätfrågan
framgår att ingen anser att mycket väl passar in. Däremot finns det en antydan att EF inte
underlättar personalens arbete. Kommentarer gör gällande att EF används för att hitta
information om företaget, men inte om det som berör det dagliga arbetet. En del anser att det
inte finns information som är anpassad till dem. Några anser att informationen är svår att hitta
medan andra tycker att EF ger snabb information om företaget.

4.2.1 Slutsats

I jämförelse med andra sätt att inhämta information är EF inte det som används flitigast. Det
som EF används till är att hämta information såsom företagsnyheter på EF. Detta på grund av
att nyheterna är snabbt uppdaterade och ger snabb information om företaget. För mer specifik
information är EF inte användbar utan andra källor används. Om EF ska kunna tillhandahålla
specifik information måste tillgången till information skräddarsys för olika användargrupper.

EkaForum har möjlighet att vara ett aktivt kommunikationsmedel.

I denna slutsats besvaras problemformulering om EF bidrar till mer utbyte av information
mellan de anställda. En sammanfattning är att EF används inte så ofta bland de anställda på
Rollsbo-divisionen. Däremot har användandet ökat under år 2000. Några av orsaker till
ökningen är ökad tillgång och bättre uppdatering. Användargränssnittet och struktur har
betydelse för användandet. Respondenterna uppfattar EF användargränssnitt och struktur som
svåröverskådlig och krångligt. Trots de flesta är vana att använda Internet-teknik uppfattas
inte EF användargränssnitt som enkelt utan som krångligt .Organisationen bakom EF har även
utvecklat grafiska guidlines. Detta har inte heller hjälpt.
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Det finns två sätt att kommunicera med EF, att bidra information och delta i
diskussionsgrupper. De flesta bidrar inte med information. Det råder en klar osäkerhet kring
publiceringsreglerna. Engagemang i diskussionsgrupper förefaller inte heller särskilt
prioriterat bland de anställda. Endast 12 av 48 respondenterna svarade att de någon gång hade
deltagit i diskussionsgrupper. Orsaker som nämns är tidsbrist, ointresse och ovetande om
diskussionsgruppernas användningsområden.

Det sker en kommunikation mellan ledning och anställda. De tre informationstjänsterna som
respondenterna använder sig flitigast är företagsnyheter (89,5 %), lokala nyheter (75 %) och
fakta om företaget (66,6 %), vilket är information från företaget till anställda. Hur
informations betydelse och riktighet uppfattas av de anställda är lite tvetydigt. Resultatet visar
att de flesta är nöjda. Dock, finns det röster som är kritiska. Bland kommentarerna finns
uttryck för besvikelse t.ex. för tunt med material, finner aldrig den information jag söker och
kunde vara mer utförlig. Det finns även positiva kommentarer; har hittills hittat allt som jag
har sökt efter, oftast finns det en hänvisning om det inte finns fullständig information på
platsen och för att jag brukar hitta det jag söker. Om detta jämförs med enkätfråga nr 21, som
behandlar om EF räcker som informationskälla, ger  resultat ett tydligare svar,  att EF inte alls
räcker. Bland kommentarerna finns att informationen är begränsad och allmän, men att EF är
oslagbar när det gäller snabb och korrekt företagsinformation. Denna kommentar är en
bekräftelse på en av fördelarna som litteraturen tar upp, när det gäller den allmänna
informationen.

Kommunikation består av två parter som ofta är aktiva. Att sprida information är ett sätt att
kommunicera. Den informationskanal som organisationen väljer att använda måste var en
som användarna ständigt bevakar. Nästan lika många söker information några gånger i vecka
som några gånger i månaden. Dock är den större delen av respondenterna som söker
information på EF några gånger i månaden till mer sällan. Detta innebär att större delen av de
anställda riskerar att missa viktig information som sprids via EF. En orsak till att de inte
använder EF för att finna information är för att sökverktygen inte uppfattas vara effektiva.
Majoriteten av respondenterna anser att sökverktygen på EF är mindre effektiva.

Som informationskanal hamnar EF först som femte viktigast vid en rangordning av olika
informationskanaler.  Det som förvånar är att Internet värderas högre än EF, för EF har
information, förvisso allmän, som riktar sig till företagets anställda.

Nyckeln till att EF ska vara ett lyckat projekt är att det används. Varför EF inte används mer
än vad det görs kan vara dess struktur, användargränssnitt, tillgång till datorer och viljan till
att använda EF som kommunikationsmedel. EF har möjligheten att vara ett aktivt
kommunikationsmedel men det kräver från Eka chemicals sida att EF blir mer tillgänglig,
användargränssnittet mer användarvänligt och uppmuntrar till att använda EF som ett
kommunikationsmedel.

4.3 EkaForum bidrar med kontakter

I detta stycke analyseras om EF skapar kontakter mellan olika nivåer inom organisationen.
Om det är så, vad är det som bidrar till förbättrade relationer och på vilket sätt.

Aktivitet i diskussionsgrupperna är låg. Endast 12 av 48 har någon gång använt sig av
diskussionsgrupperna. Av dessa är det sju som några gånger i månader eller mer sällan som är
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aktiva. Endast en är aktiv dagligen. Om diskussionsgrupperna har hjälpt användarna anser
fem av sju att det så är fallet. Oftast sker det ett utbyte av information och tips mellan
anställda. Samtidigt anser en att det saknas utbyte av information och denne tror att det har
med företagskulturen. När det gäller EF som helhet anser 6 av 48 att EF har bidragit med nya
kontakter. Tabellen visar att det är tveksamt om de kontakter som EF har bidragit med är till
någon nytta.

4.3.1 Slutsats

I denna slutsats behandlas problemformuleringen, skapar EF kontakter mellan olika nivåer
inom organisationen. EF skapar kontakter mellan olika användare. Visserligen är dessa få
men det sker. Det finns ett motstånd till att använda EF som kan bero på tidsbrist men också
en ovilja att dela med sig av sina erfarenheter. Oavsett vilket, så gagnar det inte
organisationen. För att EF ska fungerar inom ramarna för KM så bör organisationen jobba
med att förändra företagskulturen så att fler delger information. EF är en kanal som kan
förverkliga idéer inom KM men för att det ska ske måste organisationen arbeta
företagsklimatet. Om medlemmar i organisation inte är beredda att delge information spelar
det ingen roll hur bra EF är uppbyggt för att kunna förmedla informationen. Viljan till att
delge information måste byggas upp inom organisation.

4.4 Allmänna åsikter om EkaForum

Som sista fråga får respondenterna möjlighet att uttrycka sig om vilka funktioner som de vill
ha tillgång till på EF. Det är elva respondenter som har tagit möjligheten. I stort sett alla anser
att EF kan bli bättre. Bland kommentarerna växer två viktiga synpunkter fram. Den ena är att
EF bör utvecklas så att det omfattar mer än allmän företagsinformation. Det andra är att EF
bör omfatta mer än Sverige. Tillgången bör omfatta hela organisationen och inte som en
uttrycker det ”Upplever att det bara handlar om Bohus och Rollsbo”.

4.5 Kommunikationsmodellerna

EF ska analyseras efter två kommunikationsmodeller som tas upp i teoriavsnittet. Dessa är
basmodellen i sitt kontextuella sammanhang och användningsmodellen. En skiss över dessa
finns i avsnitt 2.2.1.

Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang utgår ifrån sändarna av information. I detta fall
är det ledningsgrupp, webbredaktörer och andra anställda. De krav som ställs på dem är det
regelverk som omfattar EF. Individuella faktorer är med all säkerhet olika för olika personer,
men det finns antydan till att delgivande av information är låg. Detta beror delvis på ett
uttalande av en respondent men också pga det låga deltagandet av att publicera information.
Kontexten är Rollsbo division. Innan mottagaren mottar budskapet utsätts det för brus. I detta
fall är det EF som skapar brus pga driftstörningar och ett användargränssnitt som inte hjälper
användarna och informationofullständighet. Effekten hos mottagaren beror på dennes
mottaglighet, vilken inställning denne har till information samt vilket medium som används.
Inställningen är att allmänna nyheter förmedlas snabbt via EF och är oftast heltäckande. Till
själva informationskanalen EF, är det blandat. Användargränssnittet gör EF otillgängligt för
en del som tycker att EF är för svårt att använda. Det finns också ett motstånd mot att använda
EF då en stor del av användarna inte riktigt känner till användningsområdena. Feedbacken till
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sändaren kan innefatta att mäta antal inlägg i diskussionsgrupperna och antal publicerade
artiklar men även denna undersökning är ett sätt att ge feedback till sändaren.

Någorlunda enkelt  
för att nå ut till en
 stor andel anställda. 

Ledning och
 anställda

Mestadels
 företags

information
Anställda

Inte fullständigt 
önskvärt. Endast
 företagsnyheter 

når fram. Uppdateringsgrad, problem 
med användargränsnitt 

Tillgång till datorer, EF´s användargränsnitt 

Det förekommer en del undersökningar gjorda av studenter

Avkodning

EF, Rollsbo
Kodning

EF, Rollsbo enligt basmodellen i sitt kontextuella sammanhang

Användarmodellen utgår ifrån användarna sätt att ta till sig information. Sändare av
information i EF är olika ledningsgrupper samt användarna. I rutan människor är dessa
anställda på Rollsbo. Deras sociala och psykologiska faktorer kan vara dessa: varför använda
EF, vikten av uppdatering, ökad tillgång till EF, användargränssnittets funktionalitet, deras
kunskap om EF. När dessa väljer eller använder olika informationskanaler (2) hamnar EF på
en femte plats efter hur ofta användarna använder EF för att få tag på information. De behov
(3) som de vill tillgodose är främst information om företaget och lokal information. Ytterst
liten andel vill få tag på tips och kunskap från andra anställda. När det gäller tillfredsställelsen
av information så uppfyller EF detta när det gäller allmän information såsom företags- och
lokala nyheter. När det gäller specifik information är EF inte tillfredsställande.
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Det som modellen saknar är feedback till sändaren. Sändarna borde, om de är ledning eller
personer med befattning, kunna påverka de sociala och psykologiska faktorerna. Därför anser
jag att en koppling mellan sändare och social och psykologiska faktorer borde finnas.

4
3

2

För          att

Ledningen
och
anställda

Ofta andra medier, men vid
allmän information om
företaget används EF

Anställda i
Rollsbo

Inget behov av att
använda EF. Tillgång
till EF har blivit bättre.
Strukturen på EF
uppfattas som rörig.

Tillgodose nyhetsbehov om företaget.
Inte specifik information rörande
deras arbetsuppgifter

Ger  en viss tillfredsställelse, speciellt nyheter om företaget. Det
som minskar tillfredsställelsen är att användargränssnittet är ett
problem för en del. Det uppfattas som rörigt och ostrukturerat.

Väljer - använder

som

1
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5. Konklusion

Uppsatsen startade med att jag ställde mig frågan: hur används ett intranät? För att ta reda på
detta ställde jag tre frågeställningar: Bidrar EkaForum till mer utbyte av information mellan
de anställda? Är EkaForum en tillfredsställande informationskälla? Skapar EkaForum
kontakter mellan olika nivåer inom organisationen? Det som jag ville uppnå med dessa, var
att se hur väl teorierna och tankarna kring intranät passade det faktiska användandet. Orsaken
till mitt intresse kring intranät beror dels på att det är ett relativt nytt sätt att kommunicera och
sprida information samt att intranät ses som frälsaren till alla informationsproblem. Något
som också påverkade mitt val av ämne var att jag har ingått i organisationer som alltid har
haft problem med att nå ut med information.

Varför det blev Eka Chemicals intranät EkaForum som blev undersökningsobjekt var till stor
del på grund av Kasimir Zdanowski kontakter. Dessutom fick jag reda på att två holländska
studenter hade gjort en förstudie till varför Eka Chemicals ska införa ett intranät.

Metoden som uppsatsen bygger på är kvantitativa enkäter. Sammanlagt skickades 96 enkäter
ut och svarsfrekvensen blev 50 %.  Det finns ett kvalitativt inslag och det är en möjlighet för
respondenterna till att motivera sitt svar. Detta har lett till intressant information om
användarnas åsikter kring EkaForum, som inte hade kunnats utläsas av enkätsvaren.

Slutsatser som jag har dragit av min undersökning är att EF fungerar som en förmedlare av
företagsnyheter och lokala företagsnyheter. Genom att intranät är ett snabbt medium till att
förmedla information passar det ypperligt att användas för att sprida företagsinformation.
Förbättrad uppdatering av nyheter och ökad tillgång av datorer kan vara orsaker till att EF
fungerar som förmedlare av företagsnyheter. EF har brister när det gäller information som är
specifik för en arbetsgrupp, exempelvis ekonomi. Orsakerna till detta kan vara att EF
tillhandahåller allmän information, är kopplat till avdelningar i Sverige samt att avdelningarna
inte är tillräckligt aktiva som informationsspridare. Det sker väldigt lite utbyte mellan
användarna, vilket missgynnar målet med knowledge management. En ytterligare orsak kan
vara att det inte aktivt arbetas med interaktion mellan användargrupperna. Därför fungerar EF
som en förmedlare av information från ledningen till användarna och inte tvärtom eller mellan
användarna.

Enligt enkätresultatet anser användarna att EF har betydelse och har framtiden för sig. Detta
kan bero på ökad tillgång till EF och förbättrad uppdaterad information. Visserligen har
användningen ökat när det gäller företagsnyheter men det är en passiv användning av EF. Om
användarna menar allvar med sitt påstående, vilket man får utgå ifrån, måste det blir en mer
aktiv användning av EF. Det bör även ske förändrar när det gäller användargränssnittet som
uppfattas som rörigt både till utseende samt struktur.

Som jag avslutade förra stycket anser jag att man ska arbeta mer med användargränssnittet
och struktur. Detta för att användargränsnittet uppfattas som rörigt och det gynnar inte EF.
Vidare bör en grundligare undersökning ske om vad användarna vill ut ha EF. Det hela leder
till att man bör genomföra en djupare undersökning av användarnas behov och inställning till
EF. Samtidigt bör man undersöka hur Eka Chemicals organisation påverkar
informationsutbytet. Det finns indikationer på att organisationen är hierarkiskt uppbyggd med
en styrning från toppen. Det finns även indikationer på en motvilja att delge information
mellan användarna. Detta kan bero på företagsklimatet. Om det gör det är det högst allvarligt
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då det inte ger de effekter som företaget vill få via knowledge management. Organisationen
bör jobba med att få en vi-känsla snarare än att ha individ baserad företagsklimat. Det som är
viktigt är att gruppen ska nå resultat snarare än individen. Detta hindrar inte att individen
utvecklas men det är gruppen som ska nå resultatet. Det är ett stort arbete att arbeta med
organisatoriska förändringar och det finns en indikation på att Eka Chemicals behöver
förändra organisationens värderingar när det gäller informations- och kunskapsutbyte.

Denna uppsats är till hjälp för de som ska starta eller ha haft ett intranät. Uppsatsen visar vad
som kan ske med intranät. Intranätet som är föremål för undersökningen, EF, har föregåtts av
en förundersökning och har gedigna riktlinjer, ändå så fungerar inte EF fullt ut pga den låga
interaktionen mellan användarna. Intranätet måste användas för att det ska ha något värde.
Denna uppsats visar att det finns klara indikationer på att EF har för låg användningsgrad. För
de som ska skapa ett intranät eller utveckla ett intranät är uppsatsen en motivering till att
arbeta ordentligt med att förankra tanken om intranätet i en organisation.

Det finns intressanta forskningsområden att fortsätta undersöka. En är om hur intranät och
KM påverkar gällande företagsklimat. En annan är hur organisation arbetar med förankring
och uppföljning av ett intranät. Slutligen, måste det ändå påpekas att intranät som inte
används är en bortkastad resurs.
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6. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ett intranät används. Undersökningen har
skett på Eka Chemicals division Rollsbo. Mina problemformuleringar har varit:

Bidrar EkaForum till mer utbyte av information mellan de anställda?
Är EkaForum en tillfredsställande informationskälla?
Skapar EkaForum kontakter mellan olika nivåer inom organisationen?

Bakgrunden till mitt syfte har varit mitt eget intresse för att se hur organisationer når ut med
sin information. I denna uppsats tittar jag på hur intranät kan användas för att nå ut med
information. Mina problemformuleringar bygger på de för- och nackdelar som jag har funnit i
litteraturen samt företagets egna målsättningar med sitt intranät.

I uppsatsens första kapitel behandlas frågeställningen, definitioner och vilken metod jag har
valt. Metoden som jag har använt är en kvantitativ enkät. Enkätundersökningen genomfördes i
slutet av december 2000 och i början av januari 2001. Jag skickade ut enkäten via e-post.
Insamlingen skedde via fax, e-post och med hjälp av Eka Chemicals bibliotekspersonal.

I kapitel två, som är min litteraturgenomgång, presenterar jag litteratur som har anknytning till
knowledge management, kommunikationsvetenskap, intranät och EkaForum (Eka Chemicals
intranät).  Knowledge management (KM) behandlas ingående och detta för att intranät påstås
kunna vara en förmedlare av KM. Från kommunikationsvetenskapen hämtades två modeller.
Dessa var basmodellen i deras kontextuella sammanhang och användarmodellen. De användes
för att belysa och strukturera undersökningens resultat. Intranät beskrivs utförligt då det ger
en nödvändig bakgrund till vad som kan vara ett intranät, dess för- och nackdelar och vilka
effekter det kan ha på organisationen. För att sätta in läsaren i hur EkaForum är uppbyggt
beskrivs strukturen och regelverket noga. Dessa är hämtade ifrån de policydokument som Eka
Chemicals har antagit.

Resultatet av undersökningen beskrivs i kapitel tre. Svaren ifrån enkätfrågorna struktureras
upp i olika underkapitel. I redovisning blandas enkätsvaren med kommentarer som
respondenterna kunde ha gett.

I kapitel fyra dras slutsatser ifrån resultat med undersökningen. Dessa ställs mot teorier som
tas upp i litteraturen. Utifrån dessa analyseras materialet utifrån kommunikationsmodellerna.

Efter att dragit slutsatser vid en jämförelse mellan teori och resultat ställs detta mot min
problemformulering i femte kapitlet som kallas för konklusionen. EF fungerar tillfredställande
när det gäller företagsnyheter. Användningen av EF har ökat. Detta beror främst på två
orsaker, ökad tillgång till dator och förbättrad uppdatering av nyheter.
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8. Bilagor

8.1 Brev
Hej

Du har blivit utvald till att delta i en enkätundersökning om EkaForum som pågår under
hösten 2000. Undersökningen kommer att vara underlag till en magisteruppsats. Resultatet
kan komma att användas för utveckling av EkaForum. Du kommer att vara anonym och dina
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningen är godkänd av Lena Herber
Götesson och Gunilla Fridholm på Bohus divisionen.

Enkäten skickas med som bifogad fil till detta e-brev. För att det ska fungera öppnar du filen
och fyller i svaren. När du öppnar filen är det viktigt att den öppnas i storlek 10 och typsnitt
Times New Roman. Om andra inställningar görs så förändras enkätens struktur. Därefter
svarar du filen på din area. Sista momentet är du skriva ut enkäten och skicka den med till
Bibliotekshögskolan. FAX-numret är 033-164005. Hänvisning är Fredrik Solvang.

De svarsalternativ som du förfogar över är olika. T.ex. är fråga 1 så är det en fråga där du
sätter ett kryss på linjen jämte svaret som motsvarar frågan. När du svarat på frågan kan det se
ut så här:

1. Hur gammal är du? Sätt ett kryss på  linjen jämte svaret som motsvarar frågan.

>19 ___ 20-25___ 26-30 _X__ 31-35 ___ 36-40 ___ 41-45 ___ 46-50 ___

51-55 ___ 56-60 ___ 61-65 ___ 66-< ___

På en del frågor finns s k värdelinjer. I varsin ände finns ett värde som är vandras motsatser.
När du svarar på de frågorna  kan det se ut så här:

roligt tråkigt
_____________X________________________________________________________

Vid varje fråga finns det instruktioner skrivna med kursiv stil. En del frågor har följdfrågor
som oftast innebär att du ska med egna ord uttrycka det som förklarar ditt svar. Skulle det
uppstå några problem eller oklarheter så tveka inte att kontakta mig via e-post.

 Det är värdefullt om du kan besvara enkäten så noggrant och snabbt som möjligt. Enkäten
skickas tillbaka med FAX. Numret finns i slutet av brevet.

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar
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Fredrik Solvang
magisterstudent vid Bibliotekshögskolan
e-post: Fredrik.Solvang@bhs.utb.hb.se
FAX: 033-164005

8.2 Enkät

1. Hur gammal är du? Sätt ett kryss på  linjen jämte ditt svar.

>19 ___ 20-25___ 26-30 ___ 31-35 ___ 36-40 ___ 41-45 ___ 46-50 ___

51-55 ___ 56-60 ___ 61-65 ___ 66-< ___

2. Hur länge har du varit anställd på Eka Chemicals? Sätt ett kryss på  linjen jämte ditt svar.

>-1 år ___ 1-5 år ___ 6-10 år ___ 10-< ___

3. Vilken arbetskategori anser du att du ingår i? Sätt ett kryss på  linjen jämte ditt svar.

Administration ___ Försäljning/Marknadsföring ___ IT ___

Produktion ___ R&D ___ 

4. Hur ofta använder du EkaForum? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.

Dagligen Aldrig
____________________________________________________________________

5. Har din användning av EkaForum ökat eller minskat under år 2000? Sätt ett kryss (X) på
linjen som motsvarar ditt svar.

minskat ökat
_____________________________________________________________________

5b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.
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6. När du använder EkaForum, känner du dig säker på de funktioner som styr användandet av
EkaForum? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.

Väldigt osäker Väldigt
säker
_______________________________________________________________________

6b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

7.  Bidrar du själv med information till EkaForum? Sätt ett kryss på  linjen jämte ditt svar. Om
Nej,  fortsätt med fråga 9.

Ja ___ Nej ___

8. Om ja, tycker du det är svårt eller lätt att publicera på EkaForum? Sätt ett kryss (X) på
linjen som motsvarar ditt svar.

Mycket svårt Mycket lätt
______________________________________________________________________

9. Känner du dig säker på de regler och riktlinjer som gäller vid publicering? Sätt ett kryss (X)
på linjen som motsvarar ditt svar.

Väldigt osäker Väldigt
säker
______________________________________________________________________

9b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

10. Vilken sorts information söker du via EkaForum? Sätt ett kryss på  linjen jämte dina
alternativ.

Fakta om företaget ___ Företags nyheter ___ Manualer ___

Lokala nyheter ___ Policy ___ Pressutklipp ___

Annat:
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11. Brukar du vara nöjd med den informationen som du finner? Sätt ett kryss (X) på linjen
som motsvarar ditt svar.

Mindre nöjd Mycket nöjd
______________________________________________________________________

11b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

12. Hur ofta använder du EkaForum för informationssökning? Sätt ett kryss jämte ditt svar.

Dagligen ___ Några gånger i veckan  ____ Några gånger i månaden
___

Mer sällan ___

13. När du söker efter information på EkaForum, är de sökverktyg som finns till hands
effektiva för att finna den information som du söker? Sätt ett kryss (X) på linjen som
motsvarar ditt svar.

Mindre effektiva            Väldigt effektiva
______________________________________________________________________

14. Har du deltagit i diskussionsgrupper? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.
Om Nej, svara på fråga 15 och sedan fortsätt med fråga 18.

Ja ___ Nej ___

15. Vad är orsaken till att du deltar eller deltar inte? Här har du möjlighet att med egna ord
beskriva orsaken

16. Hur ofta deltar du i diskussionsgrupperna? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt
svar på frågan.

Dagligen ___ Några gånger i veckan  ____ Några gånger i månaden
___

Mer sällan ___
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17. Har diskussionsgrupperna hjälpt dig i ditt arbete? Sätt ett kryss på  linjen jämte ditt svar.

Ja ___ Nej ___

17b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

18. Har EkaForum bidragit till att etablera nya kontakter inom Eka Chemicals? Sätt ett kryss
på  linjen jämte ditt svar.

Ja ___ Nej ___

19. Om Ja, har dessa nya kontakter bidragit till bättre resultat inom ditt arbetsområde? Sätt ett
kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.

Väldigt lite Väldigt mycket
_______________________________________________________________________

20. Rangordna följande informationskanaler efter hur ofta du använder dem för att få tag på
information som löser du behöver. Använd siffror där 1 är lika med det som du använder
oftast och skriv svaret jämte alternativet.

Brev___ E-post___ EkaForum___ Fax___

Företagsbiblioteket___ Internet___ Informella kontakter___

Telefon___

21. I de tillfällen som du vänder dig till EkaForum räcker EkaForum för att få den information
du söker? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.

Inte alls                          Mycket väl
______________________________________________________________________

21b.Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

22. Uppfattar du att EkaForum har underlättat ditt arbete? Sätt ett kryss (X) på linjen som
motsvarar ditt svar.

Inte alls Mycket väl
______________________________________________________________________
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22b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

23. Om du gör en bedömning av EkaForum som helhet, anser du att EkaForum är ett
fungerade hjälpmedel? Sätt ett kryss (X) på linjen som motsvarar ditt svar.

Mycket liten Väldigt stor
______________________________________________________________________

23b. Varför? Här har du möjlighet att med egna ord beskriva orsaken.

24. Om du fick bestämma, vilka möjligheter och service skulle du vilja ha tillgång till via
EkaForum? Sätt ett kryss på  linjen jämte alternativen.

___ för att boka konferensrum ___ beställa
kontorsmaterial

___ kostnadsuppgifter ___ anmäla sig för kurser

___ beställa tidningar och böcker ___ addressbok

___ förslagslåda ___ diskussionsforum

___ söka i databaser ___ företagsmanualer och policys

___ distribution av mjukvara ___ anslagstavla

___ verktyg för försäljning ___ schema

___ finna företagsfakta och siffror ___ administration av projekt

___ återanvända andras OH-blad ___ återanvända andras Power-point
material

___ läsa tidningsurklipp ___ företagsnyheter

___ läsa gamla nummer av ekaEKO ___ beställa resebiljetter

___ läsa restaurangmenyn ___ virtuella konferenser

___ annat:
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Avslutningsvis, vill du kommenterar eller uttrycka en åsikt om EkaForum kan du gärna göra
det här:

Tack för att du tog dig tid att besvara denna enkät!


