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Abstract (eng) 
The aim with this independent degree project of master thesis is to find what the user opinions of 
the intranet in a county council is. The paper seeks how the question about how the culture in the 
organisation was affected by the use of the intranet. An important part is to explore the 
expectations and acceptance of the intranet and get a picture of which functions and services 
support day-to-day work with good quality. One goal is to find out how the intranet users feel 
that the communication, information and usability can be developed. 
 
The focus group interview is a qualitative method that has been applied for gathering data from 
the respondents, who participate in the investigation from the county council. The used method 
is unstructured focus groups containing the three dominating categories of staff in the county 
council. Totally five focus groups have been interviewed. 
 
In the result and the following analysis of data from the focus group interviews have a few main 
categories been chosen for the survey. One of the categories is the information- and 
communication flows in the intranet, which include how it works today and could be improved. 
Other parts in the analysis are usability, organisation culture and the potential for the intranet as a 
tool for the organisation. 
 
A number of conclusions are drawn from the survey and the analysis. One conclusion is that the 
intranet is a well-accepted channel for information, but underestimated as a communication 
channel. Another conclusion is that the respondents considered that an intranet has to be fun, 
exciting, and contain interesting material; which will lead to that the intranet will be used more. 
The content has to be updated and suited for the needs of the organisation.  
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1 Inledning 
Det här är en fallstudie om ett intranät inom ett landsting. Studien har ett användarperspektiv 
som syftar till att ta reda på uppfattningar och förväntningar hos de anställda i landstinget. 
Intranätet är en självklarhet inom de flesta organisationer, men bara för ett decennium sedan var 
det ett okänt begrepp för de flesta. Jag tycker att det är intressant att undersöka hur denna relativt 
nya kanal har förändrat arbetssätt och organisationskultur i den – enligt min bedömning – 
förhållandevis hierarkiska och traditionstyngda organisation som landstinget är.  
 
Ett intranät har kapacitet att hantera stora mängder information och kunskap. I en stor 
organisation finns det alltid behov av att kunna hantera information och kunskap på ett flexibelt 
och lättanvänt sätt. Ett mål är att se på om intranätet lyckas med detta? Jag anser att det är ett 
viktigt syfte med uppsatsen att se på hur informationen och kommunikationen har påverkas av 
intranätets tillkomst och utveckling.  
 
Vidare är det angeläget att studera i detalj om chefer och anställda anser att intranätet uppfyller 
deras krav på intranätet som ett stöd för en bra kommunikation och information i 
organisationen. Eller är det så att intranätet förvärrar informationssamhällets gissel om ett 
överflöd av information? Jag tycker det är spännande att ta reda på om intranätets fördelar 
överväger i det undersökta intranätet. Jag jobbar som webbredaktör i ett landsting och har 
upptäckt att verksamheternas behov inte alltid stämmer med det innehåll, funktioner och tjänster 
som erbjuds i intranätet. Faktum är att ett intranät har många fördelar som t ex möjligheten till en 
snabb informationsspridning samt potential till flexibel utbyggnad av funktioner och tjänster efter 
användarnas behov. En ambition är att undersöka hur det faktiska förhållandet mellan behovet 
hos användarna är kontra det utbud av funktionalitet och tjänster som finns. 
 
Min förhoppning är att uppsatsen kan ge ny kunskap till att förbättra intranäten utifrån 
användarnas behov och förväntningar, inte bara inom landstinget utan även för andra 
myndigheter och företag. 
 
Ett grundläggande kriterium för uppsatsen är att forskningsfrågor och syfte ska ligga inom 
kunskapsområdet för magisterprogrammet Teknik – design – kommunikation. Programmet är en 
40-poängs utbildning på magisternivå. När jag började leta efter litteratur och underlag inom 
undersökningsområdet fann jag att det inte fanns många vetenskapliga undersökningar om 
landstingens intranät. Däremot finns det flera undersökningar om intranät riktat mot privat 
sektor. Därför tyckte jag att detta var ett lämpligt område att titta närmare på eftersom det inte 
fanns så mycket material framtaget. 
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1.1 Bakgrund 
Ett intranät är uppbyggt med samma sorts teknik som Internet. Intranätet kombinerar 
funktionaliteten från Internet med ett slutet nätverks samarbetsmöjligheter där användarna når 
innehållet lättåtkomligt med en webbläsare (Heide, 2002). 
 
Intranätet är ett relativt nytt fenomen som spriddes i stor omfattning till företagen under 1990-
talet, främst under andra delen av årtiondet. Första generationens intranät hade karaktären av 
informationsplatser där den enkelriktade kommunikationen dominerade. Därefter har utveck-
lingen snabbt gått framåt, inte bara tekniskt utan även av innehålls-, struktur- och layoutmässigt. 
Ett intranät fungerar som lagringsplats för företagets information men innehåller även 
möjligheter att kommunicera inom företaget.  
 
I många företag startades intranätet av tekniker vilket innebar att i början var innehållet och 
struktur var lågt prioriterade. Därefter har utvecklingen gått mer mot att innehållet har fått en 
mer dominerande roll och användarna har fått mer att säga till om rörande utformningen av 
informationen och kommunikationen. Användaren spelar en allt viktigare roll för intranätens 
fortsatta utveckling. Intranätet har blivit ett strategiskt informations- och kommunikationsverktyg 
för företagets ledning att informera och kommunicera med medarbetarna (Heide, 2002). 
 
Utvecklingen i det moderna samhället har förändrat organisationerna för alltid. Bland annat har 
den informationsteknologiska revolutionen utvecklat nya organisationsformer (Bruzelius, 2004). 
Organisationerna har blivit plattare och organisationsnivåerna har blivit färre med högre grad av 
decentralisering för att reagera snabbare och effektivare på krav och förändringar, både internt 
och mot omvärlden. Detta har givetvis påverkat även intranätets användning. 

1.2 Syfte 
Att söka förstå hur intranätet används av verksamhetschefer, första linjens chefer1 och anställda 
inom ett landsting. Undersöka om intranätet uppfyller verksamheternas förväntningar samt se om 
intranätet kan användas till nya outnyttjade uppgifter som ger större nytta och utvecklar 
verksamheten? Utifrån fokusgruppernas synpunkter ta fram förslag till lösningar för att förbättra 
intranätet som verktyg, styrmedel och processtöd för verksamheternas kommunikation och 
information. 

1.3 Frågeställningar 
Nuläget 

• Hur används intranätet av verksamhetschefer, första linjens chefer och anställda? 

                                                 
1 Chefer inom landstinget som har ansvar för till exempel en vårdavdelning och är underställd verksamhetschefen. 
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• På vilket sätt fyller det befintliga intranätet behoven i det dagliga arbetet för verksamheterna 
och som stöd för de arbetsprocesser som finns på verksamheterna? 

• Hur ser cheferna och andra användare på intranätets användbarhet? 
 
Vision om förbättringar 

• Undersöka uppfattningar om hur intranätet kan användas bättre och ge större nytta enligt de 
behov som finns att utveckla intranätet som arbetsverktyg och processverktyg? 

• Vilka behov finns det att utveckla intranätet för en bättre information och kommunikation på 
kliniken/verksamheten och ledningsfunktioner inom landstinget? 

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Uppsatsen omfattar en undersökning av intranätet inom ett landsting i mellersta Sverige. Den 
omfattar inte den tekniska delen av intranät utan i huvudsak användares uppfattningar av intra-
nätet. Ett intranät är ett internt nät som omfattar webbsidor, e-post, applikationer och system. I 
denna uppsats ingår inte applikationer och system, dessutom omfattas inte e-post, extranät och 
Internetwebbplats. Vad det gäller e-post kommenteras dock de delar som påverkar intranätets 
funktioner och användning. 
 
Undersökningen har inte ambitionen att heltäckande analysera alla aspekter av intranätet utan 
handlar om respondenternas uppfattningar och förväntningar. 
 
Resultatet från fokusgrupperna avser inte att dra generella slutsatser utifrån hela populationen 
utan det handlar om att urskilja tendenser och mönster som gäller för de undersökta grupperna. 
Vidare omfattar uppsatsen inte de kognitiva processerna, det vill säga de intellektuella 
processerna såsom tänkande, begreppsbildning och kunskap. Dock beskrivs den psykologiska 
processen kommunikation eftersom uppsatsen omfattar detta. 

1.5 Landstingets verksamhet 
Det finns 21 landsting och regioner i Sverige. De viktigaste uppgifterna för landstingen är hälso- 
och sjukvården samt att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Ca 80 % av verksamheten 
består av hälsa och vård. Landstinget är politikerstyrt. Det är Landstingsfullmäktige som är det 
högsta beslutande organet och kan kallas för landstingens och regionernas riksdag.  Fullmäktige 
träffas minst fyra gånger per år. Verksamheten finansieras till 70 procent av landstingsskatten. 
Statsbidragen står för 20 procent och patientavgifterna för knappt 3 procent av inkomsterna. 
Övriga inkomster kommer främst från avgifter och ersättningar för tjänster inom andra 
verksamheter, exempelvis kollektivtrafik och kultur. Landstingets verksamhet styrs huvudsakligen 
av kommunallagen. (Landstingsförbundet, 2003).  
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Tjänstemannaorganisationen styrs av Landstingsdirektören som är underställd den politiska 
organisationen. Inom det undersökta landstinget är informationsansvaret delegerat till cheferna. I 
särskilda riktlinjer, som är politiskt fastställda, anges att: 

Varje chef har informationsansvar inom sitt eget verksamhetsområde, såväl externt som 
internt. Men i en tid när det känns som allt går snabbare och snabbare, där den politiska kartan 
ändras, där strukturerna inte ser likadana ut som förr och förändringar och omorganisationer 
blir allt vanligare blir chefens kommunikationsuppdrag internt, i den egna organisationen, och 
gentemot sina medarbetare allt viktigare.  (Information och kommunikation, 2003, sid 10). 

I riktlinjerna framhävs också att medarbetarna har ett ansvar för att ta del av informationen som 
ges internt: 

Varje medarbetare har ansvar och skyldighet att söka den information han/hon behöver men 
också att lämna information inom sitt sakområde. […] Det är likaså varje medarbetares ansvar 
att hålla sig informerad om landstingets verksamhet, organisation och åtaganden. (Information 
och kommunikation, 2003, sid 10) 

I riktlinjer anges ett tydligt ansvar för både cheferna och medarbetarna. Enligt min bedömning är 
det därför viktigt att intranätet fungerar som en bra stöttning utifrån båda gruppernas infor-
mationsperspektiv och behov. 
 
I det undersökta landstinget arbetar ca 7 000 personer. Verksamheterna är geografiskt spridda i 
hela länet. Det finns totalt 5 000 persondatorer med uppkoppling mot intranät och Internet. 
Vissa datorer används av flera personer vilket gör det svårt att uppskatta exakt hur många som 
använder intranätet. De persondatorer som är uppkopplade mot landstingets digitala nät har 
åtkomst till intranätet. 
 
Den största gruppen är medarbetare. Majoriteten av dessa arbetar under en första linjen chef. 
Gruppen första linjen chefer domineras av olika vårdenhetschefer, t ex för en vårdavdelning. I 
undersökningens fokusgrupper för första linjen chefer arbetar de flesta vårdenhetschefer inom 
hälsa och vård. Vårdenhetschefen/första linjen chefen har en verksamhetschef som sin närmaste 
chef. I sin tur har verksamhetscheferna antingen en divisionschef eller en förvaltningschef som 
närmaste chef. I min studie har jag inte tagit med chefsnivåerna över verksamhetscheferna.  
 
Målgrupper för intranätet är främst personalen inom landstinget. I riktlinjerna (Information och 
kommunikation, 2003) anges att intranätet ska vara ett elektroniskt arbetsverktyg för de anställda 
inom landstinget. Vidare anges att de viktigaste interna målgrupperna är förtroendevalda och 
anställda.  

1.5.1 Det undersökta landstingets intranät 
Under 2005 pågår ett intranätprojekt som har till syfte att anpassa och förändra intranätet till de 
behov som finns. I projektet ingår att se över innehållet och skapa en ny struktur bestående av 
bland annat en organisationsdel samt ett antal ämnesområden som inte är organisationsanknutna. 
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Ämnesområdena innehåller gemensam information inom landstinget sorterat efter olika ämnen 
som används frekvent i intranätet. Den pågående omdaningen av intranätet innebär att många 
användare har både positiva och negativa synpunkter på förändringen. Vid årsskiftet 2004/2005 
publicerades en ny startsida bland annat anpassad till bland annat den nya hälso- och 
vårdorganisationen (se bild 1). Intranätprojektet pågår till slutet av år 2005. 
 

 
 

Bild 1. Landstingets startsida på intranätet. Skärmdump från 2005-04-27. Bilden är redigerad, 
logotype och lokala notiser har tagits bort. 

Utöver alla webbsidor finns det ett antal funktioner och tjänster i intranätet som har funnits i 
flera år. Några exempel: 

•  Blanketter. Det finns ett gemensamt blankettarkiv som ett externt företag driver på 
uppdrag av landstinget. 

•  Telefonkatalog. En landstingsintern digital telefonkatalog som gör det möjligt att via en 
fritextsök eller organisationsstruktur kunna söka efter personer och enheter. 

•  Bokningar. Tjänster som består av bland annat bilbokningar, kaffebeställningar, 
konferensrum, AV-material, felanmälan av datorer och lokalbokningar. 

•  Enheternas webbplatser. Webbplatser som enskilda enheter har utformat med innehåll 
som kan bestå av enhetsintern och/eller annan gemensam information. Ansvarig för 
innehållet är enhetens verksamhetschef. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av två huvuddelar. Första delen består av att genomföra en nulägesbeskrivning 
av intranätanvändandet i landstinget där uppfattningar hos ett antal anställda fås fram med hjälp 
av fokusgrupper. Den andra delen består av att se på respondenternas visioner om hur ett 
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framtida intranät kan utvecklas positivt. Åtskillnaden mellan dessa båda delar är förstås inte helt 
tydligt utan går in i varandra. I analysen har de båda delarna setts ur ett helhetsperspektiv. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk referensram 
Uppsatsen använder som ansats att diskutera mönster och trender i intranätets information och 
kommunikation bland annat mellan medarbetare och chefer i landstinget. Ett fenomenologiskt 
perspektiv används genomgående. Detta kapitel syftar till att ge en orientering i de grundläggande 
teorierna och är nära anknutet till resultatet och analysen. 
 
Den tekniska delen av intranätet berörs endast i begränsad omfattning eftersom uppsatsen inte 
inriktar sig på de tekniska frågorna. Heides (2002) avhandling används på ett flertal ställen i detta 
kapitel bland annat för att belysa olika begrepp. Avhandlingen ger en bra heltäckande och samlad 
beskrivning av intranätet, dessutom är den av relativt färskt datum vilket är en fördel eftersom 
utvecklingen inom uppsatsens undersökningsområde är i ständig, snabb förändring.  
 
Det finns mycket litteratur som beskriver tekniken bakom intranätet vilket också är en anledning 
till att jag inte ger någon djupare beskrivning här. Uppsatsen koncentrerar sig istället på kom-
munikationen och informationsanvändningen av ett intranät. Kommunikationen är ett av våra 
viktigaste beteenden, det handlar om vår förmåga att utväxla information med omgivningen och 
därigenom skapa komplexa och omfattande system för att samarbeta (Hård af Segerstad, 2002). 
 
Det finns många undersökningar gjorda inom området intranät. En sökning i Libris och andra 
databaser visar att det finns ett flertal uppsatser i Sverige. Många av dessa uppsatser handlar om 
den tekniska delen av intranätet. Inom biblioteks- och kommunikationsvetenskapen har gjorts 
studier om intranätet som kommunikationsmedel. Jag har funnit att det inte finns någon veten-
skaplig studie av ett landstings intranät med kvalitativ inriktning.  
 
Information och kommunikation är uppsatsens undersökningsområde. Därför beskrivs 
information och kommunikation i forskningslitteraturen i föreliggande avsnitt. Uppsatsen har 
beröringspunkter mot forskningsområdet organisationskommunikation som beskrivs nedan. Jag 
kommer även att kommentera ämnet organisationskultur eftersom kulturen i ett företag påverkar 
i hög grad användandet av IT-teknik. 

2.1 Vad är intranät? 
Ett intranät kan delas upp i flera delar. De beskrivningar som ofta förekommer i forsknings-
litteraturen är uppdelat i två delar och kan variera något beroende på vem som beskriver 
företeelsen. Den beskrivning som ges nedan grundar sig framförallt på Telleens (1996) och 
Heides (2002) definitioner. 
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Det ena delen är den fysiska delen som är hårdvaran med bland annat datorenheter, kablage, 
hubbar, servrar med mera. Intranätets infrastruktur bygger på en klient – serverstruktur där 
klienten är den enskilda datorenheten bland annat innehållande webbläsaren för att läsa webb-
sidorna. Serverstrukturen innehåller bland annat servrar och databaser i ett gemensamt nätverk 
innehållande serverprogramvara. Brandväggen (från engelskans firewall) begränsar behörigheten 
till utvalda grupper. Vanligtvis är det endast de anställda inom företaget som når intranätet. Ges 
behörighet till användare utanför det egna företaget talar man om ett extranät. Det är vanligt att 
det inte bara är webbservrarnas information som nås via intranätet. (Bark, 1997) 
 
Den andra delen i ett intranät är alla webbstandarderna och protokollen som möjliggör att de 
tekniska enheterna kan kommunicera med varandra. Det handlar om överföringsprocessen av 
information och kommunikation mellan datorer i nätverket. Detta består främst av fyra webb-
standarder, nämligen URL (Unified Resource Locator), HTTP (Hyper Text Transport Protocol), 
HTML (Hyper Text Markup Language) och TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). Hela Internets (och intranätets) utveckling bygger på standardisering av 
mjukvarulösningar för till exempel att söka och distribuera information. Utan standardisering 
hade det inte varit möjligt för datorerna att kommunicera i nätverket. Varje klientdator har en 
unik adress som identifierar datorn i nätverket. Nätverkskommunikationen mellan intranät-
servern och webbläsaren körs med protokollet TCP/IP. TCP/IP delar upp informationen i ett 
antal ”paket” med mottagarens unika adress som skickas sedan från avsändaren till mottagaren. 
IP-numret är datorns nätadress. (Bark, 1997) 
 
Enligt Heide (2002) fyller intranätet en tredje uppgift förutom de två ovannämnda delarna. Det är 
intranätets funktion som en virtuell plats. Det innefattar sättet och möjligheten att organisera 
verksamheter, kommunicera, informera, styra och leda organisationer. Ett intranät påverkar 
företagens kultur och organisering. Medarbetarna får större möjligheter att ta del av utvecklingen 
i företaget och samtidigt kunna utvecklingen. Detta påverkar en organisation på många sätt och 
är ett intranät väl förankrat och används mycket av alla personalkategorier har det stor 
genomslagskraft som medium eftersom så många i en organisation har tillgång till så stor kun-
skapsmassa (Heide, 2002). 
 
Bark ger en samlad beskrivning av vad ett intranät är: 

Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt, oberoende av 
datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och utveckla den interna 
informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av kunskap/data inom 
organisationen, samt fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att understödja processer 
och arbetssituationer.   (1997, sid 9) 

Den invändning jag har mot Barks beskrivning är att intranätet har sällan ett enhetligt 
användargränssnitt eftersom intranät består av många olika komponenter som webbsidor, e-
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postprogram och strategiska applikationer inom företaget. I övriga delar sammanfattas intranätet 
på ett bra sätt i beskrivningen (Ibid.).  
 
En skillnad mellan e-post och intranät är att e-post använder push-teknik och intranät pull-teknik, 
det vill säga att användaren med stöd av push-teknik levererar informationen direkt till 
användaren medan i pull-tekniken distribueras inte innehållet utan det är upp till användaren att 
använda och hämta innehållet. Den webbaserade delen av ett intranät består normalt av 
framförallt av texter och olika sorters media såsom bilder, ljud och film. En grund för webbtexter 
är den så kallade hypertexten. Det innebär att den publicerade texten består av länkar till andra 
textavsnitt i många olika riktningar i intranätet och mot Internet och extranätet. I intranätets 
barndom presenterades innehållet nästan uteslutande i form av statiska HTML-sidor. Därefter 
har utvecklingen gått mot ett allt mer dynamiskt innehåll i både Internet och intranät vilket 
underlättas av nya standarder som XML (Extensive Markup Language). Det dynamiska innehållet 
kräver mer avancerade verktyg för innehållshanteringen. Det ständigt växande området för 
innehållshanteringen, även benämnt content management, är ett stöd för organisations-
medlemmarnas handläggning av innehåll, struktur och layout. Det finns flera syften med 
innehållshantering, det är främst att underlätta för informatörer i byggandet av strukturer, 
innehåll och inte minst för att kunna fokusera på innehållet istället för tekniken i intranätet. Den 
förenklade hanteringen har inneburit att informatörerna har större möjligheter att påverka ett 
intranäts innehåll. (Bark, 1997; Heide, 2002). 

2.1.1 Från informationskanal till arbetsredskap 
Intranätet har gått från att vara en teknifierad företeelse till att bli ett arbetsverktyg och stöd i 
verksamhetens arbetsprocesser. Ytterligare en tydlig tendens är att syftet med intranätet går mot 
att förbättra kommunikationen i företaget istället för att vara ett rent informationsmedium (Bark, 
1997; Heide, 2002; Telleen, 1996). Ända sedan intranätet började användas har den bärande 
tanken varit möjligheten att kunna erbjuda samma information till många medarbetare samtidigt. 
Detta ställer krav på att medarbetarna själva söker och hämtar informationen. Det innebär i sin 
tur en förändrad roll för ledning och chefer (Bark, 1997). Chefer får en allt viktigare roll som 
tolkare av den övergripande informationen som erhålles från intranätet. I och med intranätets 
tillkomst finns det dessutom större möjligheter än innan intranätets att följa och stödja de olika 
arbetsprocesserna inom alla delar av företaget. 
 
Heide (2002) har sammanfattat från ett antal forskningskällor tre stadier i ett intranäts utveckling:  

• Informationsfasen. Gemensam statisk information. T ex organisationsbeskrivningar, 
nyheter, produktkataloger, prislistor, telefonlistor med mera. 

• Kommunikationsfasen. I denna fas skapas möjligheter att ge respons och feedback. 
Informationen är mer anpassad efter användarnas behov. 
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• Transaktions- och integreringsfasen. Intranätet är en integrerad del av processer i 
organisationen. Det kan t ex röra sig om att alla applikationer och system är tillgängliga 
via intranätet. T ex bokningar, reseräkningar, processtyrning, ordersystem med mera. 

 
Min reflektion är att i verkligheten flyter gränsen ihop mellan de tre stadierna speciellt i större 
intranät eftersom ett företags intranät kan bestå av komponenter från alla tre stadierna vilket även 
kan ses i föreliggande undersökning. Fördelen med indelningen är att den ger en överskådlig 
beskrivning av hur ett intranät kan utvecklas över tiden.  
 
Ett vanligt synsätt i de flesta företag är att personalens kompetens är den viktigaste resursen. I ett 
landsting är detta i hög grad en realitet enligt min bedömning, personalens kompetens är den 
viktigaste grundstenen för verksamheterna. Intranätet lämpar sig väl för att anställda kan hämta 
statisk information enligt informationsfasen vilket alla tidiga generationer av intranät stödde. För 
att intranätet ska kunna stödja medarbetarna med t ex kunskapsdelning och kommunikation 
krävs det mer (Heide, 2002). Ett modernt intranät ger möjligheter att kommunicera effektivare 
och stödja pågående arbetsprocesserna genom olika verktyg. Ett verktyg som kan ses som ett 
stöd i processer är virtuella klassrum. De används ofta av t ex högskolor och universitet och kan 
även tillämpas på ett intranät. Virtuella klassrum innebär att vid större antal elever och kursers 
ökade komplexitet kan en virtuell mötesplats användas. Virtuella klassrum används ofta vid 
distansutbildningar. 
 
Intranätet har funnits i många organisationer relativt kort tid. Ändå har karaktären förändrats en 
hel del under de gångna åren. De flesta intranät innehöll enkelriktad information till 
målgrupperna i början. Därefter har de blivit alltmer inriktade mot interaktivitet, det vill säga 
användarna kunde kommunicera och utbyta information och kunskap med varandra. Samtidigt 
har utvecklingen gått mot en alltmer styrd struktur. Syftet med en styrd struktur är att det ska vara 
lättare att hitta för användarna. Ett intranät innehåller ofta en stor mängd information som kräver 
en intuitiv struktur. 
 
Sturmark & Branden (2001) hävdar att intranäten måste ha en fullständigt öppen karaktär så att 
all tänkbar information, metoder, analyser, dokumentation och omvärldskällor ska finnas 
omedelbart tillgängliga. Ett intranät bör inte toppstyras, risken är att det interna samtalet på 
företaget blir lidande. Ledningens bidrag i ett intranät bör vara företagets värderingar, visioner, 
mål och övergripande strategier (Sturmark & Branden, 2001). Vidare framhålls att fördelen är att 
det fria interna samtalet underlättas för ledningen eftersom det är lätt att ta del av det som sker 
inom organisationen. Sturmark & Branden anser också att ”om inte kommunikationen får spira 
fritt inom den egna organisationen flyttar den snabbt utanför, bortom insyn” (2001, sid 202). 
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Enligt Norman (1994) kan teknologin delas upp i hård respektive mjuk teknologi. Det gäller inte 
bara informationsteknologin utan all teknologi. Den hårda teknologin är den som styr oss 
människor och består av till exempel automatisering, beräkningar och tidsbesparingar. Den mjuka 
teknologin är flexibel och kontrollerbar. Informationsteknologi såsom intranät tillhör den mjuka 
delen och har i uppgift att fylla våra behov som människor. Rätt använd är informationsteknologi 
ett mycket bra hjälpmedel för oss. Norman (Ibid.) exemplifierar med att uppslagsböcker är 
enklare att hantera med hjälp av teknologin. Förutsättningen är att sökagenten är bra utformad så 
att vi hittar det sökta innehållet på ett för människan logiskt och enkelt sätt. Den svåra konsten är 
att göra verktyg som fungerar på det sättet som människan tänker. Norman anser att många 
datasystem är designade efter maskinens effektivitet och inte människans behov. Teknologi är 
inte neutral utan styr ofta vårt handlande. Teknologier har alltid sitt eget användningsområde som 
styr och begränsar vårt logiska tänkande. Om affordansen2 är hög är det lättare att använda 
verktyget och därmed blir det lättare att fokusera på innehållet. För att människan ska kunna ta 
till sig innehållet krävs att vi använder det reflektiva tankesättet. När människan tar sig tid att 
tänka igenom informationen tar vi emot detta lättare och kan lägga det i medvetandet. Om vi inte 
använder det reflektiva tänkandet så har vi svårt att komma ihåg saker. (Norman, 1994) 
 
Ett sätt att stödja minnet är att använda kognitiva artefakter. Enligt Norman (1994) är 
människans förmåga att minnas saker utan kognitiva artefakter begränsat. Olika tekniska 
hjälpmedel; artefakter såsom penna, papper, miniräknare, datorer är medel för oss att hjälpa till i 
den mänskliga utvecklingen. Hjärnan är väldigt flexibel, adaptiv och anpassningsbar, men 
behöver ett antal hjälpmedel för att stödja minnet. Norman (1994) menar att våra uppfinningar 
hjälper oss att minnas och göra människan smartare. För att vi ska kunna fungera 
tillfredsställande i det moderna samhället behöver vi stöd för vårt minne för att utvecklas. 
Människan har en ytterst begränsad mänsklig kapacitet att hålla reda på alltför många praktiska 
saker och tillgänglig forskning menar att vi förmår endast att klara av att komma ihåg cirka sju 
saker åt gången. (Norman, 1994).  
 
Ett intranät är enligt min tolkning en kognitiv artefakt som fungerar som stöd och verktyg för att 
vi ska kunna hålla reda på saker i vårt arbetsliv. Intranätet kan vara ett stöd för oss på många sätt 
t ex genom att: 

•  Lagra information. 
•  Innehålla strukturer så att vi kan förstå och hitta det vi behöver. 
•  Kommunikationsstöd. 

 

                                                 
2 Affordans: Ett begrepp som används i användbarhetssammanhang. Det kan röra sig om när en produkt har en 
egen synlig bruksanvisning. Man kan använda produkten på rätt sätt genom att titta på den. T ex när man ser 
dörrhandtag vet man automatiskt att det är handtaget som är redskapet för att öppna dörren (Norman, 1994). 
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Det reflektiva tankesättet kräver tid för jämförelser och tolkningar från oss själva. Norman (1994) 
hävdar att vi själva måste göra teknologin mer human och göra den till både en fysisk och en 
kognitiv artefakt3 för att vi ska få bättre stöd för vårt minne. Världsutställningen i Chicago 1933 
hade mottot ”Science Finds, Industry Applies, Man Conforms” Norman anser att detta gäller 
fortfarande i alltför hög grad och att det moderna samhället istället bör inrikta sig på mottot 
”People Propose, Science Studies, Technology Conforms” (Norman, 1994, sid 253). 
 
Jag anser i likhet med Norman (1994) att intranäten har gått alltmer från 1990-talets hårdare 
teknologi till den mjukare teknologin under 2000-talet.  Vi går mot intranät som styrs mer utifrån 
våra behov och större flexibilitet. Det går förstås inte att generalisera men tendensen är uppenbar 
att den mjukare teknologin dominerar alltmer. Utvecklingen går mot en mer användarstyrd 
mänsklig teknologi. Användbarheten är central för att den mjukare teknologin ska bli kunna bli 
verklighet. Om vi uppnår en god användbarhet så utnyttjar vi teknologin på ett bättre sätt. Enligt 
Windahl (1997) är det viktigt att inleda utvecklingen av ett intranät med behovs- och målanalyser 
inom organisationen innan man börjar titta på de teknologiska aspekterna. Man bör tidigt i 
utvecklingen har klart vilka behov av information och kommunikation som finns inom 
organisationen. 

2.1.2 Intranät som informations- och kommunikationsbärare 
Intranätet lämpar sig utmärkt till att vara en kanal för att delge och förankra viktiga ledningsbeslut 
i en organisation enligt min bedömning. Denna förankring handlar enligt Lagergren (2003) om 
bland annat om att skapa en gemensam identitet och affärsidé. Ett intranät har goda 
förutsättningar för att sprida verksamhetsidén, visioner och strategier från ledningen till de 
anställda. Företagets visioner är en viktig grund för den kultur, sammanhållning, organisering och 
arbetssätt som bedrivs. I ett modernt företag är det viktigt att skapa tydliga och väldefinierade 
visioner och strategier för att stärka den interna sammanhållningen samt öka konkurrenskraften 
(Gad 2000; Lagergren, 2003). Intranätets pull-teknik förbättrar möjligheten att nå ut med visioner 
och strategier eftersom innehållet är ständigt tillgängligt på intranätet. Ett problem är att pull-
tekniken medför att det är upp till användaren att hämta och ta del av informationen (Telleen, 
1996; Heide, 2002).  
 
Visionen består vanligtvis av ett antal kärnvärden som kommuniceras mot alla anställda. Gad 
hävdar att kärnvärdena är en viktig grund för personalens motivation att utföra sitt arbete. Här 
finns en tydlig koppling mot det meningsskapande perspektivet som diskuteras i kapitel 2.3.1. 

                                                 
3 Kognitiv artefakt: Enligt Norman (1994) är kognitiva artefakter verktyg som stöder vår kognitiva förmåga. De 
mentala artefakterna är t ex läsning, logik, språk. Fysiska artefakter är t ex miniräknare, pennor och datorer. De 
mentala och fysiska artefakterna bildar tillsammans de kognitiva artefakterna. 
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Kärnvärden är en värdegemenskap (Lagergren, 2003) inom företaget. Kärnvärden är en stark 
drivkraft för utvecklingen inom en organisation. Enligt Lagergren (2003) är det relativt ovanligt 
att landsting har skapat och tydliggjort kärnvärden. I en allt kärvare ekonomisk verklighet kan det 
dock vara viktigt för ett landsting precis som privata företag att förankra en vision om vad 
verksamhetens innehåll ska vara enligt min bedömning.  
 
Heide (2002) har kommit fram till att intranätet inte automatiskt fungerar som det bästa verktyget 
för organisationslärande. Det handlar även om att medarbetarna har viljan att dela sin kunskap 
med andra. Enbart intranät löser inte lärandet ensamt utan lärandebehovet är olika beroende på 
organisationens mål och uppgift. Heide (2002) drar slutsatsen att det som utvecklar 
kommunikationen bäst i ett företag är ansikte mot ansikte kommunikationen, intranätet kan 
däremot bidra med att stödja så kommunikationen blir effektivare. Ett intranät har sin styrka i 
lagring, spridning och medvetandegörandet av informationen.  
 
Telleen (1996) anför att intranäten består av tre informationskategorier: 

• Formell information. Information som är officiellt sanktionerat och fastställt av 
ledningen. Denna har vanligen gått igenom en process för att innehållet ska vara riktigt, 
förtroendeingivande, ansvarsfullt och engagerande. Denna sorts information är den som 
ledningen anser som den viktigaste. Intranätet innefattar de formella dokument som 
utformas inom organisationen gällande information om produkter, tjänster och processer. 

• Projekt/gruppinformation. Är avsedd att användas av speciella grupper. Informationen 
används för att kommunicera och sprida idéer, koordinera aktiviteter och/eller hantera 
utvecklingsfrågor. Det färdigutvecklade materialet godkänns av gruppen som eventuellt 
senare blir ett formellt beslut. Vanligtvis är denna sorts dokument inte allmänt tillgängliga 
utanför gruppen. Projekt/gruppdokumentation publiceras ofta inte på intranätet. Telleen 
hävdar dock att denna sorts innehåll har en stor potential att i intranätet framhäva och 
lägga fram arbetsprocesser samt öka både organisations- och personalproduktiviteten. 
Ofta är innehållet tillgängligt endast för gruppmedlemmarna skyddat av lösenord eller 
andra sätt att begränsa tillgängligheten. 

• Informell information. Denna sorts information handlar om noteringar, 
minnesanteckningar, individuella presentationer och andra kreativa arbeten utförda av 
användarna i intranätet. För att förenkla hanteringen kan användarna skicka URL4 istället 
för dokument till andra användare. Den informella informationen kan bli betydelsefull 
stimulans vid samarbete och utveckling av nya koncept och idéer. 

2.1.3 För- och nackdelar med intranät 
Efter att ha studerat litteraturen inom undersökningsområdet intranät har jag fått fram ett antal 
för- och nackdelar med intranätet. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild av för- och 
nackdelarna utan att ge en översiktlig redogörelse. Redovisningen innehåller både egna 
slutledningar och faktainnehåll som jag funnit i forskningslitteraturen. 

                                                 
4 URL. En webbsidas unika webadress. 
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Fördelar Nackdelar 

• Förenklar kreativa och innovativa 
processer i företaget. 

• Underlättar utbyte av kunskaper och 
erfarenheter. 

• Mer information tillgänglig för 
medarbetarna. 

• Lätt att sprida information till många inom 
företaget. 

• Enkelt och snabbt att uppdatera. 
• Möjligheterna till interaktion mellan 

användare. 
• Informationsöverspill5. 
• Kan använda multimedia6. 
• Bättre kontroll över organisationens 

information. 
• Öppen teknik som är enkel och billig. 
• Enkelt att bygga ut. 
 

• Risk för intrång från obehöriga från 
Internet. 

• Informationsöverflöd. 
• Svårt att kontrollera om informationen/ 

kommunikationen når fram på avsett sätt 
till mottagaren.  

• Den som inte har tillgång till nätverket/ 
intranätet riskerar att få mindre 
information. 

• Störningar i ordinarie arbetet på grund av 
ökad uppmärksamhet och ökad 
ansträngning för att tillgodogöra sig 
informationen. 

• Stora intranät innebär en risk att 
informationen blir svår att hitta.  

• Information som är felaktig sprids lika 
snabbt som den korrekta. 

 

 

2.1.4 Informations och kommunikationsteknikens utveckling 
Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är ingen ny företeelse. Skriftkonsten kan ses 
som människans första kommunikationsinnovation. Med skriftkonsten möjliggjordes ett stort 
inflytande på kultur- och samhällsutvecklingen som alltmer har förstärkts under historiens gång. 
Skriftkonsten uppstod för ca 5 000 år sedan och bestod av bland annat bildskrift som till exempel 
den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna. Ett annat betydelsefullt steg i utveck-
lingen var det fonetiska alfabetet som fullbordades under 900-talet f.kr. Det fonetiska alfabetet är 
en viktig händelse som möjliggjorde för människan att göra kunskapen mer objektiv samt gjorde 
det möjligt att professionalisera kunskapen. Ett fonetiskt alfabet består av tecken för språkljud, 
kort sagt en grafisk presentation av talat språk. Boktryckarkonsten som introduceras av Guten-
berg i mitten av 1400-talet ledde till att kommunikationsmöjligheter fördes ytterligare längre ut i 
samhället. Fler kunde bli delaktiga i informations- och kommunikationsprocesser eftersom. (Hård 
af Segerstad, 2002) 
 
Den datatekniska utvecklingen har påskyndat IKT-samhällets framsteg. Under 1960-talet började 
utvecklingen accelerera med allt snabbare stordatorsystem. De växte alltmer i kapacitet och 
                                                 
5 En användare som tar emot information som egentligen inte är menad till henne. Den ger underlag till bland annat 
en bättre organisationskunskap (Heide, 2002). 
6 Datorstödd presentation som innehåller kombinationer av text, ljud, stillbilder, animeringar och videosekvenser. 
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storlek som kopplades sedan ihop via nätverk till bland annat terminaler. Nästa stora trend var 
minidatorerna som började komma på 1970-talet. Dessa var ofta kopplade mot stordatorerna. 
När bland annat PC:n (Personal computer) slog igenom på bred front med början under 1980-
talet lades en grund till dagens nätverkssamhälle. Ett nätverk är enligt Capron ett datorsystem 
som använder kommunikationsutrustning för att knyta ihop två eller flera datorer. De lokala 
nätverken har sedan fått en allt större betydelse i företagen. De lokala tekniska nätverken7 har 
inneburit att samarbetsmöjligheterna i samhället har ökat. Det gäller både lokalt (t ex inom 
företaget) och globalt via till exempel Internet som är världsomspännande och har drivit på 
nätverkssamhällets utveckling ytterligare. (Capron, 1998) 
 
Många har mycket god åtkomst till de mer traditionella kanalerna såsom massmedia och böcker. 
Den nya tekniken inom IT-världen, t ex intranät, Internet och mobiltelefoner, har gjort det 
möjligt att skapa nya former av kommunikation (Hård af Segerstad, 2002). Detta är förstås inte 
odelat positivt eftersom människan kan ha svårt att hantera nya tekniker och dessutom finns det 
ökad risk för informationsstress i IKT-samhället (Ibid.). Enligt Hylland Eriksen (2001) har 
informationsbehandlingen tenderat att öka inom de flesta yrkesgruppen. Han pekar på en norsk 
undersökning från Statens Folkhelse som visade att i mitten av 1990-talet användes 60% av 
budgetarna inom vårdsektorn till olika typer av informationsbehandling. 
 
IKT-samhället skapar möjligheter för människan att få en ökad delaktighet i skeenden. En positiv 
faktor är enligt Bruzelius & Skärvad (2004) att delaktigheten leder till ett större engagemang och 
motivation. Detta leder i bästa fall till att intranätet accepteras lättare som informations- och 
kommunikationsverktyg.  

2.2 Vad är kommunikation och information? 
Ordet kommunikation härstammar från latinets communis och betyder gemensam. 
Kommunikation handlar om interaktivitet människor emellan, det är en social interaktiv process 
som består av iakttagelser, erfarenheter, tankar och reflektioner. Det är interaktiviteten som driver 
vår gemensamma kommunikativa process vidare. Enligt Hård af Segerstad (2002) leder 
kommunikationen till en förädling av information som i sin tur resulterar i kunskap. Ofta 
framhävs det felaktigt att kunskap kan likställas med information. Kunskapen är ofta en produkt 
som kommer av information. Information kommer från det latinska verbet informare och 
betyder ”ge form åt” utforma. Informationen kan sammanfattas med att det är den objektiva 
företeelsen som produceras. Medan kommunikation är en förutsättning för den mänskliga 
interaktiviteten och utvecklingen. (Hård af Segerstad, 2002).  
 

                                                 
7 Ett begrepp som används är LAN: Local area network. 
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Pettersson (2003) betonar att information har flera olika betydelser. Han menar att ur ett 
användarperspektiv uppstår information först när ett meddelande tolkas av mottagares. Vidare 
anser han att en mottagarens tolkning och förståelse är en förutsättning för att till exempel ett 
meddelande kommer fram. Fiske ger sin syn på förståelse av kommunikation: 

Kommunikation måste ske; om min betydelse skiljer sig från er ses detta inte som misslyckad 
kommunikation, utan som en indikation på sociala och kulturella skillnader mellan oss. (1990, 
sid 249) 

De sociala och kulturella sammanhangen för informationen och kommunikationen är av väsentlig 
betydelse för vår utveckling. Johansson (2003) betonar att det sociala sammanhanget som ett 
företag infinner sig i är av stor betydelse för hur informationen och kommunikationen fungerar. 
Om det finns ett öppet klimat är det lättare att sprida information. Att sprida information är 
enligt Johansson (2003) ett samspel mellan människor. Hon menar att kommunikation i 
organisationer inte bara är en teknisk överföring av meddelanden, utan är ett komplicerat samspel 
mellan människor. 
 
Pettersson (2003) betonar att vara välinformerad och att besitta strategiskt viktig kunskap är en 
viktig nyckel för framgång i samhället. Informationsteknologin hjälper till att fördjupa vår 
kunskap. Människans mål bör vara att skapa ett kommunikationssamhälle snarare än informa-
tionssamhälle (Ibid.). Då kan alla människor kommunicera med varandra på lika villkor enligt 
Pettersson (2003). 
 
Intranätet består alltid av flera olika typer av informationsmaterial. Vad menas med då med 
informationsmaterial? Pettersson (2002) definierar att det är den fysiska representationen av ett 
visst informationsbudskap med ett visst syfte som förmedlas med ett medium. Vidare beskriver 
Pettersson (2003) att informationsmaterial bör uppfylla ett antal grundkrav för att vi ska ta till oss 
innehållet. Dessa grundläggande krav är korrekt innehåll, god språklig och teknisk kvalitet. Andra 
viktiga kriterier som betonas är tydlighet, enkelhet, god läsbarhet och enhetlighet (Pettersson, 
2003). En avgörande faktor för att informationen överhuvudtaget ska mottas är att motivationen 
är hög hos mottagaren av informationsmaterial. För att lyckas med att skapa motivation och 
uppmärksamhet är det viktigt att innehållet är lättillgängligt och enkelt att förstå (Pettersson, 
2003).  
 
Hansen (1999) hävdar att informationen kommer från tre källor: 

• Externt. Världen vi observerar. Det som vi ser och tar emot med våra 
sinnesförnimmelser. Det rör sig om t e x text, verbala värderingar och mediala 
presentationer. 

• Internt. Våra egna bilder, idéer, visualiseringar, uppfattningar och insikter. Det handlar 
här framförallt om de mentala processerna. 

• Kombinerat externa och interna källor genom att kognition och perception möjliggör nya 
kombinationer av kunskap och information. 
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2.2.1 Två kommunikationsskolor 
Det finns två huvudinriktningar eller skolor inom kommunikationsstudierna. Det är 
transmissionsperspektivet och det semiotiska perspektivet (Heide, 2002; Hård af Segerstad, 2002; 
Fiske, 1990). De båda skolarna ser kommunikationen på två olika sätt. Fiske anser att båda dessa 
skolor kompletterar varandra. Den semiotiska skolan ger en bättre förståelse av den pågående 
kommunikationen. Processkolan mer empiriska inriktning kan fylla i de luckor som det 
semiotiska perspektivet lämnar (Fiske, 1990). 
• Överföring av meddelanden (transmissionsperspektiv) enligt den så kallade processkolan. 

Kommunikationen är en process som påverkar ett beteende eller sinnesstämning. Här 
handlar det om hur sändare och mottagare kodar och avkodar. Kommunikationen ses som en 
linjär process som följer en viss given väg. Det är den så kallade processkolan som dominerar 
detta synsätt och inriktar sig på kommunikationshandlingar. Shannon & Weavers linjära 
kommunikationsmodell är grundläggande för processkolans tänkande. Modellen går ut på att 
sändaren kommunicerar med en eller flera mottagare via en kanal. Sändaren kodar den sända 
signalen och mottagaren avkodar signalen. Mellan kodningen och avkodningen finns det olika 
sorters störningar och brus som stör den utsända signalen och ger ett felaktigt innehåll i 
budskapet. Det finns många modeller som beskriver överföringen av meddelanden som dock 
inte tas upp i föreliggande uppsats. Fiske (1990) 

 
• Skapande och utbyte av betydelser (semiotiska perspektivet). Inom semiotiken spelar 

mottagaren en mer aktiv roll i tolkningen av betydelser av meddelande och texter. Det är 
läsaren själv som skapar betydelserna och meningen med kommunikationen eftersom hon 
låter sin erfarenhet samt sina attityder och känslor påverka. Modellerna är inte linjära utan är 
strukturalistiska och eventuella samband i modellerna visar relationerna mellan 
kommunikationselementen. En väsentlig skillnad mellan semiotiken och processkolan är att 
semiotiken inte skiljer på kodare och avkodare. En annan skillnad är de sociala och kulturella 
betydelserna i kommunikationen. (Fiske, 1990) 

2.2.2 Information kontra kunskap 
Ovan redovisades i stora drag samspelet mellan information och kommunikation. Även 
relationen mellan information och kunskap berördes kort. Heide (2002) hävdar att information 
och kunskap ska ses ur olika sammanhang. Vilket innebär att informationen inte alltid har en 
koppling till kunskapen. 
 
Shedroff (1999) presenterar en modell för budskapets förståelse där informationen och 
kunskapen ses som en process. Våra sinnen bombarderas ständigt med data (se figur 1). Datan 
måste organiseras, förvandlas och presenteras så att det ger värde för mottagarna. Informationen 
måste vara meningsfull för att vi ska ta emot den. Då kan vi tillgodogöra oss informationen och 
skapa ny kunskap.  
 
Vishet eller vetande är en djupare förståelse av budskapet. Shedroff (1999) hävdar att vishet är en 
sorts metakunskap. Det är en blandning av alla processer och förhållanden som vi förstår genom 
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erfarenhet. Vi kan inte dela vishet med andra som vi kan göra med kunskapen. Inlärning är en 
process som bygger broar mellan kognitiva funktioner till vetskap och vishet  
 

Figur 1. Förståelse är en stegvis process som börjar med data som vi tar emot. Beroende på kontext, mottagare 
och erfarenhet formas den till kunskap och ibland till vishet. Modifierat efter Shedroff (1999). 

 
Shedroff (1999) menar att informationsdelning är en av de absolut viktigaste pådrivarna i 
människans utveckling. Han exemplifierar med boktryckarkonsten (Gutenberg) som gjorde det 
möjligt att sprida idéer hos en stor massa. Boktryckarkonsten gjorde att nya strömningar tog fart, 
vilket krävde nya sätt för människor att strukturera och värdera information (Eriksson, 1997). Jag 
anser att det finns en nära anknytning till Internet och intranätets roll som ett medium för att 
sprida och dela kunskaper och idéer. 

2.3 Organisationskommunikation 
Heide (2002) ger en beskrivning av organisationskommunikation. Det handlar om att skapa en 
välfungerande kommunikation mellan chef och medarbetare eller hur kommunikationen påverkas 
av kulturer och maktstrukturer. Det moderna arbetslivet ställer krav på en väl planerad 
kommunikation inom organisationen. Organisationskommunikation kan beskrivas som 
organisationsmedlemmarnas formella och informella kommunikation internt inom organi-
sationen.  
 
Organisation och kommunikation hänger mycket nära ihop. Forskningsfältet organisations-
kommunikation har växt de senaste decennierna. Organisationskommunikation är dessutom ett 
medel för företag att uppnå vissa mål till exempel förbättrad effektivitet, ökad försäljning samt 
högre kunskap. I detta omfattas den externa informationen från företaget och den informella 
kommunikationen mellan organisationsmedlemmar. Det handlar om fokus på kommunikations-
processer, både planerade (formella) och spontana (informella). I detta är viktiga delar att studera 
hur kommunikationsprocessen fungerar mellan chef och medarbetare och hur kommunikationen 
påverkas av företagskulturen och maktstrukturen. (Heide, 2002). 

Information Kunskap VishetData 

Kontext

Mottagare
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Heide förklarar att den så kallade modernistiska traditionen inom organisationskommunikation 
innebär en strävan att skapa en organisationseffektivitet och skapa en bättre kontroll och 
förutsägbarhet i kommunikationen. I motsats till detta finns den kulturorienterade traditionen 
inom organisationskommunikationen. Här läggs tyngdpunkten på att verkligheten är socialt 
konstruerad. Inom kulturorienterade tradition finns ett medarbetarperspektiv. Målet är att studera 
tolkning och förståelse av sociala processer. Den kulturorienterade traditionen innebär att 
kommunikationen är den som skapar och upprätthåller organisationers fortlevnad. (Heide, 2002). 
 
Intranät stödjer en alltmer decentraliserad organisationsstruktur som går från en hierarkisk till en 
nätverksstruktur. Den vertikala organisationsstrukturens makt minskar till förmån för en 
horisontell struktur (Eriksson, 1997). Detta leder till att medarbetarna i ett företag får en större 
insyn i verksamhetens övergripande information. Även Bruzelius & Skärvad (2004) uttrycker att 
nätverksorganisationer, processorganisationer och projekt gagnas av de tekniska nätverkens 
utveckling. Det har inneburit att informationstekniken har blivit en alltmer integrerad och 
naturlig del av affärsprocesserna. Nätverkens dominans innebär att kommunikationen i organisa-
tionerna har förändrats mycket. Bark (1997) anser att kommunikationsvägarna mellan ledning 
och medarbetare kan förkortas med ett intranät. Den nya nätverksstrukturen påverkar även 
företagets kultur som det diskuteras längre fram. Eriksson ger sin syn på detta:  

Makten över systemen tas i och med intranet en gång för alla från teknikerna och går över till 
de informationsansvariga. Även makten över informationsflödena flyttas. Den tas i sin tur från 
de som i dag är informationsansvariga och läggs i händerna på användarna själva. (1997, sid 33) 

2.3.1 Meningsskapande perspektivet 
Arbetets innehåll och attityder är viktigt för människorna. Känner individen delaktighet och 
motivation med arbetet ökar meningen med tillvaron. Intranätet har som syfte att skapa del-
aktighet genom god information och möjligheter att kommunicera. Jag anser att intranät är en 
viktig del i det meningsskapande perspektivet. Meningsskapandet handlar om att vi som 
människor försöker förstå och få en mening i vår värld. (Heide, 2002) 
 
Meningsskapande handlar enligt Dervin (1999) om en uppsättning av antaganden om 
verkligheten och styrkan i människans observationer. Meningsskapandet startas med det 
grundläggande antagandet att människan uppfattar och utgår från sina egna observationer och 
bör förstås utifrån hennes eget perspektiv. Dervin (1999) menar att det är en fråga om att försöka 
skapa struktur från kaos. Människans perspektiv av verkligheten pendlar mellan kaos och 
struktur. Hittar vi struktur i vår verklighet förändras det meningsskapande perspektivet. Det är 
svårt att nå en gemensam betydelse eftersom människor har olika förförståelse och tidigare 
erfarenheter. Enligt Heide (2002) handlar meningsskapandet om att vi försöker förstå och få en 
mening i vår värld så att den blir begriplig. Ledarskapet har en stor betydelse för det 
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meningsskapande perspektivet (Johansson, 2003). Detta kan exemplifieras med att om chefen 
kan skapa delaktighet, förståelse och motivation ökar meningen i arbetet.  
 
Hård af Segerstad anser att skapa mening och förståelse i tillvaron är ett mycket viktigt behov för 
människor: 

Förståelse uppnås således när våra inre föreställningar – våra kunskaper, erfarenheter, 
värderingar och känslor – stämmer med den information som våra sinnen inhämtar. Uppfattad 
på det sättet blir förståelse i allt väsentligt en fråga om kommunikation, en fråga om hur 
människan tar emot, tolkar, utformar och uttrycker information om sig själv och sin omvärld. 
(2002, sid 318) 

Eriksson (1997) hävdar att meningsskapande är ett nytt sätt att se på arbete. Arbetet är en 
meningsskapande sysselsättning som ett intranät stödjer genom att ge ökad kvalité, bättre trivsel, 
delaktighet i de gemensamma värderingarna och visionerna samt högre ansvarstagande. Det är 
viktigt att människorna har förtroende för informationskanalen intranät. Detta ökar menings-
skapandet och därmed blir det lättare att ta till sig informationsbudskapet. 

2.4 Organisationskultur 
Det är ofrånkomligt att informationstekniken, och framförallt intranät, präglas av ett företags 
organisationskultur. Om företaget har en öppen organisationskultur finns det bättre förut-
sättningar att använda och ta till sig information och kommunikation (Johansson, 2003). En 
öppen organisationskultur innebär bland annat att det finns en tillåtande inställning till informa-
tion och kommunikation vilket gör att det är lättare att ta sig t ex intranätets innehåll samt fylla 
det med relevant innehåll. 
 
Enligt Bakka et al (2001) innebär organisationskultur värderingarna, inställningarna och beteende-
normerna i en organisation. Den samlade kulturen inom en organisation beror på organisationens 
och medarbetarnas egenart, vilken typ av organisation eller bransch det är. Omgivningens 
beskaffenhet och värderingar i samhället spelar stor roll för kulturen. Organisationskulturen 
genom-syrar alla vardagens göromål (Ibid.). Den gemensamma kulturen finns alltid som grund 
när de anställda kommunicerar och tolkar vardagens händelser. 
 
Bang sammanfattar vad organisationskultur innebär:  

Organisationskultur är den uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 
utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.  
(Bang, 1999, sid 24) 

Vidare anser Bang (Ibid.) att organisationskulturen kan indelas i tre kategorier av faktorer som 
påverkar den kultur som växer fram i en organisation: 

•  Människornas kunskaper, värderingar och mål. 
•  Omgivningsbestämda faktorer. T ex branschkultur, marknad och lokal kultur. 



21 

•  Kulturutvecklingsprocessen. Människor går samman för att uppfylla något mål. Det rör 
sig om att skapa en gemensam förståelseram och verklighetsuppfattning.  

 
I de omgivningsbestämda faktorerna menar Bang att organisationens arbetssätt präglas i hög grad 
av vilken teknik som är tillgänglig.  
 
Kärnan i kulturbegreppet är gemensamma föreställningar om handlingar, händelser och materiella 
ting som förenar en grupp enligt Bark (1997). Om till exempel majoriteten i en organisation har 
en positiv inställning till intranätet som medium så leder det till att användningen troligen ökar 
eftersom de gemensamma föreställningarna om mediet stärks. 
 
Intranätet tenderar att förändra organisationers kultur genom att informationen och 
kommunikationen ökar vilket i sin tur innebär att ledarskapets förutsättningar förändras. De 
anställda kan skapa nya värderingar, sociala kontakter och attityder som är påverkade av andra 
enheter inom företaget. Det kan röra sig om t ex kontakter som man inte i det dagliga yrkes-
utövandet skulle bli påverkade av enligt min bedömning. 

2.4.1 Knowledge management 
Tallving (1998) hävdar att knowledge management handlar om konsten att hantera kunskap. 
Detta innebär att det finns kunskap i huvudet på den enskilda individen som ska bli synlig, 
tillgänglig och användbar för andra. 

Förenklat kan målet för kunskapshantering beskrivas som en önskan att skapa ett 
kunskapskretslopp i organisationen: en dold kunskap synliggörs, återanvänds och möjliggör 
bildandet av ny dold och synlig budskap. (Tallving, 1998, sid 77) 

Tallving anser att intresset för kunskapshantering har ökat eftersom alltfler blir kunskapsarbetare 
i samhället i samband med den avancerade informationsteknikens inträde i organisationerna. 
Styrning och hantering av en organisations interna information och kunskap med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i syfte att utvinna mer användbar kunskap ökar alltmer 
enligt Heide (2002). Kunskapen i ett företag är av strategisk betydelse för företaget. Om man 
lyckas tillvarata den tysta kunskapen hos medarbetare och sprida som ny kunskap finns det goda 
förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft. Intranätets utveckling från en ren informations-
kanal till kunskapsbas gör att knowledge management troligen får en alltmer dominerande roll i 
framtiden. 
 
Definitionen av begreppet knowledge management är enligt Bark (1997) inte helt enhetligt i 
forskningslitteraturen. Begreppet ges olika innehåll enligt Bark. Knowledge management ”[…] 
stärker personalens och hela organisationens kunskapsnivå genom att möjliggöra och underlätta 
utbytet av kunskap och erfarenheter exempelvis inom en organisation” (Bark, 1997, sid 57). Ett 
intranät är ett viktigt medium för detta anser Bark (1997).  
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2.5 Användbarhet 
Användbarhet handlar bland annat om att lösa en uppgift med god kvalité utfört med rätt 
produkt. Det är dessutom viktigt att man väljer rätt sätt att lösa en specifik uppgift. Sammantaget 
leder detta till hög effektivitet. En produkt med god användbarhet innebär för användaren en hög 
effektivitet och tillfredsställelse. Det är betydelsefullt att produkten stämmer överens med 
användares förväntningar och kunskaper. Det handlar också om att ta reda på de kognitiva 
grundförutsättningarna, bland annat handlar det om personernas attityder, motivation, kunskaper 
och förväntningar. (Jordan, 1998) 
 
Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) är användbarhet en kvalitetsegenskap hos interaktiva 
produkter och visar sig i samspelet mellan produkten och användaren över en tidsperiod. Nyttan 
är ett viktigt begrepp i användbarhetssammanhang. För att nå upp till en bra användbarhet för en 
produkt ska den ge någon sorts effekt, t ex att bidra med nytta för användaren. När produkten 
utöver detta har god lärbarhet har man nått en hög användbarhet. Vidare betonar Ottersten & 
Berndtsson (2002) att: 

Idag är många interaktiva produkter, t ex publika webbtjänster sådana att användaren själv 
avgör om hon vill använda produkten. Det blir då uppenbart att produkten bör vara enkel och 
behaglig att använda, annars tappar man användare och potentiella kunder. (2002, sid 19) 

Användbarhet handlar mycket om att lyssna på vad användaren vill ha för produkt och att den är 
tillfredsställande att använda och motsvarar det behov som finns. Jordan (1998) menar att man 
bör göra kontextförfrågningar, vilket innebär att man tar reda på kunden och dess förväntningar. 
Vad har kunden för motivation och strategi? Vidare innebär det att ta reda på behoven och skapa 
data för beslutsunderlag. 
 
Det är viktigt att utforma t ex ett intranät utefter de förutsättningar som finns i enlighet med de 
individer vi är och utefter de behov och krav som finns inom arbetet. Det vill säga det 
sammanhang som intranätet ska användas i (Jordan, 1998). Ett sätt att anpassa en produkt att bli 
mer användbar är att göra en målgruppanalys. Målgruppsanalysen syftar till att beskriva mål-
gruppernas förväntningar och syften med att använda en produkt. Syftet med analysen är att 
samla reella krav från användare, i det innefattar även ”självklara” krav. Med självklara menas 
sådant som en användare inte nämner i t ex en intervju men som är viktiga grundförutsättningar 
och detaljer i en användningssituation. För att inte missa det ”självklara” kan det vara lämpligt i 
en målgruppsanalys att använda både intervju- och observationsmetoden. Den kombinerade 
intervjun och observationen ska genomföras på den plats och i det sammanhang där produkten 
ska användas. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
I landstinget kan intervjun/observationen t ex göras på arbetsplatsen där en ur målgruppen utför 
sina uppgifter, till exempel en läkare. Intervjuaren ber användaren att beskriva sina uppgifter och 
ange hur produkten kan stödja honom/henne. I nästa steg ska användaren genomföra sina 
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normala arbetsuppgifter och intervjuaren observerar hela användningssituationen. En stor fördel 
med observationen är att intervjuaren får med de flesta arbetsmoment, även de ”självklara”, som 
t ex intranätet skulle kunna stödja (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
Användbarhet handlar vidare om att skapa produkter som passar vår mänskliga förmåga. Enligt 
Norman (1994) bör man ha i åtanke att vårt minne inte fungerar enligt någon bestämd 
navigation. Vi följer inte några särskilda utsatta vägar vid navigering. Det viktiga är att vi hittar så 
automatiskt och enkelt som möjligt när vi söker efter något. Norman kallar detta att process-
navigering genom beskrivning. Vi beskriver vad vi vill mentalt för oss själva och söker utefter 
dessa kriterier. Ett sätt är att kunna hitta flera vägar till det man söker efter t ex genom kors-
länkningar, dvs när en webbsida kan nås från flera platser i strukturen.. Det man känner till i 
befintlig forskning är att alla tänker på olika sätt. För att underlätta anser Norman (Ibid.) att vi 
måste sträva efter att skapa artefakter som matchar vår mänskliga kapacitet. Kapaciteten är inte 
precis, logisk och exakt. Detta är de förutsättningar som ett intranät ska fungera inom, vilket är 
en utmaning. Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) ska en användbar produkt vara utformad 
med hänsyn till det mänskliga systemet. De egenskaper vi har som individer är:  

• Generella egenskaper – gemensamma mönster för hur vi människor ser, uppfattar och 
minns information 

• Specifika egenskaper hos målgrupperna (exempelvis kunskaper, värderingar, attityder och 
förväntningar liksom eventuella funktionsnedsättningar) som man måste ta hänsyn vid 
produktens utformning. 
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3 Metod 
Uppsatsarbetet inleddes med litteraturstudier för att skapa en bakgrund om tidigare genomförd 
forskning om intranät. Det finns omfattande vetenskapligt material skrivet inom ämnet. Det är 
speciellt uppsatser på C och D-nivå som avhandlar intranät. En stor del av uppsatserna diskuterar 
dock ämnet från ett kvantitativt angreppssätt. Föreliggande uppsats utgår från ett kvalitativt 
angreppssätt där användarens uppfattningar, behov och förväntningar är utgångspunkterna. 
Enligt Kvale (1997) har de kvalitativa intervjuerna sin styrka i sin öppenhet. Kvalitativa 
metoderna skapar rika möjligheter till att utveckla kunskapen, insikten och intuitionen för ämnet. 
Intervjupersonerna ges möjlighet att uttrycka sina personliga värderingar inom det undersökta 
ämnet. Andra fördelar med kvalitativa metoder är flexibiliteten, närheten till det man vill 
undersöka. Studien syftar till att samla empirisk information om intranätet i form av en fallstudie. 
 
I uppsatsens används ett fenomenografiskt perspektiv. Inom fenomenografin studeras 
människors uppfattningar om företeelser av omvärlden. Marton (1981) grundlade resonemanget 
om första och andra ordningens perspektiv inom fenomenografin. Han menar att det finns en 
åtskillnad mellan den första ordningens perspektiv som beskriver aspekter av världen hur den är 
och den andra ordningens perspektiv som beskriver människors uppfattning av världen. Marton 
(1981) menar att människor upplever, tolkar, förstår och föreställer verkligheten på olika sätt i 
enlighet med den andra ordningens perspektiv. Enligt Egidus (1986) handlar fenomenologin om 
människors medvetande och uppfattningar. Medvetandet har en relation till omvärlden enligt 
Egidus (1986), det är en process varigenom det som uppfattas eller upplevs får en innebörd och 
innehållsliga mening. Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun ger tillträde till 
människans grundläggande upplevelse av livsvärlden och ger unika möjligheter att träda in i och 
beskriva den levda vardagsvärlden. Detta är i samklang med det fenomenologiska synsättet. 
Fokusgruppsintervjuerna som används i denna undersökning handlar i huvudsak om att ta reda 
på människors uppfattningar av undersökningsområdet. 

3.1 Uppsatsens reliabilitet och validitet 
Ett vetenskapligt arbete ska vara kontrollerbart, det ska gå att upprepa och arbetet ska vara 
individoberoende (Jordan, 1998). Detta har genomsyrat hela uppsatsarbetet. Enligt Wibeck (2000, 
sid 119) handlar reliabilitet bland annat om ”…att olika forskare, oberoende av varandra, ska 
komma fram till samma resultat när de studerar ett material”.  
 
Inom kvalitativ forskning innebär validitet att man bland annat säkerställer att man undersöker 
det som den var tänkt att undersökas. Det blir således ett mått på giltigheten i undersökningar. 
Validitet är inte bara en granskning som görs i slutet av en undersökning. Enligt Kvale (1997) 
handlar det om en kontinuerlig kvalitetskontroll som görs under hela arbetet. Vidare betonar 
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Kvale att validera handlar om att ifrågasätta. En strävan har varit i uppsatsarbetet att få en hög 
validitet genom att grundligt kontrollera sambandet mellan uppsatsens syfte och intervju-
materialet inför intervjun. Under arbetets gång har det gjorts kritiska kontroller samt prövning 
och värdering av materialet samt metoderna för att få en hög reliabilitet och validitet. Ett sätt som 
tillämpades var att utforma intervjuernas temafrågor till att vara så korta och öppna som möjligt 
för att minimera styrningen av intervjupersonerna. Vid intervjuerna har en strävan varit att 
uppträda så neutralt och objektivt som möjligt för att minska intervjuareffekten. Intervjuerna 
som använts är av typen ostrukturerad fokusgruppsintervju. Syftet har varit att bibehålla intervju-
svaren inom vissa ramar och bibehålla fokus på undersökningens syfte och därmed hålla 
validiteten tillfredsställande. Omsorg har lagts ned på planeringen av intervjuerna. Det är viktigt 
att försöka minska slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av frågeställningar eller vid 
insamlingen av information (Holme & Krohn Solvang, 1997). Vidare togs ställningstagandet att 
fokusgruppsmetoden skulle ge en hög validitet eftersom metoden har en närhet till frågorna som 
studeras. Det innebär att relevansen för att erhålla ett tillfredsställande resultat ökar. 
 
Intervjuguiden förbereddes och planerades grundligt inför intervjun så att frågorna skulle vara 
enkla att förstå för att undvika missuppfattningar och för att öka reliabiliteten och validiteten. 
Under intervjumomenten var målet att vara så tydlig och konkret som möjligt gentemot intervju-
personerna. Vid de tillfällen frågorna blev krångligt formulerade omformulerades frågorna eller 
togs hänsyn till detta vid analysen, bl a genom att analysera hur frågan kan ha påverkat respon-
denterna. 
 
Landstinget som undersöks här är inte namngivet i uppsatsen. Bedömningen är att det väsentliga 
är att undersöka en politikerstyrd stor organisation med en omfattande tjänstemannaorganisation, 
inte vilket landsting det handlar om. Ett övergripande syfte är att studera respondenternas upp-
fattningar. Dessa uppfattningar är beroende av fokusgruppens sammansättning och personernas 
individuella förväntningar, inte av landsting som sådant. 

3.2 Förförståelse 
Uppsatsskribenten är anställd i det landsting som undersökningen utförs. Skribenten är bekant 
med intranätet i detalj och har därför tvingats överväga redan vid formuleringen av 
forskningsfrågorna om det är lämpligt att skribenten själv skulle utföra undersökningen. Risken är 
att man tappar den akademiska distansen när undersökningen utförs i en bekant miljö med 
personliga kopplingar till. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att vara medveten om riskerna med 
personliga kopplingar till det egna företaget. Fördelen med den kontextuella förförståelsen om 
miljön är att man inte behöver avsätta tid för att sätta sig in i organisationens arbetsrutiner. En 
annan fördel är att riskerna för felaktiga slutsatser minskas i en välkänd miljö. Uppsatsskribenten 
är moderator vid samtliga fokusgruppsintervjuer. 
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3.3 Metoder för insamling av data 
Med litteraturstudien, uppsatsens syfte och frågeställningar som grund fastställdes att det var 
lämpligt att använda kvalitativa metoder med explorativ inriktning för undersökningen. Det 
explorativa angreppssättet ger möjligheter att studera nya infallsvinklar som uppkommer under 
studiens gång. Det induktiva arbetssättet har använts vilket innebär en fokusering på strategin att 
låta upptäckandets väg styra. Det induktiva sättet att arbeta innebär att det inte är nödvändigt 
med förankring mot vedertagna teorier (Patel & Davidson, 1994). I uppsatsen användes inte 
förbestämda hypoteser och teoristrukturer under förberedelserna och fram till intervjuarbetet. 
Kvale (1997) anser att analysen bör vara systematisk och bedrivas lika för alla 
undersökningsgrupperna. I förberedelserna har det granskats att det skulle bli lika vid utskick av 
stimulusmaterial och instruktioner innan intervjun. I övrigt har det explorativa angreppssättet 
dominerat för att få fram intressanta uttalanden och uppfattningar hos respondenterna. Det är 
respondenternas uppfattningar, erfarenheter och värderingar som varit styrande.  
 
Det som styr när man ska välja kvantitativa eller kvalitativa metoder för undersökningen hänger 
ihop med vilket syfte och mål som finns med undersökningen. Uppsatsen studerar respon-
denternas uppfattningar om intranätets behov och möjligheter. Enligt Holme & Krohn Solvang 
(1997) lämpar sig kvalitativa metoder så som intervjuer eftersom de kan gå på djupet i en specifik 
fråga.  
 
Fokusgruppernas fördelar är enligt Wibeck (2000) att en bredare skala av idéer kommer fram 
jämfört med en individuell intervju. I fokusgrupper kan det komma fram helt nya oplanerade 
frågor och påståenden som leder till nya insikter och resonemang som kan användas på ett 
positivt sätt i undersökningen. Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) kan fokusgrupper användas 
för en målgruppsanalys för att samla information om målgruppernas kunskaper, värderingar och 
förväntningar. Fokusgrupperna lämpar sig som undersökningsmetod utifrån uppsatsens syfte 
som är bland annat att hitta nya och bättre användningssätt med intranätet. Jordan (1998) anser 
att fokusgrupper kan användas när som helst i en designprocess, gruppdynamiken stimulerar 
utvecklingen av produkten ur ett förutsättningslöst perspektiv. Fokusgrupper passar utmärkt till 
undersökningar som ser på hur deltagarna i en viss grupp tänker kring ett fenomen än på vad 
enskilda individer tycker (Wibeck, 2000). Andra fördelar som lyfts fram är att gruppdynamiken 
skapar grogrund för nya sätt att se på det undersökta fenomenet. 
 
 En nackdel med fokusgrupper är att de inte alltid lämpar sig för helt nya frågeställningar som 
deltagarna i en fokusgrupp inte känner till förutsättningarna för (Jordan, 1998). I uppsatsens 
undersökning känner dock deltagarna till intranätets roll på en övergripande nivå. Jordan (1998) 
lyfter också fram att ytterligare en nackdel kan vara att dominerande gruppmedlemmar riskerar 
styra hela gruppens åsikter om inte moderatorn har uppsikt över detta. 
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Det är viktigt att notera att vid fokusgruppsintervjuer ger respondenterna sin personliga bild av 
intranätet. Den bilden kan variera mycket beroende på intressen, förkunskaper, värderingar, egna 
behov och den sociala ställningen i organisationen. Respondenterna är användare i ett befintligt 
intranät. De har lite kunskap om vilka möjligheter som det finns med dagens teknik för att bygga 
ett avancerat intranät. Det de bidrar med är värdefull kunskap om sitt eget arbetsområde. Det är 
deras arbetsområde och de behov som finns där som har varit styrande och viktigt i samman-
hanget. Detta kan i vissa fall innebära att behoven av avancerade funktioner inte uttrycks tydligt 
av gruppen. 

3.4 Fokusgrupperna 
Totalt har 5 fokusgrupper intervjuats innehållande 24 respondenter. Grupperna har bestått av  

• 2 grupper med icke-chefer (anställda i landstinget). Fem respondenter i respektive grupp. 
• 2 grupper med första linjens chefer. Fem respondenter i en grupp och fyra i den andra 

gruppen. 
• 1 grupp med verksamhetschefer. Fem respondenter. 

 
Anledningen till denna uppdelning är att få fram en tillfredsställande bredd i undersökningen från 
olika personalgrupper och för att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan 
grupperna. Det handlar alltså om tre personalkategorier i landstinget. Deltagarna i den första 
gruppen är anställda på olika enheter. Dessa har inte formellt ansvar för hantering av 
information, men är naturligt nog de som är den stora gruppen som utnyttjar intranätets infor-
mation och kommunikationsmöjligheter.  
 
Den andra gruppen består av första linjens chefer. Dessa har delegerats ett formellt 
informationsansvar som består av att informera ”sin” personal. Därför är det naturligt att se på 
hur första linjens chefer hanterar möjligheten att använda intranätet som ett stöd i 
informationsarbetet. Samtidigt har första linjens chefer en skyldighet att följa ett antal besluts-
insatser. Det rör sig bland annat om beslut av politiker, landstingsledning och den närmaste 
chefen vilket innebär att första linjens chefer har en komplex situation att hantera.  
 
Endast en grupp verksamhetschefer är med i undersökningen. Anledningen till detta är att det 
totala antalet verksamhetschefer är betydligt färre än första linjens chefer och framförallt 
anställda. En ambition med verksamhetschefsgruppen är att få fram jämförelsematerial gentemot 
de två andra huvudgrupperna. Landstingets anställda består mest av anställda inom hälsa och 
vård. Fokusgrupperna har en klart övervägande del av respondenterna från hälsa- och vård-
organisationen. 
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En avvägning mellan behovet av empiriskt material och uppsatsens omfattning samt tiden har 
gjorts. Bedömningen utifrån detta var att fem grupper är tillräckligt för undersökningen. Enligt 
Wibeck (2000) är tre grupper ett minimum. Dessutom ska man räkna med att ju mer komplext 
studien är och ju längre ifrån varandra deltagarna står åsiktsmässigt, desto fler grupper behövs. 
Bedömningen är att fokusgrupperna antal är lagom i avseende till undersökningen omfattning 
och syfte.  

3.5 Urval och sammansättning av fokusgrupperna 
De grupper som har satts samman har en direkt anknytning till undersökningens syfte och 
frågeställningar nämligen att populationen för undersökningen är verksamhetschefer, första 
linjens chefer och anställda. Enligt Holme & Krohn Solvang (1997) är det viktigt att välja ut ett 
urval som är representativt för populationen och stämmer med undersökningen syfte. Den 
urvalsmetod som valts benämner Holme & Krohn Solvang (1997) som icke sannolikhetsurval, 
vilket innebär ett urval som inte baseras på slumpmässighet. 
 
Inbjudan av dem som ingick i urvalet av de anställda gjordes med hjälp av den interna telefon-
katalogen i landstinget. Elva namn valdes slumpmässigt ut per fokusgrupp. En strävan var att ha 
så stor spridning som möjligt mellan verksamhetsområden. Ett grundkriterium var att det inte 
fick vara två personer från samma verksamhet och personalkategori per grupp. Till en av 
fokusgrupperna fanns det betydande svårigheter att få tag på deltagare. I detta fall krävdes det ett 
utskick av inbjudan till totalt 21 personer för att kunna sätta ihop en fokusgrupp. Bedömningen 
var att det inte innebar någon annan komplikation förutom att fokusgruppen samlades något 
senare är de övriga fokusgrupperna. Till varje grupp skickades ut en inbjudan genom en 
gruppsändning via e-post (se bilaga 1). 
 
För första linjens chefer och verksamhetschefer valdes elva respondenter per fokusgrupp ur 
särskilda distributionsgrupper i e-postkatalogen innehållande första linjens chefer respektive 
verksamhetschefer. Även här var strävan att få en stor spridning utefter olika verksamhetsgrenar. 
Inbjudan skickades ut via e-post. 
 
För samtliga grupper gällde förutsättningen att de fem personerna som svarade först med att 
tacka ja till inbjudan skulle ingå i en fokusgrupp. Varje deltagare fick en bekräftelse per e-post 
med informationen om att förslag på intervjutider skulle lämnas snarast. Enligt Wibeck (2000) är 
det lämpligt med ett deltagarantal på minst fyra och maximalt sex personer. Fem personer valdes 
ut för säkerhets skull om någon inte kunde delta vid intervjutillfället. Respektive fokusgrupp var 
rekryterad från samma geografiska område. Anledningen till detta var att det skulle bli lättare att 
samla fokusgruppen eftersom deltagarna behöver använda minimalt med tid för att ta sig till 
intervjun. De fem olika grupperna var från de största städerna inom länet eftersom en stor de av 
landstingets verksamheter finns i dessa orter. 
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En anledning till att det inte har blandats personalkategorier i vertikal led för 
fokusgruppsintervjuerna är det som Wibeck (2000) kallar gruppkompatibilitet och social makt. 
Gruppkompatibiliteten handlar om medlemmar som liknar varandra inom behov, personlighet 
och attityder. En kompatibel grupp kan diskutera ett ämne effektivare eftersom det går åt mindre 
tid för att upprätthålla gruppen som sådan. Sociala makten består i av att vissa gruppmedlemmar 
har större expertmakt eller erfarenheter och omedvetet kan utnyttja detta för att styra gruppens 
resultat. Det finns även risk att moderatorn styr interaktionen i gruppen på grund av en särskild 
position i organisationen. Ytterligare en anledning till att inte blanda personalkategorier i vertikal 
led är att landstinget är av tradition en hierarkisk organisation. 

3.6 Intervjuerna 
Undersökningen bestod av ostrukturerade intervjuer. Detta innebär att moderatorn styrde 
interaktionen i så begränsad omfattning som möjligt under intervjuerna. Respondenterna fick 
möjlighet att i stor utsträckning styra själva intervjuns perspektiv. Om syftet är att få fram så 
mycket som möjligt om respondenternas tankar och idéer är ostrukturerade intervjuer lämpligt 
(Wibeck, 2000). I denna undersökning ingick att studera både nuläget för användare och om 
intranätets framtida användning. Det ostrukturerade angreppssättet gav utrymme till att skapa en 
kreativ diskussion vilket är till gagn inte minst när det gäller visionerna. 
 
Planeringen inför intervjun bestod i bland annat av att utforma en intervjuguide. Guiden har 
tagits fram med stöd av Wibecks (2000) och Kvales (1997) modeller. Intervjuguiden (se bilaga 3) 
bestod av några huvudteman som har en direkt koppling till undersökningens syfte. Varje 
huvudtema innehöll ett antal uppföljningsfrågor anpassade utefter syftet med intervjun. 
Uppföljningsfrågorna var utformade så att de förtydligade och ledde in på olika delområden inom 
frågeställningen. Frågorna var utformade så att de skulle vara så öppna som möjligt, vilket är 
viktigt i en ostrukturerad intervju. 
 
Direkt efter att det blev klart vilka fokusgruppsdeltagarna skulle bli gavs information om syfte 
och mål samt förslag på några mötestider. Möteslokaler bokades som var lämpliga för ändamålet. 
Denna information gavs per e-post till respondenterna. 
 
Några dagar innan intervjun skickades e-postbrev med stimulusmaterial bestående av en 
tidningsartikel ur Computer Sweden (2004) och några korta frågor, se bilaga 2. Enligt Wibeck 
(2000) bör detta material stimulera att skapa frågor och underlag för diskussion. Frågorna 
utformades med så öppna frågeställningar som möjligt. De öppna frågorna hade en indirekt 
koppling till uppsatsens syfte om intranätets nuläge och om framtida möjligheter. Innan inbjudan 
och stimulusmaterialet skickades ut med e-postbrevet provades innehållet på en testperson som 
arbetar inom det undersökta landstinget. 
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Vid ostrukturerade intervjuer är det en fördel om intervjuområdena är breda (Wibeck, 2000). 
Detta medger att respondenterna ges gott om utrymme att uttrycka sina värderingar och 
uppfattningar. Moderatorns mål var att gå in endast vid de tillfällen när frågor riskerar att hoppas 
över eller det blir tyst för länge inom gruppen. Moderatorn hade också rollen att se till att grupper 
inte riskerade att glida in på fel frågor eller problemområden. När någon gruppmedlem inte 
deltog aktivt medverkade moderatorn med att rikta direkta frågor för att få med respondenten i 
den fortsatta diskussionen. 
 
Bedömningen var att eftersom moderatorn arbetar till vardags som webbredaktör och har en helt 
annan förförståelse av ett intranät än respondenterna undveks att moderatorn skulle styra 
diskussionen under intervjun. Detta handlar bland annat om att minska den sociala makten vilket 
var en uppenbar risk för interaktionen i gruppen. Grundläggande syftet och målet med uppsatsen 
är att framhäva användarnas uppfattningar om intranätet och därför var det viktigt att nedtona 
moderatorns roll i gruppen så mycket som möjligt. En fördel för moderatorn var kännedomen 
om landstingets verksamhet vilket gjorde det lättare att förstå och följa respondenternas 
diskussioner. 
 
De fem fokusgrupperna genomfördes under perioden 11 april till 4 maj 2005. Den kortaste 
fokusgruppsintervjun pågick i 43 minuter och den längsta 1 timma 15 minuter. 

3.6.1 Arbetsgång vid intervjun 
För att förtydliga intervjusituationen för intervjugruppen inleddes mötet med att moderatorn 
berättade om att samtliga intervjuer spelades in på band samt att ett informerat samtycke skulle 
användas (Kvale, 1997). Samtycket innebär ett förtydligande av undersökningens upplägg, syfte 
och mening samt att uppgifterna blir helt avidentifierade i rapporten. De etiska frågeställningarna 
i studien har följt Kvales (1997) modeller. 
 
Kontextens betydelse är viktig. Intervjusituationen bör vara en positiv upplevelse där de 
intervjuades åsikter ska behandlas med känsligt och förutsättningslöst (Kvale, 1997). Valet av 
mötesrum, atmosfären och tilliten till respondenterna samt moderatorn spelar en viktig roll för 
intervjuresultatet. En strävan var att hitta bra och neutrala mötesplatser för grupperna. I 
möteslokalen placerades respondenterna så att de såg varandra. Moderatorn som intervjuare satt 
tillsammans med fokusgruppen vid samma bord. Mötena ägde rum på tre olika sjukhus. 
Respondenterna har sina arbetsplatser i nära anknytning till fokusgruppens mötesplats. Sjukhusen 
var välbekanta miljöer för samtliga respondenter.  
 
Samtliga grupper fick identisk information i e-postbrevet. Vid intervjuns början gavs en kort 
inledningsinformation om bland annat syftet med undersökningen. Vidare informerades respon-
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denterna om några grundläggande saker. Det var bland annat att undersökningen handlade om 
att med hjälp av fokusgruppsintervjuer ta reda på och tillvarata användarnas uppfattningar och 
synpunkter. Respondenterna fick även redan på att resultatet från intervjuerna ska användas dels i 
denna magisteruppsatsen och dels i den fortsatta utvecklingen av intranätet inom landstinget. För 
respondenterna betonades det att undersökningen inte kräver tekniskt kunnande utan handlade 
om respondenternas användning av intranätet och deras uppfattningar om förbättringar av 
informationen och kommunikationen. Respondenterna fick reda på att de kunde prata fritt och 
att moderatorn skulle säja så lite som möjligt. Det betonades att respondenternas syn är viktig 
och moderatorn skulle påverka så lite som möjligt samt att det inte finns några rätt- eller felsvar 
för att inte hämma diskussionen. Respondenterna fick reda på om det skulle dyka upp något 
intressant som moderatorn vill fördjupa diskussionen kring skulle ytterligare frågor ställas. 
Problemområdet beskrevs och fokusgruppintervjun påbörjades därefter.  
 
En viss styrning utövades i slutet av fokusgruppsintervjuerna vilket kan ses som en glidning mot 
halvstrukturerad intervju. Syftet med detta var att utifrån några av temafrågorna skapa en 
diskussion om viktiga frågor som inte framkommit tidigare under intervjun. Ambitionen med 
intervjuerna var att skapa en helhetsbild av respondenternas användningssituation och visioner i 
enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
I slutet av intervjun gjordes en kort uppföljning om det fanns eventuella frågor och känslor om 
den genomförda intervjun. Respondenter uttryckte överlag att fokusgruppsintervjun upplevts 
som mycket positivt och att intervjun hade gett dem goda möjligheter att ge sina synpunkter. 
 
I nära anslutning till intervjuerna gjordes en transkribering från kassettbanden. Här tillämpades en 
transkription som är skriftspråksnormerad (Wibeck, 2000). Detta innebär att transkriptionen 
återger det huvudsakliga innehållet. Oavslutade meningar och uppbackningar tas helt bort. 
Bedömningen var att en enklare transkribering räckte eftersom gruppens interaktion inte var 
målet utan att innehållet var det viktigaste i enlighet med uppsatsens frågeställningar. 

3.6.2 Analys av intervjuer 
En analys av en kvalitativ forskningsintervju innebär enligt Kvale (1997) att beskriva och tolka de 
teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Analysen innebär också en systematisering 
och organisering av insamlad data. Samtliga moment, det vill säga planeringen, själva intervjuerna 
och analyserna har genomförts av uppsatsskribenten. En stor fördel med detta är att det skapas 
ett helhetsperspektiv av undersökningen. 
 
Enligt Kvale (1997) ska det transkriberade materialet struktureras inför analysen. Inledningsvis 
togs ut pappersutskrifter på hela materialet. En övergripande klarläggning gjordes genom att ta 
bort uppenbart överflödigt ur transkriberingen, bland annat sådant som inte behövdes för 



32 

undersökningen. Samtidigt krävdes det mycket vaksamhet på att inte ta bort innehåll som kunde 
bli viktigt senare under analysen. Efter avslutad analys gicks hela det transkriberade materialet 
igenom igen för att kontrollera om något väsentligt hade missats. 
 
Analysen bestod huvudsakligen av en innehållsanalys (Wibeck, 2000). Detta innebär att 
materialets innehållsliga aspekter ur det som sägs på fokusgrupperna är det viktiga. Innan, under 
och efter intervjuerna har jag följt undersökningens syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden 
har varit vägledande även under analysens systematiska arbete. Enligt Wibeck (2000) är en 
lämplig metod att koda data och dela upp i enheter för att därefter söka efter trender och 
mönster. Främst den horisontella innehållsanalysen har använts (Wibeck, 2000). Det innebär att 
ämnen med liknande innehåll lyfts till gemensam analys och redovisning. En kategorisering av 
fem huvudämnen gjordes efter noggrant övervägande. Dessa huvudkategorier är: 
 

• Användarnas behov 
• Användbarheten 
• Arbetsverktyg och processer 
• funktioner och tjänster som används 
• Organisationskultur 

 
Vad det gäller organisationskultur handlade det bland annat om att tolka respondenternas 
uppfattningar om arbetssituationen på landstinget samt hur samarbetet fungerar mellan personer 
och enheter. Överhuvudtaget innebar analysen av organisationskultur att titta på mönster som 
både framfördes konkret i fokusgruppen och även sådana mönster som man var tvungen att läsa 
”mellan raderna”. Analys och en omprövning av slutsatser och resultat gjordes sedan. 
 
Huvudkategorierna användes under struktureringen och författandet av resultatet. Från 
transkriberingen plockades ut avsnitt och uttalanden från fokusgrupper till kategorierna. Det 
transkriberade innehållet kopierades från Word-filen och klistrades in i dataprogrammet Mind-
manager som är ett mindmapsverktyg. I detta program var det enkelt att flytta innehållet mellan 
kategorierna och eventuella underrubriker i varje kategori. Detta underlag låg sedan grund till 
redovisningen av fokusgruppernas resultat som finns i nedanstående kapitlet. Även analysen 
grundar sig på underlaget. 
 
Inslag av Ad hocmetoden (Kvale, 1997) användes vid analysen. Ad hocmetoden innebär att man 
skaffar sig ett allmänt intryck och sedan går tillbaka till särskilda avsnitt för att göra djupare 
tolkningar. Efter att skapat ett allmänt intryck söktes efter gemensamma mönster. Som helhet 
kontrollerades kontinuerligt att undersökningen höll sig i enlighet med uppsatsens syfte. 
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Arbetets olika steg och processer dokumenterades systematiskt för att tydliggöra arbetsgången 
samt för att kunna gå tillbaka och ompröva de olika stegen vid behov. En uppdelning av 
materialet gjordes i två huvuddelar förutom ovanstående kategorisering, nämligen nuläget och 
visionerna/förslag till framtida förändringar. 

3.6.3 Diskussionen i respektive fokusgrupp 
Vid resultatstruktureringen och analysen hanterades respektive fokusgruppsmaterial som separata 
enheter. Målet var att studera om varje fokusgrupp kom fram till några gruppspecifika slutsatser 
och om det fanns eventuell koncentration på särskilda frågeställningar och ställningstaganden. 
Huvudteman noterades och ämnen som grupperna hade diskuterat och även omfattningen av 
diskussionen. Vidare söktes efter mönster och trender hur gruppen hade diskuterat. Dessutom 
noterades eventuella positiva eller negativa stämningar. Ett grundligt sökande har genomförts 
efter gemensamma mönster och tendenser mellan fokusgrupperna. Enligt Wibeck (2000) är det 
inte lämpligt att dra generella slutsatser från data som samlats in med hjälp av fokusgrupper. Det 
lämpliga är att göra lösa generaliseringar som kopplas samman med vissa kategorier av personer. 
Fokusgrupper bör användas till att urskilja tendenser och söka svar på underliggande värderingar 
hos människor (Wibeck, 2000). I undersökningen söktes efter bland annat hur respondenterna 
ställer sig till intranätet som fenomen. En strävan fanns hela tiden att hitta gemensamma teman 
och ämnen per grupp. 

3.6.4 Grupperna uppdelade enligt de tre kategorierna 
Ett steg i analysen var sökandet efter mönster och tendenser mellan fokusgrupperna enligt 
uppdelningen av de tre kategorierna enligt följande: 
Grupp 1 – Verksamhetschefer – 1 fokusgrupp 
Grupp 2 – Första linjens chefer – 2 fokusgrupper 
Grupp 3 – Anställda – 2 fokusgrupper 
 
Denna analys inleddes enligt samma metodik som i ovanstående kapitel om fokusgruppernas 
separata diskussioner. Här har jämförelser gjorts mellan grupp 1, 2 och 3. 
 
Ytterligare ett steg var att grupp ett och två slogs ihop till en jämförelsegrupp för att söka efter 
mönster och trender utifrån chefernas perspektiv. 

3.7 Analys, slutsatser och diskussion 
I analysdelen valdes att redovisa analys och slutsatser i ett och samma kapitel. I det kapitlet har 
kopplingen mellan den teoretiska referensramen gjorts med resultatet från undersökningen. 
Sambanden och skillnaderna redovisas i detalj. I kapitlet dras ett antal slutsatser utifrån teorin och 
resultatet. 
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Vid arbetet med analysen valdes ett antal kärnområden som behövdes analyseras i detalj. 
Kärnområdena var användarnas behov, användbarhet, arbetsverktyg och processer, funktioner 
och tjänster och organisationskultur. Dessa kärnområden valdes med omsorg eftersom det var 
inom dessa områden de övergripande trenderna och mönstren fanns. Inom varje kärnområde 
gjordes en detaljerad koppling mellan teoriavsnittet och resultatetavsnittet. I samband med denna 
jämförelse drogs ett antal slutsatser som redovisas i analyskapitlet. Analyskapitlet följer i 
övergripande drag resultatavsnittets struktur. Anledningen är att allt inte kommenteras i detalj i 
analysen.  
 
Diskussionsavsnittet knyter ihop inledningsanförandets diskussion om varför uppsatsen blev till. 
Här kommenteras även om syftet har uppnåtts och om frågeställningarna har besvarats på ett 
relevant sätt. Avslutningsvis finns en diskussion om hur metoderna har fungerat under 
uppsatsarbetet. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt redovisar jag resultatet från intervjuerna som faller inom uppsatsens mål, syfte och 
frågeställningar. Resultatet är mina tolkningar av intervjupersonernas svar från fokusgrupps-
intervjuerna. I kapitel fem analyseras resultatet och ett antal slutsatser dras baserat på intervju-
resultaten. Resultaten i detta kapitel följer i grova drag dels temafrågor i intervjuguiden (bilaga 3) 
som jag utvecklade innan intervjuerna och dels utefter resultatet som erhölls i fokusgruppernas 
diskussion. 

4.1 Nuläget – hur används intranätet? 
När syfte och mål hade klargjorts med fokusgruppsintervjuerna för respondenterna startades 
diskussionen i fokusgruppen. För att starta upp diskussion föreslogs för grupperna att börja 
diskussionen med hur de såg på dagens intranät som informations- och kommunikationsverktyg. 
Detta gjorde att grupperna kom enligt min bedömning in i diskussionen på ett naturligt sätt. Från 
den utgångspunkten utvecklade sig diskussionen i olika riktningar. 

4.1.1 Vilket informations- och kommunikationsbehov finns via intranät? 
En klar tendens är enligt samtliga fokusgrupper att intranätet används huvudsakligen till att 
hämta information. En fördel är att mycket av informationen är samlad på ett gemensamt ställe i 
det digitala nätet. Den övergripande informationen på första sidan i intranätet diskuterades 
relativt mycket i samtliga fokusgrupper. Diskussionerna visade att startsidans upplägg berör alla 
respondenterna i hög grad. Här uttrycktes många negativa tankar eftersom prioriteringen och 
uppdateringsfrekvensen ansågs vara bristfällig. Många ansåg att en förstasida måste användas mer 
aktivt och hållas uppdaterat bättre för att användare ska kunna ha förtroende för innehållet. Trots 
de befintliga bristerna är min tolkning att alla fokusgrupperna uppfattar startsidan som en mycket 
viktig informationskälla. En respondent uttryckte om intranätets startsida: 

Det borde vara som en tidningsrubrik så att det fångar ett öga på olika saker och ting. Göra så 
att man hittar något intressant. Det viktiga måste fånga blicken.  

Att läsa aktuella nyheter anses vara en angelägen och grundläggande del i 
informationshämtningen från intranätet. Respondenterna använder intranätet i varierande grad, 
från daglig användning till mer oregelbunden användning, det var ingen som var negativt inställd 
till intranät som fenomen.  
 
Respondenterna gav en klar bild av att det är transmissionsperspektivet som dominerar. Det 
handlar i klart dominerande grad om att hämta och läsa information främst i form av aktualiteter 
såsom meddelanden, tekniska driftstörningar samt vad som händer gällande 
organisationsförändringar. Information som används och inte är av dagsaktuell karaktär är t ex 
sökning i telefonkatalogen den funktion som används mycket. Gruppernas diskussion handlade 
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mycket om de medicinska enheternas PM, vårdprogram och arbetsrutiner8. En tydlig tendens är 
att majoriteten av grupperna ansåg dessa vara en betydelsefull del i landstingets intranät. 
Anledningen är att dessa dokument är viktiga redskap för många medicinska enheter och ansågs 
vara lämpliga att läggas på intranät i så stor utsträckning som möjligt. Andra saker som upplevs 
som väsentliga att ha i intranätet är policy, program och andra interna rutiner av övergripande 
landstingsgemensam karaktär. Flera respondenter nämnde att denna sorts information finns att 
hämta redan nu vilket är positivt. Speciellt chefsgrupperna tryckte på att de styrande dokumenten 
är en viktig del av informationen. Dessa dokument är grunden för deras arbete och bör alltid vara 
lättillgängliga och väl uppdaterade. 
 
Vad det gäller den kommunikativa delen i intranätet gav fokusgrupperna en generell bild om att 
transmissionsperspektivet dominerar över det semiotiska perspektivet. Några grupper uttryckte 
att man använder intranätet genom att tolka och använda innehållet efter individuella eller 
avdelningens/enhetens behov.  

Det kan man inte sticka under stol med att den egna kliniken ligger en närmast. Så är det säkert 
för alla. 

Enheternas egna webbplatser diskuterades inte i någon större omfattning förutom de delar som 
gäller PM, vårdprogram och rutiner. Grupperna var enligt min tolkning överens om att dessa 
dokument borde vara en viktig grund för arbetet inom den egna enheten. Många upplevde det 
negativt att det inte fanns mer innehåll utlagt om enheterna. Det framkom att mycket av 
dokumenten av handbokskaraktär finns fortfarande i ”gamla pärmar”. 
 
Den mer renodlade interaktiviteten mellan användarna är försumbar enligt de diskussioner som 
grupperna förde. Det handlar istället mycket om att individuellt tillgodogöra sig innehållet efter 
de egna förutsättningarna, inte att påverka varandra. Enligt min bedömning av mönstret låg 
fokusgruppernas diskussioner gällande användningen av intranät i spannet kring informations- 
och kommunikationsfasen enligt de begrepp som Heide (2002) redovisar. Det bör noteras även 
att vissa mindre delar ligger inom integrationsfasen, till exempel bokningar. 
 
I de tre fokusgrupperna med chefer diskuterades problemet att medarbetarna inte använder 
intranätet vare sig som informationskanal eller arbetsverktyg vilket även i några fall kunde 
bekräftas av medarbetarna. Cheferna har försökt att få igång användandet av intranätet. Min 
tolkning av diskussionerna är att cheferna inte lyckats tillfredsställande. En av cheferna berättade 
att: 

                                                 
8 Namnen på dessa dokument varierar och är inte klart definierade mellan medicinska enheter. Syftet med 
dokumenten är att ge skriftlig vägledning i det dagliga arbetet. Andra begrepp inom detta område är handbok, 
förberedelsehandbok, omvårdnads- och rutinhandbok.  
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Övrig personal letar inte på intranätet, det gör man inte. Det är knappt så att de använder sig 
av våra egna klinikhemsidor. Det är ett problem när man vet att all information finns på 
intranätet. Det gäller t ex PM och sånt som vi skriver på vår klinikhemsida som berör alla men 
man känner ändå inte igen sig. 

4.1.2 Intranätets användbarhet 
Som bland annat Ottersten & Berndtsson (2002) påpekar så är ett viktigt mål med 
användbarheten att en produkt bidrar med nytta för användarna. Fokusgruppernas mening är att 
intranätets innehåll uppfyller nyttobehovet tillfredsställande för verksamheterna. I diskussionerna 
framkom i samtliga grupper att den innehållsliga delen som helhet fungerar enligt de behov som 
finns. Kritik mot användbarheten av innehållet riktades mot några mindre enskilda delar, det 
rörde sig om utformningen av notiser med driftsstörningar och den formella informationen från 
ledningen till personal samt den bristfälliga uppdateringen. Det fanns i vissa fall delade meningar i 
grupperna om vad som är till nytta för verksamheten av det innehållsliga på informationsnivåer 
under startsidan. En respondent uttryckte det på följande sätt: 

Hellre lite mindre information på förstasidan. Då kan man söka lite mer grovt än om det skulle 
vara med ett alltför späckat totalinnehåll. Då skulle man inte se det. Det är som ett 
övermöblerat rum. Det finns jättemycket fina grejor men man ser inte allt eftersom det är för 
mycket. 

Ett användbarhetsproblem som det riktades mycket kritik mot från alla grupper var förstasidans 
upplägg. Här var alla grupper helt överens. Upplägget med att ha samma storlek på rubriker och 
ingresser gör det svårt att tillgodogöra sig informationen. En vanlig synpunkt var att det inte går 
att se vad som är viktigast att läsa eftersom artiklarna ser likadana ut, se bild 1. Många lyfte fram 
att en varierande teckenstorlek skulle göra det lättare att prioritera vad som är viktigt att ta till sig 
och även skulle det göra det betydligt trevligare att titta på. Flera ansåg att startsidan helt enkelt är 
alltför tråkig. En startsida måste vara mer lockande var ett tydligt krav från respondenterna. Just 
ordet lockande återkom i samtliga grupper. Ett intranät ska vara lockande för besökaren och det 
gäller inte bara förstasidan utan intranätet som helhet. Enigheten var stor om att man når fler 
användare med ett tilltalande upplägg på intranätet.  
 
Alla fokusgrupperna ansåg att det ska vara lätt att hitta den sökta informationen. Det var en viktig 
aspekt enligt min tolkning av diskussionerna. Samtidigt nämndes att det ska gå fort att finns det 
man söker efter. En respondent noterade att: 

Intranätet är en hjälp, men även ett avbrott i mitt vårdarbete. Därför ska det vara lätt att hitta. 

Det diskuterades relativt lite vad man kan göra åt problemet med att hitta information. En 
bedömning som återkom i flera grupper var att navigeringsstrukturen inte var särskilt lätt att ta till 
sig. Det konstaterades av några att det säkerligen beror på att det nya intranätet inte var färdig-
strukturerad ännu. Flera ansåg att den gamla huvudstrukturen i form av en rullista var en bra 
ingång för att finna det man söker efter. Här var dock inte tendensen helt entydig om att rullistan 
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var bra. Enstaka respondenter ansåg att rullistan inte alls var tillfredsställande. En respondent 
nämnde att: 

Man måste vänja sig vid saker och komma underfund med var man lättast hittar saker, och det 
känns som jag inte gjort det än. 

Det är ett problem att strukturen inte är tillräckligt lätt att förstå vilket minskar användbarheten 
och tilliten till intranätet. Ytterligare ett användbarhetsproblem som kunde tydas hos grupperna 
var att det omfattande innehållet på intranätet ställer stora krav på användarna att kunna hitta 
informationen samtidigt som sökfunktionen inte uppfyller grundkraven. Mer om sökfunktionen 
finns beskrivet nedan. Några respondenter nämnde att även medarbetare signalerar om 
problemet med överflödet av information. En bedömning var att det finns för mycket 
information som inte används överhuvudtaget. En chef ansåg att: 

Ibland kan jag tänka på att vad är det som finns på intranätet som jag inte vet om 
överhuvudtaget. Det finns ju massor som jag har aldrig har sett. 

Ett intranät är inte ett ställe där man surfar runt och tittar som en respondent noterade, utan här 
vill man hämta information som har relevant koppling till arbetssituationen. Den sökta informa-
tionen ska kunna hittas logiskt och enkelt. 
 
En faktor som nämndes för att göra det lättare att hitta var att en enhetlighet och standardisering 
av intranätets upplägg är nödvändigt. Enheternas/klinikernas egna hemsidor i ett av de gamla 
sjukvårdsområdena har helt egna layouter och strukturer vilket upplevdes av respondenterna som 
negativt ur användbarhetssynpunkt. Det tar för mycket tid till att sätta sig in i enhetens struktur 
om det ser olika ut. 
 
Ett ämne som återkom i många diskussioner var att intranätet står mitt uppe i en utveckling mot 
något nytt. Min tolkning är i och med pågående förändringar av struktur och innehåll var 
toleransen över att det inte är självklart att hitta innehåll snabbt relativt stor. Jordan (1998) anser 
att användbarhetskomponenten “guessability“ ska vara så hög som möjligt. Detta innebär att 
användare ska lätt kunna använda information redan vid första tillfället för att användbarheten 
ska kunna betecknas som hög. 
 
Ur användbarhetssynpunkt är gränsdragningen mellan användningen av e-post kontra intranätets 
webbsidor otydligt enligt alla fokusgrupper. Det upplevs inte tydligt när webbdelen respektive e-
post ska användas vilket försvårar användbarheten. Mycket av informationen skickas ut med 
hjälp av grupputskick via Outlook. Det finns upplagt ett antal grupper där t ex verksamhetschefer 
samt första linjens chefer har samlats i en distributionslista. Detta ger möjlighet att skicka ut 
information enkelt per e-post. Många klagade på att det förmodligen är alltför lätt att skicka ut e-
postbrev eftersom för kännedom kopior är vanliga, speciellt till chefer. Här menade flera 
respondenter att intranätet kunde användas mer för att minska e-postutskicken. 
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4.1.3 Används intranätet som arbets- och processverktyg? 
Som det redovisades ovan så används intranätet mest till att informera och mindre till en mer 
renodlad kommunikation mellan två eller flera användare. En hel del tid och kraft lades ned i 
fokusgrupperna på diskussion om vad som begreppet arbetsverktyg innebär. Betydligt mindre 
diskuterades om vad som föll inom begreppet processverktyg. En allmän tendens var enligt min 
tolkning att det inte var självklart att intranätets ska ha huvudsakligen funktionen som arbets- och 
processverktyg eftersom bl a e-post och andra applikationer används frekvent för detta. 
 
Från chefsgrupperna kunde jag konstatera att intranätet inte uppfyller kraven på ett adekvat 
chefsarbetsverktyg på grund av avsaknad av nödvändiga funktioner. Bland annat uttrycktes det 
att: 

Idag är intranätet mer en informationsplats, inte ett chefsverktyg. 

Det konkretiserades inte i diskussionerna förslag på lämpliga chefsverktyg. I analysdelen tas 
dock upp en diskussion på möjliga chefsverktyg. 
 
Ett problem som diskuteras mycket var gränsdragningen mot e-post. Ofta används e-posten till 
att informera och kommunicera både horisontellt (med andra verksamheter) och vertikalt i 
organisationen genom att skicka t ex e-postbrev till medarbetaren eller till ledningsfunktioner i 
landstinget. Min tolkning av fokusgruppernas diskussion var att e-post används mycket som 
arbetsverktyg i det dagliga arbetet. 
 
Ett arbetsverktyg som används mycket frekvent är den digitala telefonkatalogen. Samtliga grupper 
var överens om att detta är en av de centrala och mest använda delarna. Här är det lätt att hitta 
den person eller enhet som eftersöks. I en av grupperna riktades kritik mot att det inte alltid är 
tillräckligt enkelt att få bra träffbild i sökningen.  
 
PM, vårdprogram och arbetsrutiner sågs av några som både ett arbets- och processverktyg. 
Dokumenten innehåller information som styr både den egna verksamhetens dagliga arbete och 
även andra enheters arbete. I en medarbetargrupp exemplifierades det så här: 

Som t ex röntgenhandboken, den är jättekrånglig att hitta och ändå använder vi den dagligen 
hos oss. 

Att dessa dokument är viktiga anser jag är tydligt eftersom samtliga grupper tog upp PM, 
vårdprogram och arbetsrutiner. Dessutom diskuterades dessa relativt detaljerat. Ingen ifrågasatte 
behovet av dokumenten även om bristande struktur är ett problem. En annan respondent 
nämnde att:  

Vi har en egen klinikhemsida. Där finns alla våra PM och även annat. De PM som ligger ute på 
intranätet är de vi ska använda i jobbet eftersom det är viktigt för oss.  
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Det var tydligt att alla ansåg att dessa dokument blir enklare att uppdatera i intranätet än i 
pappersform. Man slipper skicka ut papperskopior till en massa kontaktpersoner som ska byta ut 
pappersdokumenten. Den manuella hanteringen tar mycket tid och resurser. 
 
Vad det gäller informationen från chefer till personal finns det andra fördelar som underlättar 
informationsspridningen. I flera grupper, både inom medarbetargrupperna och inom chefs-
grupperna, ansåg några respondenter att det finns fördelar med att man kan söka efter tidigare 
tagna beslut, styrande dokument och ledningsmeddelanden. Två första linjen chefer framhöll för-
delarna: 

Personalmötena har blivit mycket bättre sen det blev datoriserat. Det här med att sprida 
information genom att medarbetare får sidhänvisningar eller i e-posten ger tid till annat. 

 

I stället för att själv stå och säga allt så nämner jag att mer av detta kan läsas på Insidan. 

Ett klart mönster är att respondenterna söker efter både aktuell ledningsinformation och besluts-
underlag och sådant som ligger tillbaks i tiden. I detta fall används intranät som en allmän 
lagringsplats istället för att spara dokument på andra ställen i nätverket. Flera ansåg att intranätet 
passar utmärkt till att gå tillbaka och leta efter t ex beslut som de vet har diskuterats och 
meddelats i något sammanhang. En respondent sade: 

Jag använder också intranät ungefär som du sade. Jag har någonstans i bakhuvudet att det där 
har jag sett och det där har jag hört. Sen går jag in och letar bland gamla dokument och 
ledningsmeddelanden på intranätet. 

Min uppfattning av diskussionerna var att detta med att lagra dokument är en av intranätets 
huvudfunktioner. 

4.1.4 Funktioner och tjänster som används i intranätet 
Fokusgrupperna diskuterade livligt de funktioner och tjänster som finns i det befintliga intranätet 
och även funktioner som respondenterna skulle vilja ha i ett intranät. Förslagen till nyheter 
presenteras nedan i kapitlet 4.2 om visioner. I redovisningen här kommenterar jag de viktigaste 
funktionerna som fokusgrupperna diskuterade och vad de ansåg om dessa funktioner. 

• Digitala telefonkatalogen 
• Blankettarkivet 
• Brevmallar 
• Bokningar 
• Andra system, t ex e-post, måttdatabas, avvikelsehantering, dokumenthantering i 

mappsystem  
 
Intranätets telefonkatalog berördes i samtliga grupper och diskuterades ingående i tre grupper. I 
diskussionen hävdade flertalet att katalogen är den mest använda funktionen. Här går man ofta in 
och letar efter interna telefonnummer. I en grupp kritiserades att telefonkatalogens sökfunktion 
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ger en dålig träffbild. I de övriga grupperna diskuterades inte sökdelen. Min tolkning av 
respondenternas inställning är att katalogens existens är självklar att man konstaterar mångt och 
mycket att den finns där och uppfyller sitt syfte utan större problem.  
 
Respondenterna uttryckte att det gemensamma blankettarkivet är välbesökt. Det gäller både av 
dem själva och av medarbetarna på enheterna. Mönstret här är att alla grupper nämnde 
blanketterna som en viktig funktion och även som ett stöd i arbetet, det vill säga att det är ett 
arbetsverktyg för många. Dock kommenterades inte om det fungerar bra eller dåligt utan det blev 
ett konstaterande i grupperna att funktionen finns och används frekvent. En respondent 
kommenterade att: 

Blanketter har vi ju tagit ut länge redan från de gamla intranätsidorna. 

Ytterligare en viktig funktion som nästan alla grupper lyfte fram var bokningar. Bokningar via 
intranät utnyttjas dock inte av alla respondenter. De som använder bokningstjänster av hyrbilar 
och lokaler var positivt inställda till att funktionen finns. Två fokusgrupper lyfte fram att även 
övriga tjänster som finns på serviceportalen används frekvent. Serviceportalen riktar sig till 
många användare och innehåller landstingets servicefunktioner. Några nämnde möjligheten att 
göra felanmälningar gällande lokaler, datorfel och annan teknisk utrustning görs med fördel via 
funktioner på intranätet. I en grupp betonades dock att vissa av felanmälningsfunktionerna är för 
svåra att använda vilket medförde att några tyckte det var enklare att ringa per telefon till 
felanmälan. 
 
Andra system som ingår i intranätet resonerades det mycket om. Det gäller framförallt e-
postfunktionen som används i stor utsträckning av alla som deltog. Det som är gemensamt för 
respondenterna är att e-posten används som det huvudsakliga kommunikationsmediet. Det 
ansågs också i grupperna att majoriteten av anställda använder e-posten som ett viktigt medium 
för att kommunicera och informera med. En tydlig tendens är att mängden e-post som respon-
denterna tar emot har kontinuerligt ökat. Det var speciellt cheferna som upplevde att den totala 
mängden är alltför stor för att man ska kunna på ett seriöst sätt hantera all inkommande e-post. 
Respondenterna upplevde detta som ett växande problem. En första linjens chef noterade: 

Det som många tycker är att man får alldeles för mycket e-post av informationskaraktär. Nu 
kan det vara t ex att en vårdavdelning stängd eller någon vårdplats stängd eller att någonting 
annat är borta. Utveckla en sida med notiser och lägg in informationen där istället för att skicka 
en massa e-post till första linjens chefer. 

Det ansågs av flera att För kännedom-kopior tar alldeles för mycket tid att sortera och gallra. Här 
kan intranätet fylla en viktig uppgift att avlasta informationsmängden. 
 
Att det finns länkning till andra externa system upplevs som positivt av flera. Med externa system 
menas sådana som är system med separat systemförvaltning och utveckling. Det är t ex system 
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som den så kallade måttdatabasen och avvikelsehanteringssystemet. Respondenterna ansåg att 
dessa system är viktiga arbetsverktyg för många. 
 
Jag använder i uppsatsen dokumenthantering som ett samlingsbegrepp för olika sätt att hantera 
elektroniska dokument i intranätet. Det handlar om t ex att lagra och göra dokument som inte är 
html-baserade åtkomliga för läsning i andra format t ex Office-filer. Det vanligaste filformatet är 
Word som de flesta PM, vårdprogram och rutiner sparas i. I fokusgrupperna påpekades det att ett 
vanligt sätt att spara gemensamma dokument är att använda olika mappsystem i landstingets 
nätverk. Samtliga grupper diskuterade mappsystemens användningsområde som nås vanligtvis via 
utforskaren/den här datorn. Flera lyfte fram att man sparar mötesdokument från ledningsmöten, 
fackliga möten, medicinska PM och rutiner i mappsystem. Ofta är det endast personal på den 
egna enheten som har behörighet att använda dessa dokument. 

4.1.5 Vilken organisationskultur finns i landstinget 
En värdering som fokusgrupperna var eniga om är att intranätet är att det är en naturlig del av 
företagets IT-stöd. Fokusgrupperna värderar innehållet i intranätet som viktigt och håller god 
kvalité samt uppfyller förväntningarna tillfredsställande. Respondenterna framhöll dock att det 
finns många användare som inte använder intranätets webbsidor regelbundet. Samtidigt tolkar jag 
att intranätet är en självklar företeelse för Landstingets anställda. I en grupp nämndes att: 

Medvetenheten kommer mer och mer om intranätet. Det är viktigt att inte lägga undan 
ansträngningarna om att använda intranät för då blir det inte bra. Så att man som användare 
inte somnar in för då är det risken att man tappar styrseln. 

Fokusgrupperna diskuterade frågeställningen om varför intranät inte används mer. Det 
påpekades att om man skulle använda det som en naturlig del i sitt dagliga arbete så skulle det 
vara lättare att skapa rutiner att tillgodogöra sig informationen och innehållet. I grupperna var ett 
mönster att kunskapsnivån överlag är låg vad det gäller användandet av IT-baserade verktyg, inte 
bara intranät utan t ex datorjournal, Officepaket och andra system. Några ansåg att en orsak var  
att det finns ett problem  med att de äldre har svårare att använda bland annat datorer. De yngre 
har lättare att ta sig nya IT-system som till exempel intranätet. Flera påpekade att för de yngre 
medarbetarna är det ofta en självklarhet att använda IT-verktyg i sitt jobb. En respondent 
uttryckte att: 

Det är ju så att det här med intranät är åldersrelaterat. Unga idag har tror jag en helt annan 
inställning när man ska hämta informationen själv. Vi (äldre) har en annan syn. 

I en fokusgrupp påpekades det att det här med ålder ska man inte generalisera för snävt. Faktum 
är dock att de flesta fokusgrupper tog upp detta som ett problem för att intranätet inte används i 
tillräcklig omfattning. Det handlar inte bara om att lära sig användningen av intranät. Det har 
även en hel del med motivation och tid att göra påpekas det. I en grupp betonades att den 
enskilde måste vara motiverad att läsa och ta till sig budskap. Det måste vara tillräckligt intressant 
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för den enskilde medarbetaren och att intranätet ska beröra den enskilde individen på något sätt. 
En respondent betonade att:  

Det handlar mycket om motivation hos den enskilde att ta del av det som finns redan idag. 

Samtidigt är det ett tydligt mönster att den landstingsövergripande gemensamma informationen 
måste finnas i intranätet. Det lyftes fram i flera diskussioner om att ledningsinformationen är en 
angelägen del i intranätet. Det ifrågasattes inte överhuvudtaget av någon om den ska finnas utan 
det ansågs självklart. 
 
Ett intranät kan även stärka företagets värderingar och visioner. En chef uttryckte såhär om 
intranätet: 

Det är ett utmärkt instrument för att få ut viktig information och samtidigt skapa stolthet att få 
jobba här. 

Det handlar om strävan att skapa en samhörighetskänsla. Det var ett tydligt mönster att man 
uppfattar intranätet som en möjlighet att krympa både organisatoriska och geografiska avstånd. 
Flera grupper diskuterade möjligheten att använda chatt och webbmöten via intranät för att 
underlätta kommunikationen. Det konstaterades att möjligheten tyvärr inte finns idag eftersom 
det inte finns någon diskussionsplats eller forum. 
 
Flera respondenter hävdade att en svårighet är att arbetssituationen är väldigt pressad och det ges 
inte mycket tid till att använda intranätet. Det gäller att i första hand klara av sina löpande 
arbetsuppgifter och i bästa fall läsa till exempel förstasidan med de mest aktuella händelserna: 

För när man är en vanlig jobbare i vården vill man ju att det ska gå fort att hitta. 

Att detta med tidsbrist är ett problem märktes i samtliga grupper och som påverkar 
intranätanvändandet. Eftersom intranätet har karaktären av att man själv ska tillgodogöra sig 
informationen antog några respondenter att det prioriteras lätt bort. En jämförelse med e-posten 
gjordes och det noterades att då har användaren en helt annan press att läsa och ofta även 
besvara informationen. En annan viktig åtskillnad mellan e-posten och intranät är att e-post 
började användas tidigare vilket gör att den ingår som en mer naturlig del i arbetet. 
 
De flesta grupper tyckte att intranätet är för tråkigt och för att fler ska börja nyttja det krävs det 
att man tillfogar inslag som gör det mer spännande, lockande och roligt. En tendens var att när 
frågan togs upp var alla entusiastiska över att få diskutera lösningar. Inslagen anses vara mycket 
viktiga för att skapa trovärdighet, motivation och lust att använda intranätet. Det påpekades att 
den tråkiga framtoningen förtar lusten att använda intranätet: 

Innehållet är viktigt men det här monotona med samma textstorlek på allting gör att det ser så 
tråkigt ut. Kommer det upp lite annorlunda text lockar det lite extra att gå in och titta. 
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Den gemensamma mötesplatsen med samma information tillgängligt för alla på ett tilltalande sätt 
är viktigt. Några betonade att intranätet leder till att samarbetet och medvetandet om varandras 
arbete blir en viktig framgångsfaktor för ett bra intranät. 
 
Ett problem som lyftes av flera var att det inte alltid anses vara vedertaget i det dagliga arbetet att 
använda intranätet. Mönstret är att det inte är socialt accepterat med att använda intranät som ett 
dagligt verktyg för att läsa information och använda det som ett naturligt informationsmedium. 
En respondent sade:  

[…] Och när någon kommer in i rummet så kan personen säga att här sitter du och tittar på 
intranätet. Man vill inte bli upptäckt på det viset. Många tror att man är ute och surfar trots att 
man kanske sitter och läser nåt torrt om Landstinget. Det är lite fult att vara på intranätet. 

4.1.6 Trender och mönster i chefernas uppfattningar 
I detta avsnitt redovisar jag de frågeställningar och diskussioner som de tre fokusgrupperna med 
chefer har gemensamt angående intranätet. Det är alltså framförallt de frågor som är relaterade till 
chefsansvaret som diskuteras här. 
 
Problemet med e-post diskuterades i stor utsträckning i de tre chefsgrupperna. Mängden e-post 
har ökat kontinuerligt, vilket är ett påtagligt problem. Som det redovisades ovan går det åt mycket 
tid till att gå igenom e-post. Det positiva med e-posten är att användarna vet vem som har skickat 
informationen. Fokusgrupperna ansåg också att i vissa sammanhang är det värdefullt att 
informera personalen via e-post. Det är till exempel när man vill rikta informationen till 
personalen på enheten. En första linjens chef sade: 

När jag skickar e-post till mina medarbetare så vet jag ju exakt vilka det är. Jag ser inte hur 
intranätet skulle kunna förbättra det. Inte den här informationen till medarbetarna. 

Det upplevdes av fokusgrupperna att det inte finns någon tillräckligt bra lösning i det befintliga 
intranätet för att kommunicera med medarbetarna på den egna enheten. Flera betonade att tills 
vidare fortsätter e-posten att vara en viktig kommunikationskanal. 
 
Ett gemensamt drag i chefsgruppernas diskussion var att intranätet har en mycket viktig funktion 
i lagringen av olika sorters ledningsinformation. Exempel på ledningsinformation är olika beslut, 
handlingsplaner, policyn, politiska beslut och andra styrdokument. I denna fråga kändes det som 
enigheten var stor bland respondenterna att intranätet är ett chefsverktyg. En respondent 
nämnde att: 

Det jag har använt intranät till är att leta efter gammal ledningsinformation när jag fått en fråga 
av någon medarbetare. Då har jag gått in och letat efter information som jag vet att jag har hört 
talas om någonstans. 

Speciellt i fokusgrupperna för chefer betonades det mycket att intranätet måste blir mer lockande 
och tydligt att använda när det gäller information från ledningen. Min tolkning är att cheferna är 
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angelägna om att medarbetare använder och tar till sig bland annat ledningsbeslut och 
ledningsinformation på ett bättre sätt. I chefsgruppernas ansågs dessutom att medarbetarna inte 
tar till sig intranätets nyhetsflöde tillfredställande. I verksamhetschefsgruppen noterades att när 
två högre chefer slutade så fanns informationen hos massmedia innan den publicerades på 
intranätet. När sådan, enligt gruppen, självklar information inte finns på intranätet minskar 
förtroendet för innehållet. 
 
Bark (1997) hävdar att det är viktigt att cheferna involveras tidigt i intranätets utveckling och att 
de kan se att intranätet överensstämmer med organisationens önskade och reella arbetssätt då 
finns det goda förutsättningar för att intranätets utvecklas i önskad riktning.  

4.2 Visioner och förslag om förbättringar av intranätet 
Ett syfte med uppsatsen är att undersöka användares uppfattningar om hur intranätet kan 
användas till nya uppgifter. Det handlar bland annat om att se om det finns behov av att använda 
intranätet mer som arbetsverktyg och processverktyg samt förbättra informationen och 
kommunikationen. I detta avsnitt redovisar jag de visioner som fokusgrupperna diskuterade. 
Inledningsvis visar jag de dominerande trenderna och mönstren som fokusgrupperna disku-
terade. I slutet redovisas och kommenteras de enskilda konkreta förbättringsförslagen.  

4.2.1 Handlingssätt att öka intresset för informationen i landstingets 
intranät 

Som det nämndes tidigare är det inte bra för ett intranäts framtoning om upplägget är alltför 
tråkigt och intetsägande. Fokusgrupperna var eniga att om när man gör intranätet mer intressant 
och lockande kommer användandet att öka. Följdeffekten blir att informationen upplevs mer 
intressant: 

Det gäller ju att ha det alltid så pass intressant att folk går in och läser så att man ska vara lite 
nyfiken på vad som står idag. 

Några andra uttryckte detta med att det helt enkelt ska vara kul och roligt att använda intranätet. I 
gruppernas diskussion utläste jag att detta inte betyder att innehållet blir oseriöst på något sätt. 
Det ansågs att ett trevligt och tilltalande upplägg genererar ett större intresse. En viktig aspekt är 
enligt en respondent, att när nya medarbetare får ta del av en tilltalande layout vid första besöket 
skapas en lust att återvända till intranätet. Detta leder förhoppningsvis till att de återvänder 
kontinuerligt för att ta till sig innehållet. 
 
Ett mycket tydligt mönster är också att informationsinnehållet bör vara kortfattat och tydligt. 
Fokusgrupperna betonade att ett väl uppdaterat intranät lägger en grund till att användningen av 
intranätet ökar. Speciellt startsidan på intranätet måste uppdateras och hållas mycket aktivt med 
bland annat de senaste nyheterna. I en grupp gavs ett förslag på hur en aktiv startsida kan se ut: 
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Telias startsida har en liten ruta med nyheter. Där finns det en viss rotation vilket man vet om. 
När man går tillbaka igen så är det något helt nytt efter 10 minuter. Nyheterna rullar fram hela 
tiden. 

En annan variant som liknar en nyhetsruta är en anslagstavla som en respondent kallade 
funktionen. Förslaget innebär att till exempel en verksamhetschef eller första linjens chef kan 
själv publicera informationen på en allmän anslagstavla på startsidan eller på enhetens egen 
förstasida. Det ska vara enkelt för chefen att gå ut med informationen för att funktionen ska 
kunna hållas levande och aktuell. 
 
Att hålla innehållet uppdaterat återkommer i diskussionerna många gånger och att det är viktigt 
betonades av alla grupperna. Ett väl uppdaterat intranät är ett angeläget led i att skapa förtroende 
för innehållet som helhet. I en grupp föreslogs det att när viktiga uppdateringar görs är det bra att 
uppmärksamma detta extra tydligt: 

Det kan ha hänt massor på undersidorna när man går via strukturen. Men man får inte den 
känslan. Man skulle kunna ha en löpsedelsflagga som visar att det har skett en förändring på 
intranätet. […]. 

Många har svårt att hitta den information som man behöver i sitt arbete. Detta engagerade 
fokusgrupperna. Flera ansåg att en lättanvänd, effektiv sökfunktion bör vara ett grundkrav ansågs 
det av flera. Besökaren har inte tid att söka efter innehållet hur länge som helst. Hittar man inte 
det som eftersöks snabbt och enkelt via sökningen så minskar förtroendet för sökfunktionen och 
risken finns att sökfunktionen inte används igen. Som tidigare nämnts är en enkel och intuitiv 
struktur är också viktig för att man ska hitta den eftersökta informationen. 
 
Vad det gäller textinnehållet återkom det i flera grupper att rubriceringen måste vara konsekvent 
och tydlig och relatera till innehållet. Det fungerar inte bra om användarna inte kan bilda sig om 
en uppfattning om innehållet via rubriceringen. En första linjens chef uttryckte det så här: 

Det är lätt att det blir ett sammelsurium när man ändrar namn på olika saker som 
Chefsmeddelanden, Första linjen meddelanden och ibland är det Basinfo och ibland är det Ta 
del. Man kallar det med massor med namn. 

Rubriceringen faller inom området enhetlighet. I två fokusgrupper trycktes det på att helheten på 
intranätet bör vara så enhetligt som möjligt för att det ska vara lättare att hitta.  

4.2.2 Handlingssätt att förbättra kommunikationen via Landstingets 
intranät 

Vad finns det för möjligheter att förbättra kommunikationen? I detta kapitel finns förslag från 
fokusgrupperna på förbättringar av kommunikationen med hjälp av intranätet. Kommunikation 
hänger nära ihop med föregående kapitel om behovet av information och kommunikation. 
Kommunikation handlar mycket om den mänskliga interaktionen och utvecklingen som det 
nämndes om i teoretiska referensramen. 
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Det område som diskuterades mycket gällande kommunikation var diskussionsplatser eller 
mötesplatser, även benämnt chatt med vardagsspråk. Grupperna ansåg att dessa mötesplatser9 var 
ett område som borde utvecklas. Dessa är nödvändiga för att öka kommunikationen internt inom 
landstinget. Några föreslog att mötesplatserna skulle kunna vara både helt öppna eller för vissa 
utvalda grupper. En respondent exemplifierade: 

[…] Där kunde man chatta med landstingdirektören några timmar. Där kan man skriva dit en 
massa frågor och få lätt svar. Eftersom organisationen är så stor är det svårt att nå fram med 
funderingar och frågor. […] 

Ett annat sätt är att använda ett interaktivt forum vid förfrågningar och inför planerade 
gemensamma utbildningar i landstinget som flera inom olika enheter i organisationen kan ha 
nytta av. Detta exempel lyftes i en grupp:  

Har man en föreläsare som kostar massa pengar kan man ha det mera öppet anslaget på 
Insidan. Vi hade kontakt med en kvinna som skulle ha velat delta i en utbildning om sårvården. 
Vi bjöd in alla som vi kunde komma på, men det var ändå folk som dök upp efteråt och sade 
att hade jag vetat så skulle jag velat vara med. Det kostar ju 6 000 kr oavsett hur många 
föreläsaren sa sitt budskap till. […] 

Det framkom dessutom att om det skulle gå att se hur många som har anmält sig till utbildningen 
kan användaren se om det finns tomma platser på utbildningen. Som helhet varierade fokus-
gruppernas diskussioner om mötesplatsernas funktioner och möjligheter. Ett tydligt mönster är 
grundbudskapet om att mötesplatserna är ett utmärkt sätt att kommunicera via intranätet. 
 
En annan variant på kommunikationsutveckling i organisationen är att hantera nyheter på ett mer 
aktivt sätt. Användarna kan erbjudas att debattera aktuella artiklar. En aktuell artikel från t ex en 
dagstidning kan länkas in och i anknytning till detta kan erbjudas en tjänst där man kan gå in och 
skriva kommentarer. En respondent föreslog: 

Det kanske vore bra om det fanns en debattfunktion liknade det som finns i Dagens Nyheter 
och andra dagstidningar, sånt som berör oss alla t ex något som rör vården. […]. Du läser 
artikeln och skickar sedan in synpunkterna till det öppna forumet. Det är säkert rätt många 
som har synpunkter som de vill komma ut med. Det blir enkelt att delge synpunkter när man 
har något konkret att diskutera kring. 

I några grupper diskuterades om möjligheten att använda intranätet till att spara till exempel egna 
länkar och dokument så att de skulle vara lättåtkomliga när man loggar in på intranätet. En 
respondent uttryckte det så här: 

[...] Man skulle ha en egen sida på Insidan där man kan spara de här länkarna. Genom att 
knappa in sin behörighetskod så skulle man kunna nå olika saker. Det skulle kunna vara någon 
slags bokmärken. Här skulle man också kunna ha det här dokumentet som vi är ute efter.  

                                                 
9 Mötesplatser: Benämns ibland även som virtuella mötesplatser eftersom det inte handlar om en plats där man 
fysiskt träffas utan använder elektroniska  nätverk för att kommunicera genom bland annat text och bild. 
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Dokumenthanteringen skulle kunna förbättras enligt flera grupper. Gemensamma dokument som 
fungerar som riktlinjer och stöd i det dagliga arbetet är ett område som berörde fokusgrupperna 
mycket. PM, vårdprogram och rutindokument är viktiga instrument för både den egna verksam-
heten och mellan olika verksamheter. Flera efterlyste enkel och tydlig hantering av dokumenten. I 
några grupper nämndes det att en hel del information av denna typ finns samlade i vanliga 
pärmar och skulle vinna på att läggas på intranätet: 

[…] våra verksamhetschefer har velat ha PM och andra liknade saker på intranät, det borde 
vara mycket lättare att ha det där. Då har man tillgång till det när man behöver det. Det är inte 
bra att samla i pärmar för då kan det komma en hög papper som ska uppdateras i en massa 
pärmar. 

I diskussionerna konstaterades det att det är svårt att hålla reda på alla dessa uppdaterade papper 
som ska sorteras in i olika pärmar.  

4.2.3 Utbildning och lärande 
Frågan om utbildningar togs upp av alla grupper. Flera grupper framhävde problemet med att 
användarna av intranätet i många fall har en låg datorkunskap. Detta försvårar möjligheten att 
tillgodogöra sig informationen samt användningen av intranät som kommunikationsmedel. En 
lösning som föreslogs var att en återkommande frivillig utbildning i användning av intranätet bör 
erbjudas. Några av cheferna lyfte fram att ett internt arbete bör ske på kliniken så att 
medarbetarna uppmuntras att själva lära sig att använda intranätet och e-posten. En försvårande 
faktor är tidsbristen som gör att man inte har tid att sätta sig för att leta på och lära sig att 
använda intranätet. 
 
En aspekt som fanns med vid ett flertal diskussioner var att intranätet skapar goda möjligheter att 
lära sig mer om andra enheter t ex om hur organisationen ser ut, vilka som arbetar på andra 
enheter i landstinget, verksamheternas uppdrag osv. Det konstaterades att en effekt blir att 
kunskapen om organisationen ökar. Det innebär även att sammanhållningen förbättras. En 
respondent uttryckte att: 

Öka känslan för landstinget. Landstinget är ju en övergripande koncern med ett antal mindre 
enheter. Det är sjukvård, tandvård, kultur och all möjlig annan verksamhet. Vi är långt ifrån 
varandra, inte bara geografiskt utan även verksamhetsmässigt. Samarbetskänslan ökar med ett 
tajtare intranät. 

Enligt respondenten är intranätet en möjlighet att realisera ett viktigt men svårgripbart mål om att 
skapa en bättre samarbetskänsla. 

4.2.4 Förslag på några nyheter till intranätet 
I detta kapitel listas ett antal förslag på nyheter på funktioner och innehåll som inte finns i det 
befintliga intranätet eller inte tillräckligt bra utformat. Förslagen har getts från de fem 
fokusgrupperna. Listan kommenteras inte i detalj på grund av att förslagen togs upp i olika 
sammanhang där förslagen framkom som spontana idéer på nya lösningar. Därför bör dessa 
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förslag inte tolkas som trender och mönster utifrån fokusgruppernas diskussioner utan är i de 
flesta fall personliga förslag från respondenter.  
 

• Medicinsk verktygslåda. En samlingsplats för medicinsk information. 
• Administrativ verktygslåda. Samlingsplats för administrativ information. 
• Tävlingar för att öka uppmärksamheten för innehållet. 
• Utvecklingsgrupp som har i uppdrag att konkretisera förslag från användare. 
• Ansvarig för artikeln och uppdateringsdatum på alla sidor. 
• Mötesplats för facklig information. 
• Utveckling av e-lärande. 
• Dagens tips på startsidan 
• Dagens väder 
• Dagens tekniska nyhet 
• Namnsdagar 
• Intern annonsplats 
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5 Analys och slutsatser 
Här analyseras och relateras fokusgruppsundersökningarnas resultat till kapitlet om tidigare 
forskning och teoretisk referensram. I analysen diskuteras och kommenteras gruppernas 
ställningstaganden hur intranätet kan bli bättre. Dispositionen kommer i stora drag att följa 
samma struktur som resultatredovisningen. Dock är inte kapitelstrukturen identisk eftersom jag 
har analyserat resultatet ur ett helhetsperspektiv bland annat utifrån uppsatsens frågeställningar, 
syfte och kärnområdena enligt kapitel 3.7.  
 
Respondenterna upplever att en viktig grundsten för ett intranät är tillgången till olika funktioner 
och tjänster. Självklart fyller intranätet även en viktig funktion som en informationsplats både 
som lagringsplats och för aktuell information. Heide (2002) hävdar att intranätet är en virtuell 
plats. Uppsatsen undersökning styrker denna tes. Det gäller framförallt att intranätets existens 
påverkar kommunikationen, informationen och inte minst företagets kultur. En respondent 
uttryckte att ”intranätet är en informationskälla för all personal”. 

5.1 Uppfylls informations- och kommunikationsbehovet? 
Det som genererade långa diskussioner var intranätets startsida. Det är tydligt att den spelar en 
mycket viktig roll. Inte bara för att fylla ett informationsbehov utan även för att locka användare 
till att gå vidare i strukturen. Ottersten & Berndtsson (2002) hävdar att interaktiva produkter bör 
vara enkla och behagliga att använda, annars tappar man användare. Det var en stor enighet i 
grupperna om att förstasidan eller startsidan måste få ett mer tilltalande upplägg för att det ska bli 
använt i större utsträckning. Den slutsats som kan dras av detta är att en välutformad och 
innehållsrik startsida leder till att hela intranätet får en positiv prägel. Undersökningen gör det 
tydligt att startsidan i den nuvarande utformningen inte uppfyller de förväntningar och krav som 
fokusgrupperna ställer. I en grupp uttrycktes det att: 

Intranätet förstasida fångar inte intresset. Det är synd för alla tycker att förstasidan är 
jätteviktig.  

Risken är att det låga uppmärksamhetsvärdet leder till att det övriga innehållet samt strukturen får 
en negativ stämpel detta trots att mycket av innehållet i det befintliga intranätet fyller ett relevant 
behov enligt respondenterna. Trots problemen med startsidan anser jag att landstingets intranät 
uppfyller det meningsskapande synen på ett tillfredsställande sätt. Fokusgrupperna ansåg som 
helhet att intranätet bidrar till förståelsen av organisationen. En nyhetssida med korrekt, lockande 
och aktuell information är en mycket viktig intresseväckare. Lyckas man med att ha en bra balans 
mellan förstasidans aktualiteter och andra funktioner och tjänster kommer fler att använda 
intranätet mer frekvent. Detta var ett tydligt mönster som fokusgrupperna indirekt uttryckte 
genom sina rikliga kommentarer om förstasidan. Som Norman (1994) betonar måste vi sträva 
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efter att utforma tekniken enligt vårt sätt att tänka. Det gäller såväl startsidan som hela intranätet i 
högsta grad. 
 
Ett intranät ses ofta som en kollektiv plats för gemensam information från t ex organisationens 
ledningsfunktioner vilket visades som ett tydligt mönster från fokusgrupperna. Man söker efter 
beslut, ledningsmeddelande, vad säger direktören, notiser om viktiga händelser osv. Detta handlar 
till övervägande del om ett transmissionsperspektiv. Som Fiske (1990) nämner är transmissions-
perspektivet en linjär process som följer en given väg. Detta perspektiv innebär att det finns olika 
sorters störningar och brus. Enligt fokusgrupperna ter sig bruset av: 

•  Bristfällig prioritering av nyheter på förstasidan. 
•  Svåranvänd sökfunktion. 
•  Snårig struktur. 
•  Att användare inte nyttjar intranätet tillräckligt ofta och inte har tillräcklig kunskap. 
•  Irritation över tråkig och oinspirerad layout. 

 
Dessa punkter distraherar användarna vilket minskar fokus på innehållet. Skulle man få en 
tillfredsställande lösning på problemen skulle störningarna och bruset minska till förmån för 
innehållsanvändningen. Detta skulle även främja att det semiotiska perspektivet skulle ges mer 
utrymme. Tolkningen av betydelser i texter och meddelande skulle underlättas och är enligt min 
mening viktigt i en kunskapsintensiv organisation.  
 
Interaktiviteten är enligt respondenterna relativt begränsad i det undersökta intranätets 
webbsidor. En stor bidragande orsak är som det tidigare har kommenterats den mycket frekvent 
använda e-posten. Mer om e-posten kommenteras nedan. Intranätet innehåller en ringa mängd 
individ- respektive gruppanpassad information vilket är en anledning till den låga interaktiviteten. 
 
Enligt Telleen (1996) består intranäten av tre informationskategorier. I Landstinget dominerar 
enligt min bedömning av fokusgruppsintervjuerna den formella informationen på intranätet. Den 
informella informationen hanteras enligt fokusgruppernas mening oftast i särskilda mappar i 
gemensamma nätverksenheter i andra format såsom Officefiler. Det är framförallt i mappar som 
finns i olika nätverksenheter som nås via utforskaren/den här datorn. Enligt min tolkning av 
fokusgruppernas samtal bör den informella informationen finnas där även fortsättningsvis. Ett 
starkt argument för detta är att annars skulle risken för informationsöverflöd bli ännu mer 
påtaglig i intranätet eftersom detta material är av stor omfattning. Vad det gäller projekt/ 
gruppinformation lyftes detta fram i flera fokusgrupper. Grupperna visade en tydlig tendens att 
vilja ha intranätet för mer informella avgränsade arbetsgrupper och möjligheter till informella 
kontakter. Till exempel för att chatta med landstingsdirektören och med andra enheter. Ett annat 
exempel är att: 

Det man skulle vilja ha är att kunna lägga ut olika åsikter. Ibland uppstår det frågeställningar i 
en organisation som man undrar om vad andra skulle anse om frågan. 
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Genom att öppna diskussionsforum skulle man kunna utveckla kommunikationen i intranätet. 
Några respondenter framhöll att det kan även handla om att genom avgränsade behörigheter till 
speciella grupper, till exempel den egna enheten/gruppen öppna möjligheter till interna samtal. 
Det är dock viktigt att alltid först bestämma syfte och behov innan en avgränsad virtuell 
mötesplats börjar användas.  
 
I resultatkapitlet framkom flera diskussioner från fokusgrupperna om virtuella mötesplatser. Det 
handlar om till exempel chatt, projektplatser och diskussionsforum. Mötesplatsen är en viktig 
funktion för att öka och stärka den interna kommunikationen i organisationen. Min tolkning är 
att fokusgrupperna signalerar ett påtagligt behov av mötesplatser i intranätet. Användningen av 
mötesplatser skulle i bästa fall innebära en minskning av det ständigt ökande e-postandet av både 
informativ och kommunikativ art. Det finns många tekniska lösningar för mötesplatser, det gäller 
dock att välja den med omsorg. 
 
E-posten används som det diskuterats ovan till mycket av den interna elektroniska informationen 
och kommunikationen. Samtidigt ska man komma ihåg att varken e-post eller intranät kan ersätta 
helt ansikte mot ansikte kommunikationen som Heide (2002) har som en av sina slutsatser i sin 
avhandling. Ansikte mot ansikte kommunikation är det mest effektiva sätt att kommunicera. Jag 
anser att det bör handla om att hitta rätt balans mellan de elektroniska hjälpmedel som finns och 
mänsklig kommunikation. Hur ska vi då utnyttja intranätets möjligheter på bästa sätt? Det är en 
komplex fråga som de flesta organisationer tvingas hantera och det finns inget lätt entydigt svar. 
Som Norman (1994) påpekar behöver människan stöd av kognitiva artefakter för att klara av det 
dagliga arbetet. Ett intranät är en naturlig och effektiv artefakt i dagens intensiva informations- 
och kommunikationssamhälle. 
 
Som helhet drar jag slutsatsen att intranätet inte uppfyller de behov gällande information och 
kommunikation som finns enligt fokusgrupperna. Det finns mycket information i det befintliga 
intranätet, men informationen måste anpassas mer efter vad medarbetarna behöver. Det innebär 
till exempel bättre utformade texter med innehåll som berör och lockar läsaren. De bör också 
vara intresseväckande, lättlästa och fångande. Om inte dessa grundläggande kriterier uppfylls är 
det svårt att hitta nya användare anser fokusgrupperna. 

5.2 Att utveckla användbarheten 
Ambitionen har inte varit att göra en detaljerad analys av användbarheten i det undersökta 
intranätet utan syftet var att på ett mer översiktigt plan ta reda på allmänna synpunkter från 
fokusgrupperna. 
 
Det var relativt komplicerat att genom intervjuerna urskilja klara och tydliga tendenser och 
mönster gällande användbarhet. Ett tydligt mönster var att kvalitén på innehållet upplevdes 
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osäkert. Det beror framförallt på att uppdateringen av innehållet varierar, vilket leder till 
osäkerheter om informationskvalitén. Enligt Jordan (1998) är kvalitén en komponent som har 
stor betydelse för användbarheten. Kvalitén har en koppling mot förtroendet på innehållet. För 
att användarna ska ha förtroende för intranätet gäller det att vara tydlig med 
uppdateringsfrekvensen på materialet. Samtliga grupper tog upp problemet att man ansåg att 
uppdateringarna var alltför bristfälliga. Min slutsats av detta är att tydligare information om 
uppdateringar är ett krav från fokusgrupperna. 
 
En annan väsentlig användbarhetskomponent är enligt Jordan (1998) att produkten ska fungera 
effektivt och tillfredställande för användarna. Ett problem som togs upp i några grupper gällande 
effektiviteten att ta till sig innehållet är att navigeringsstrukturen är inkonsekvent vilket gör att det 
oacceptabelt lång tid att hitta rätt information. En navigeringsstruktur bör vara intuitiv och enkel. 
Den av fokusgruppernas kritiserade sökfunktionen bidrar ytterligare till svårigheterna att söka 
och finna rätt information. En produkt ska lösa uppgiften effektivt och till låg kostnad (Ibid.). 
Jordan anser att det ska vara lätt att hitta, informationen ska vara av god kvalité samt att man 
känner sig tillfreds med innehållet. Detta ökar motivationen att ta till sig informationen och 
besökaren tenderar att återvända till intranätet. Enligt Jordan innebär tillfredsställelse i 
användbarhetssammanhang följande: 

Satisfaction refers to the level of comfort that the users feel when using a product and how 
acceptable the product is to users as a means of achieving their goals. (Jordan, 1998, sid 7) 

I begreppet tillfredställelse ingår även ett mönster som var tydligt i intervjuerna. Alla 
fokusgrupper betonade att det måste vara roligt och spännande att använda intranätet. Layouten 
bör vara tilltalande och intresseväckande. Fokusgrupperna ansåg att dessa aspekter var bland de 
viktigaste för att få så många medarbetare som möjligt att använda intranätet. Jag anser att det 
inte finns något motsatsförhållande mellan dessa delar och ett seriöst och formellt innehåll.  
 
I två fokusgrupper togs upp behovet av enhetlighet. I diskussionen framkom dock inte i detalj 
vad man menade med detta. Det är vanligt att moderna intranät har en enhetlighet i layout och 
struktur vilket ger ofta en bättre användbarhet. Det är lätt att med dagens teknik bygga upp 
avancerade tekniska lösningar och utnyttja lättanvända innehållshanteringssystem för att fylla ett 
intranät med innehåll och skapa enhetlighet i struktur och layout. Risken är dock att 
informationsöverflödet ökar ytterligare på grund av att det är lätt att publicera på intranät. Därför 
anser jag att det gäller att alltid utgå från målgruppernas behov med ett intranät så att innehållet 
blir relevant. 
 
Det som lyftes fram i några grupper var informationsöverflödet. Flera respondenter bedömde att 
det finns för mycket information som inte används. Begreppet informationsöverflöd resulterade 
inte i några gemensamma tydliga mönster mellan grupperna. Min bedömning är begreppet 
informationsöverflöd hade olika innebörd för respondenterna och därför kunde inte några tydliga 



54 

mönster uttolkas. Informationsöverflödet hänger nära ihop med svårigheten att hitta information. 
Ju mer information desto svårare att hitta det man söker. 
 
Det som kändes väl förankrat i fokusgruppsintervjuerna var intranätets nytta. Den ansågs vara 
hög. Vilket innebär att behovet av ett intranät i landstinget är en realitet, det är mer en fråga om 
hur det ska utformas för att bli så effektivt och användbart som möjligt. 

5.3 Intranätets potential som arbets- och processverktyg 
En ambition har varit att undersöka hur intranätet fungerar som verktyg i det dagliga arbetet. 
Som det kan noteras från den teoretiska referensramen så går intranäten alltmer mot att användas 
som verktyg av olika slag. En slutsats är att det undersökta landstingets intranät inte används i 
särskilt stor omfattning som arbetsverktyg eller processverktyg. 
 
En viktig anledning till detta är att e-post används i princip dagligen som ett verktyg för att 
kommunicera och informera. Flera ansåg att det känns tryggare att använda e-post i olika 
kommunikationssammanhang. En respondent sade att när man skickar e-postbrev så vet man att 
den går till just den personen man avser att nå. I intranätet är det upp till varje användare att läsa 
informationen enligt pull-tekniken. Därför blir det svårt för cheferna att se om informationen har 
gått fram eller inte vilket är ett problem ansåg flera respondenter. I fokusgrupperna med chefer 
upplevdes det att intranätets pull-teknik är en nackdel om man vill använda intranät som 
chefsverktyg.  
 
I några diskussioner nämndes att en hemsida för en specifik enhet – t ex för en klinik – har goda 
förutsättningar att kunna användas internt för att förmedla t ex kunskap, PM samt 
rutinbeskrivningar och verksamheternas åtagande. Här finns möjligheten att skräddarsy det egna 
budskapet och kunskapen från enheten. 
 
Andra områden som används mycket frekvent är blankettarkivet samt andra system som är 
kopplade till intranätet men som ses som externa system i undersökningen. Det rör sig t ex om: 

•  Ekonomistatistik från ekonomisystem 
•  Felanmälningar gällande fastigheter och datorer 
•  Avvikelsehanteringssystem 

 
Ur fokusgruppsintervjuerna kan slutsatsen dras att inte finns så mycket erfarenheter i landstinget 
om möjligheter med arbets- och processverktyg. Grupperna diskuterade ofta vad det finns för 
verktyg i det befintliga intranätet men hade relativt få konkreta förslag på nytänkande. 
Undantaget är förslagen på mötesplatser som kommenteras ovan i detalj. Enligt min bedömning 
kan man med fördel ta in erfarenheter genom omvärldsbevakning på andra företag och 
myndigheter för att studera lösningar inom verktygsdelarna i intranätet. 
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5.4 Funktioner och tjänster 
Heide (2002) delar upp intranätens utveckling i tre faser som det redovisades i den teoretiska 
referensramen: 

•  Informationsfasen 
•  Kommunikationsfasen 
•  Transaktions- och integreringsfasen 

 
Den första fasen ställer väldigt låga krav på intranätets funktioner och tjänster. Ju längre man 
kommit i faserna desto mer krävs det i form av nya funktioner och tjänster. Enligt Heides 
definition är min tolkning att det undersökta landstingets intranät befinner sig huvudsakligen i fas 
ett och två. I fas tre befinner sig t ex olika bokningstjänster. 
 
Som Bark (1997) nämner är det en fördel om organisationen gör en behovsanalys av vad som är 
viktigt i ett intranät. Det är viktigt när man ska ta ställning till vilka funktioner och tjänster som 
ska användas i ett företags intranät. Det som används nu i form av blankettarkiv, telefonkatalog 
och bokningar enligt fokusgrupperna är viktiga funktioner. De anger att dessa används frekvent 
av dem själva och av andra användare. Jag bedömer att dessa funktioner är givna i ett intranät på 
grund av det stora användningsområdet. Det är svårare att bedöma vilka funktioner eller tjänster 
som ska byggas upp för tjänster som ska användas i mer begränsad omfattning. De mötesplatser 
som fokusgrupperna efterlyser kräver utan tvivel mer utredning och kravspecificering för att de 
ska uppfylla användarnas krav. Det som Norman (1994) benämner som mjuk teknologi är ett 
viktigt hjälpmedel för att utforma funktioner och tjänster. Jag anser att om man lyckas överföra 
den mjuka teknologins grundfilosofi till den fortsatta utvecklingen av intranät är det mycket 
lättare att realisera de behov som finns.  
 
I resultatet diskuterades den ökande e-postens inverkan på kommunikationen. Som det nämndes 
ovan använder chefer e-post mycket frekvent för att informera och kommunicera med 
medarbetarna. Jag anser att det kan vara lämpligt att överväga med att införa nya lösningar i 
intranätet för att minska den ständigt ökande e-postbelastningen. Intranätet har enligt min 
mening en stor potential att avlasta e-posten. Det kan t ex ske inom ramen för de nämnda 
mötesplatserna på intranätet möjligtvis genom typen virtuella klassrum som bland annat 
högskolor använder. Dessa kan exempelvis utformas som en hjälp till cheferna att kommunicera 
med medarbetarna. I ett virtuellt rum kan medarbetare ”prata” med t ex sin chef eller de övriga 
medarbetarna på sin avdelning. Det skapar möjligheter att ge riktad information och underlätta 
kommunikationen när man sitter geografiskt åtskilt. En respondent ger ett exempel från ett 
universitetets virtuella klassrum: 

[…] Det vi har lagt upp på skolan är att jag kan gå och prata med antingen med min 
handledare eller med min grupp och så finns det något som heter fikarummet som är till för 
alla i kursen. Det finns det anslagstavlor med mer information som kan gå ut till alla. Allt är 
uppdelat suveränt och så enkelt. […] 
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PM, vårdprogram och rutiner är viktiga arbetsdokument för många inom Landstinget. Ett 
problem som kom fram i flera diskussioner att dessa dokument är ofta svåra att hantera i 
intranätet. Enligt min mening finns förutsättningar för att förenkla, effektivisera och offentliggöra 
viktiga arbetsdokument. Det gäller att kunna erbjuda en lättadministrerad lösning eftersom det 
ofta handlar om stora mängder dokument. 
 
Vad det gäller sökfunktionen uttrycktes det många negativa kommentarer. Det var få som hade 
lyckats få till bra sökbegrepp i den fritextsökningen som finns nu. Flera av respondenterna 
betonade att det är viktigt att få mer relevanta svar på sökningar. Det konstateras också av flera 
att det inte räcker med endast fritextsökning för att man som användare ska vara säker på att hitta 
det man söker efter. En respondent konstaterade dock att det här med sökfunktioner är inte så 
lätt: 

Jag hittade det jag sökte efter så småningom, men jag vet inte hur. Den låg inte under någon 
speciell rubrik. Det beror väl på min egen inkompetens att jag inte hittade.  

En sökfunktion är förstås viktig i ett stort intranät. Men slutsatsen som jag drar är att det 
krävs kännedom om hur man söker. En tydlig hjälpfunktion eller utbildning i att använda 
sökfunktion är nödvändigt. För att underlätta och marknadsföra ett intranät kan det vara 
lämpligt att anordna målgruppsanpassade utbildning i den dagliga användningen av 
intranät. 

5.5 Organisationskultur  
Som det framgick av resultatet är ett intranät numera accepterat som ett stöd och medel för en 
bättre kommunikation och information inom landstinget. Intranätet har förändrat kulturen och 
sättet att hantera informationen på olika sätt. Enligt Heide (2002) innebär 
organisationskommunikationen att skapa ökad effektivitet och bättre kommunikation mellan chef 
och medarbetare. Ett problem i det undersökta landstinget är att det inte är socialt accepterat i 
vissa sammanhang med intranätet vilket gör att den inte används i tillräcklig omfattning. Heide 
(2002) menar att i den kulturorienterade traditionen är kommunikationen central för att förändra 
organisationen och i den möjliggöra en acceptans att använda intranät. Har man inte en 
gemensam tillåtande kultur är det svårt att göra intranätet till ett naturligt arbetsredskap. 
 
Några av fokusgrupperna väckte diskussionen om att de yngre medarbetarna har lättare att ta till 
sig intranätet som informations- och kommunikationskanal. Som Bang (1999) påpekar så handlar 
organisationskulturen bland annat om människornas kunskaper, värderingar samt omgivnings-
bestämda faktorer. Min tolkning är att i de omgivningsbestämda faktorerna och värderingarna 
finns uppfattningen från respondenterna att de äldre har svårt att ”lära om” och använda 
intranätet som en naturlig kanal för att ta sig innehåll från t ex landstingsledning. Det framgick 
inte något tydligt mönster i intervjuerna om varför det ansågs att yngre har lättare med IT-
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baserade tekniska hjälpmedel. Ett antagande som jag gör att IT-hjälpmedel är en naturlig del i 
arbetet för de yngre och därför använder de intranätet mer.  
 
Det som hänger nära ihop med ovanstående diskussion gällande IT-verktyg såsom intranät och e-
postanvändandet är skapandet av en mening och förståelse med den pågående utvecklingen. Det 
meningsskapande perspektivet innebär att man känner delaktighet och motivation att använda till 
exempel intranätet (Heide, 2002). Om en användare känner att intranätet ger ett bra stöd utifrån 
sin egna arbetssituation är det betydligt lättare att ta till sig intranätets innehåll. Ett problem som 
fokusgrupperna pekade på var att motivationen och tidsutrymmet inte räckte till för att 
medarbetare skulle ta till sig intranätet. Min bedömning är att skapar man utrymme för ökad 
motivation, förståelse och tillräckliga kunskaper skulle användandet öka. För att öka motiva-
tionen att använda intranätet gäller det att skapa ett tilltalande innehåll och upplägg. Shedroff 
(1999) menar att informationen måste vara meningsfull för att användarna ska ta emot den. Då är 
vi beredda att ta emot den och omvandla till kunskap. Min mening är att det är mycket väsentligt 
för intranätets framtid att det finns en tillåtande hållning till intranätet. Det kan nås t ex genom 
att ledningen och chefer uppmanar och stöttar medarbetarna till att använda intranätet. Får man 
igång en positiv atmosfär kring intranät finns förutsättningar för ett ökat användande av 
intranätet. 
 
Flera fokusgrupper påpekade att intranätet passar bra till att sprida gemensamma värderingar och 
visioner. Visserligen ansåg flera att det inte finns så mycket information gällande värderingarna 
och visionerna i det befintliga intranätet. och de olika grupperna var överens om att det borde 
finnas mer sådan information. Slutsatsen blir att samarbetskänslan i landstinget kan utvecklas 
genom att ledningen tydligt använder intranätet till att sprida sina visioner om verksamheten. 
Denna slutsats förstärks även i Sturmark & Brandén (2001) påpekande om att ledningen bör 
använda intranätet till att sprida visioner, mål och strategier via intranätet så öppet som möjligt. 
Gad (2000) anser att företagets kärnvärden är motivationshöjande och fungerar som en 
gemensam plattform för alla anställda. I kapitlet om utbildning och lärande redovisades att 
fokusgrupperna ville se att intranätet används till att stärka sammanhållningen i landstinget. En 
slutsats utifrån denna diskussion är att intranätet lämpar sig utmärkt att stärka det interna arbetet 
genom att  framhäva de gemensamma värderingarna och visionerna via intranätet.  
 
En aspekt som stärker intranätets behov är att ledningen kan oberoende av den interna 
landstingsorganisationen utnyttja intranätets fördelar med att kunna krympa de organisatoriska 
och geografiska avstånden. I fokusgruppernas diskussioner framkom att det finns bestämda 
organisatoriska gränser som troligtvis kan luckras upp med information som är gemensam inom 
landstinget. Det togs upp i några av gruppernas diskussioner att man ”står sig själv närmast”. 
Med ledning av detta är min tolkning av fokusgruppsdiskussionen att individens egna mål och 
vilja är den som i mångt och mycket styr. Bang (1999) menar att en del av kulturutvecklings-
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processen består av att människor går samman för att uppfylla gemensamma mål. Det är den 
gemensamma strävan som skapar kulturen på arbetsplatsen. 
 
En företeelse som intranätet stärker är medvetandet om varandras arbete och verksamheternas 
innehåll. Information om verksamheternas arbetsområden och ansvar finns tillgängligt i 
intranätet. En respondent påpekade att i intranätet finns verksamhetskontrakt som visar vilket 
uppdrag som finns för respektive enhet. Det är en form av knowledge management, nämligen att 
den tillgängliga informationen stärker kunskapen hos alla individer i organisationen. Ett problem 
som tidigare togs upp är att det är upp till den enskilde individen att ta till sig informationen. 
Tallving (1998) framhäver att dold kunskap synliggörs och återanvänds i ett intranät. Detta skapar 
ett kretslopp som ger ny kunskap som är både dold och synlig. Enligt min mening är detta en av 
intranätets stora fördelar att informationen finns lättillgänglig för alla. Det är upp till individen att 
ta till sig informationen och kommunikationen. Därför handlar det mycket om att kunna 
motivera medarbetarna att använda intranätet. Detta i sin tur kräver att innehållet är relevant.  

5.6 Visioner och förslag till förbättringar 
Det finns möjligheter att i stort sett utveckla ett intranät i vilken riktning som helst. Det viktiga är 
att utvecklingen går mot de behov som finns ute i verksamheterna. Eftersom de tekniska 
möjligheterna är närmast gränslösa går det att bygga upp funktioner, tjänster och innehåll i det 
oändliga. Det är viktigt att undersöka behoven hos användarna. Eftersom organisationer 
förändras snabbt bör kartläggningar av behoven göras kontinuerligt. Det är viktigt att undersöka 
både vilken information som behövs och inte behövs. 
 
I det aktuella landstinget riktades mycket kritik mot startsidan. Den är det första man ser på ett 
intranät och skapar förväntningar på hur resten av intranätet är utformat. En ointressant 
förstasida minskar benägenheten att ta till sig det övriga innehållet. Enligt min bedömning 
reflekteras fokusgruppsintervjuernas negativa intryck på andra delar av intranätet. Mitt konkreta 
förslag är att man bör lägga en hel del kraft på att utforma en behovsprövad och layoutmässigt 
tilltalande startsida. Det som efterfrågades av fokusgrupperna var bland annat att det bör finns ett 
tydligt innehåll och relevanta funktioner. 
 
Startsidan används ofta helt eller delvis som en nyhetssida. I det intranät som jag undersökte 
används startsidan nästan helt till information av nyhetskaraktär. Fokusgrupperna var eniga om 
att innehållet bör förändras ofta, speciellt på startsidan. En levande startsida med relevant och 
färskt innehåll är betydelsefullt enligt min tolkning av fokusgruppsintervjuerna. 
 
Enligt klassiska informationsteorier som t ex Shannon & Weavers modell (Fiske, 1990) 
förekommer det alltid störningar och brus. Det finns externa störningar och brus som påverkar 
användningen av intranät, t ex tidspress, feltolkning av text och förväntningar på innehåll. De 
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externa källorna analyseras inte vidare här på grund av att detta inte innefattas i uppsatsens 
frågeställningar och syfte. Ändå kan jag konstatera att lyckas man minska störningarna och bruset 
både i intranätet och externt finns det bättre förutsättningar att skapa ett bra intranät. 
 
Flera av fokusgrupperna lyfte frågan om att utföra sökningar på intranätet. Kraven var att det ska 
vara lätt att hitta det man söker efter. Sökfunktionen bör vara enkel och ge goda relevanta 
resultat. Detta kan tyckas vara enkla krav men är en av de stora utmaningarna inom 
webbutveckling.  
 
I fokusgruppsintervjuerna framkom att en central fråga är hanteringen av PM, vårdprogram och 
rutiner. Dessa dokument är viktiga arbetsredskap inom många verksamheter. Det framgick av 
intervjuerna att det inte fanns någon generell, lättadministrerad lösning på hanteringen. 
Dokumenten är viktiga och ofta av strategisk karaktär för flera verksamheter. 
 
Att gränsdragningen mellan intranätets webbsidor kontra e-post och mappsystemen var otydligt 
var ytterligare en aspekt som framlades i fokusgrupperna. Det är inte klart vad och vilket innehåll 
som ska hanteras inom de olika systemen. Här anser jag att det kan vara lämpligt att definiera 
riktlinjer eller policy för gränsdragning och ansvar. 

5.7 Intranätanvändning enligt cheferna 
I uppsatsens inledning ställdes frågorna: 
• Hur används intranätet av verksamhetschefer och första linjens chefer? 
• Hur fungerar intranätets användbarhet utifrån chefernas och andra användarens 

uppfattningar? 
 
E-posten upplevdes som ett problem av flera chefer i fokusgrupperna. Den ökar kontinuerligt 
medan intranätet inte används av medarbetare i tillräcklig omfattning. Det leder självfallet till 
frågan om intranätet kan användas till att minska e-postmängden. Generellt hade grupperna få 
förslag till lösningar på problematiken. En risk är att så länge det finns distributionsgrupper i den 
så kallade globala adressboken10 som innehåller t ex Alla första linjen chefer och Verksamhetschefer är 
det alltför enkelt att bara markera gruppen och skicka riktad information till cheferna som i 
många fall inte berör samtliga mottagare. Avsändaren har svårt att bedöma om samtliga 
mottagare behöver ta det av det skickade e-postbrevet. Som tidigare diskuterats är mötesplatser 
på intranätet en möjlighet att avlasta e-postandet. En första linjen chef uttryckte att ”chatta med 
landstingsdirektören” skulle skapa möjligheter att skapa en bättre kommunikation via en 
mötesplats. Ett annat förslag på användning ges från en verksamhetschef: 

                                                 
10 I e-postsystemet finns en gemensam adressbok som samtliga användare som har e-postadress når. Adressboken 
innehåller samtliga e-postadresser inom Landstinget. 
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Vi håller på med sommarrekryteringarna och det kommer ju en massa ansökningar och vi 
sprider ut ansökningarna och vet sedan knappt vem som fått dessa. För detta måste jag ha ett 
nytt system nästa år. Där ska alla kunna se var den här sökande tog vägen. 

Det här är ett exempel på hur man skulle kunna skapa ett system i intranätet där samtliga berörda 
verksamheter kan se de aktuella ansökningarna som kommit in. Genom behörighetsstyrning kan 
det väljas om alla ska ha tillgång till uppgifterna eller endast några utvalda grupper. 
 
Som tidigare nämnts diskuterades det i några grupper problemet att intranätet inte är socialt 
accepterat att använda. Jag anser att chefer har en viktig roll i att få medarbetarna att använda och 
inte minst skapa en tillåtande attityd till intranätet. Det gäller att alla chefer, från landstingsledning 
till första linjen chefer sprider ut aktivt att intranätet är ett strategiskt informationsverktyg. En 
första linjen chef framförde att: 

Får man med några i intranätanvändandet så kan de i sin tur vara motorer att visa andra. Det 
gäller att försöka entusiasmera folk, en här och en där. Sedan visar de i sin tur andra. 

För att nå detta mål med att entusiasmera medarbetare kräver det förstås att innehållet är 
intressant och att det kombineras med en tillåtande synsätt från cheferna. Det handlar om att 
starta en långsiktig process att påverka medarbetarna på ett positivt sätt gällande intranätet. En 
företagsledning bör tydligt understyrka att intranätet är ett angeläget stöd och strategiskt verktyg 
för verksamheten. 
 
Enheterna har egna webbplatser vilka diskuterades i fokusgrupperna. Dessa platser har 
verksamhetschefen ansvaret för. Rätt utnyttjat kan dessa webbplatser användas för att förbättra 
den interna kommunikationen på enheten och dessutom ge möjlighet att visa den egna 
verksamhetens innehåll. 
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6 Diskussion 
Det går inte att ge ett entydigt och enkelt svar vad intranätet har inneburit för de anställda i 
landstinget. Dock kan ett antal mönster och trender urskiljas. Ett övergripande mönster är att 
intranätets fulla potential inte utnyttjas i det undersökta landstinget. En anledning är att e-posten 
används enligt min bedömning för mycket för både information och kommunikation. Det är inte 
intranätet som står för de största problemen med informationsöverflödet utan det är det 
frekventa e-postandet. 
 
Det som kan utläsas generellt i alla gruppers intervjuer var att intranätet är välkänt för samtliga 
och dess existens ifrågasattes inte utan alla var positivt inställda till intranät som fenomen. 
Fokusgrupperna diskuterade seriöst hur struktur, innehåll och användbarhet är på intranätet.  
 
En viktig slutsats som bör framhävas är att förstasidan inte bara ska innehålla 
informationsmaterial utan att även den kommunikativa delen bör utvecklas med individanpassade 
funktioner vilket skulle innebära att fler använder intranätet. Det kan vara funktioner såsom 
anslagstavla, länkar till applikationer som används ofta av individen och kanske länk till en 
personlig virtuell mötesplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att mötesplatser är viktiga men 
det kräver att det finns en aktiv hantering och tydligt ansvar i administrationen. 
 
Att intranätet används och har förändrat sättet att leta efter formell information är en realitet, 
men intranätet används relativt lite för att kommunicera på individ och gruppnivå. En känsla som 
jag hade under flera fokusgruppsintervjuer var att viljan finns att använda intranät till t ex 
kommunikation och andra mer avancerade tjänster, men på grund av att man inte känner till 
möjligheterna hade respondenterna svårt att komma med konkreta förslag till mer omfattande 
förändringar. Här anser jag att de personer som kan tekniken ska vägleda användarna tydligare 
och ge förslag på användningsområden, självklart grundat på verkliga behov hos verksamheterna. 
För att ta reda på behoven kan en lämplig metod vara att göra detaljerade målgruppsanalyser 
enligt de erfarenheter som finns inom användbarhetsområdet (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 
En tolkning av fokusgruppernas diskussioner är att intranätet inte har påverkat arbetsformerna 
mellan chef och medarbetare i någon större omfattning. E-posten är det verktyg som används 
mest i kommunikationen mellan chef och medarbetare. I resultatet och analysen framkommer 
förslag på hur intranätet kan stödja kommunikationen i form av virtuella mötesplatser. Flera 
chefer ansåg att ett problem var att intranätet används i alltför lite av medarbetarna. Det 
betonades vikten av att intranätet måste bli mer lockande, intressant och spännande för att öka 
användandet. Som intervjuare förvånades jag över att denna fråga diskuterades i så stor 
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omfattning. Jag anser att det inte finns någon motsättning i att det ser layoutmässigt trevligt ut och 
att innehållet är välformulerat, formellt samt att strukturen är välordnad. 
 
En av intranätets stora styrkor är att kunna samla företagets strategiska system så att användarna 
enkelt har åtkomst till dessa enligt individuella behov i sitt arbete. Denna möjlighet bör inte 
underskattas. Lyckas man samla och länka till viktiga applikationer och system via intranätet finns 
möjligheter att stärka intranätets behov. Detta skulle samtidigt framhäva intranätet som ett 
arbetsverktyg och processverktyg. 
 
Uppfattningen från flera respondenter var att de inte tidigare hade fått möjlighet att ge 
synpunkter på utvecklingen av intranätet. Enligt min bedömning behövs det mer klart framgå hur 
och till vem man kan lämna sina personliga synpunkter om intranätet. 
 
Ett intranätprojekt pågår i det undersökta landstinget som har medfört positiva och negativa 
reaktioner på förändringarna. I fokusgruppsintervjuerna har en hel del diskussioner skett 
angående den nya startsidan som publicerades 2005-01-01. Bedömningen är att denna diskussion 
inte skulle vara av samma omfattning om undersökningen hade genomförts innan nya startsidan 
infördes eller en längre tid därefter. Det som talar för förändringen med startsidan är att alla 
respondenterna har de senaste månaderna ägnat mycket tankeverksamhet gällande förändringar 
på intranätet. Detta har gett många väl genomtänkta synpunkter. 
 
Jag upplever att några av fokusgrupperna diskuterade ”mellan raderna” frågan om samarbetet i 
landstinget. Det var många som uttryckte, ibland indirekt, att intranätet borde vara en viktig 
sammanhållande länk mellan individer, enheter, ledning och politiker. Det uttrycktes att intranätet 
inte uppfyller detta kriterium som sammanhållande kanal vid undersökningstillfället. Denna 
upplevelse kan jag inte konkretisera i resultatet utan är mer en känsla och uppfattning som 
genomsyrade diskussionerna i flera grupper. Det som uttrycktes mer klart var att respondenterna 
var intresserade av att ta del av information hur andra enheter arbetar. 
 
Att ha ett intranät är inget självändamål utan måste fylla ett tydligt behov hos användarna. Det 
behovet förändras med tiden som organisation och kultur förändras. Därför är det viktigt att 
ständigt utveckla intranätet utefter organisationens behov. Bruzelius uttrycker organisationers 
förändring i ett större sammanhang och de grundläggande krav som kan ställas på organisationer: 

För att upprätthålla och stärka effektiviteten måste en organisation ha förmåga att ständigt 
vidareutveckla och förändra sina produkter, tjänster, processer och organisation. Annars 
riskerar organisationen bli dåligt anpassad till omvärldens krav, förutsättningar och villkor och 
därmed bli ineffektiv.  (2004, sid 37) 

En komponent som kan vara ett bra stöd för att följa med i utvecklingen och för att bibehålla 
effektiviteten är ett aktivt och bra drivet intranät. 
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Ett område som kan vara lämpligt att studera vidare är intranätens informationskvalité. I denna 
undersökning diskuterades inte denna fråga. I den litteratur som jag har studerat i samband med 
uppsatsarbetet har jag dragit slutsatsen att det inte finns mycket skrivet om kvalitén på 
information i intranät.  

6.1 Metoddiskussion 
Fokusgruppsmetoden upplevdes av både moderatorn och respondenterna som ett mycket positiv 
sätt att uttrycka sina åsikter och förväntningar på intranät. I slutet av varje intervju tillfrågades 
respondenterna om sina känslor för hur intervjun hade varit. En enighet rådde om att de hade 
fritt uttryckt sina åsikter och kände att de hade fått ut mycket av intervjun. Som moderator fick 
jag samma uppfattning att diskussionen förflöt tillfredsställande och att alla kunde uttrycka sina 
åsikter obehindrat. Antalet deltagare var lagom för en bra diskussion samtidigt som alla fick 
tillräckligt med utrymme för att ge uttryck för sina synpunkter. Respekten för varandras åsikter 
inom samtliga grupper var mycket hög. Min bedömning är att detta borgade för att alla kände 
trygghet att våga säga vad man tyckte. Antalet fokusgrupper i undersökningen är enligt min 
bedömning tillräcklig i relation till uppsatsens omfattning. En möjlig brist i undersökningen kan 
vara att respondenterna själva fick anmäla deltagande till fokusgrupper. Det kan i vissa fall ha 
inneburit att personer som har intresse och engagemang till intranätet anmälde sig till 
fokusgruppsintervjuerna på bekostnad av de personer som är mindre intresserade av intranätet. 
 
En möjlighet hade varit att eventuellt göra en triangulering. På grund av begränsad tid fanns inte 
möjlighet att genomföra detta. En möjlighet hade varit att komplettera med djupintervjuer eller 
observationer av användare. Även kvantitativa metoder, till exempel enkäter kan vara lämpliga att 
studera användarnas syn på intranätet. Enkäter passar dock inte för att studera uppfattningar 
enligt det syftet som denna uppsats har. 
 
Att jag som moderator arbetar med webbfrågor till vardags uppfattade jag inte som en nackdel i 
diskussionerna utan det blev istället lätt att följa och förstå diskussionen. Jag ansträngde mig 
mycket att inte lägga mig i fokusgruppernas diskussioner mer än när det verkligen behövdes, till 
exempel för att förtydliga eller fördjupa frågorna. 
 
Vid analysarbetet var det relativt lätt att urskilja ett antal trender och mönster. De enstaka och 
individuella synpunkterna finns inte med i resultatredovisningen. Undantaget är kapitlet Förslag på 
några nyheter till intranätet där finns de individuella synpunkterna listade. Anledningen är att 
fokusgrupper bör användas för att se på generella trender och mönster inte enskilda detaljer 
(Wibeck, 2000). 
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7 Sammanfattning 
Magisteruppsatsen syftar till att ta reda på användarnas uppfattningar om hur intranätet används i 
ett landsting. I det ingår att studera hur organisationskulturen har påverkats av intranätet samt om 
intranätet uppfyller nyttan och behovet för användarna. Det innebär bland annat att studera vilka 
förväntningar och uppfattningar det finns på hur ett intranät fungerar som ett stöd för att lösa 
dagliga arbetsuppgifter. Studien innefattar även att ta reda på användarnas uppfattningar om hur 
kommunikationen, informationen och användbarheten kan utvecklas. 
 
Fokusgruppsintervjuer med kvalitativ inriktning har tillämpats för att samla in data från 
undersökningspersonerna som arbetar inom landstinget. Metoden som använts är ostrukturerade 
fokusgrupper innehållande de tre dominerande personalkategorierna fördelat på anställda och 
chefer. Totalt fem fokusgrupper har intervjuats.  
 
I redovisningen och analysen av data från fokusgruppsintervjuerna har några huvudområden valts 
för studien. Det är framförallt intranätets påverkan på informations- och kommunikationsflödena 
som har studerats, dels hur de fungerar idag och hur de kan förbättras i framtiden. Andra 
områden som ingår i analysen är användbarhet, organisationskultur och vilken potential som 
arbetsverktyg. 
 
Några slutsatser som kan dras från undersökningen är att intranätet är en naturlig och accepterad 
kanal för information, men underutnyttjad som kommunikationskanal. Det ansågs att intranätet 
bör vara roligt, spännande och intresseväckande för att det ska blir använt. Innehållet bör vara 
uppdaterat och anpassat till verksamheternas behov. Behovet av ett intranät är starkt men når 
inte upp helt upp till de förväntningar som finns hos fokusgrupperna. För att öka 
tillfredsställelsen med intranätet i framtiden bör användarnas förväntningar kartläggas 
systematiskt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

E-postbrevet som skickades ut som inbjudan 
 

Hur utvecklar vi intranätet? 
I den fortlöpande utvecklingen av vårt intranät är din och alla användarnas uppfattning viktig. 
Jämsides med mitt arbete som webbredaktör arbetar jag med en magisteruppsats som behandlar 
användarnas uppfattning om intranätet som arbetsverktyg. 
 
Undersökningen genomförs i form av en så kallad fokusgruppsundersökning. Fokusgruppen går 
till så att fyra till fem personer under cirka en timme diskuterar och ger sin personliga syn på 
intranätet som stöd i arbetet. 
 
Jag undrar om du vill medverka i en fokusgruppsundersökning? Du behöver inte ha några 
speciella förkunskaper om intranät. Det räcker med att du har använt intranätet i ditt arbete och 
vill påverka den fortsatta utvecklingen. 
 
Är du intresserad och vill lämna intresseanmälan kan du göra det per e-post eller telefon. Har  du 
några frågor kontakta mig gärna per e-post eller telefon xxx xx senast xxx.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Jukka Joona 
 



 

 

 
 
Bilaga 2 
 
 
 
 

Inför fokusgruppsintervjun 
Börja med att läsa bifogade artikel och fundera sedan på nedanstående frågor innan du kommer 
till fokusgruppsmötet. 
 
Läs igenom och fundera på följande frågor efter att du läst artikeln ”Fikaraster delar mer kunskap 
än intranät” (word-fil) och tänk igenom nedanstående frågor innan du kommer till 
fokusgruppsmötet. 
 
Efter att du har läst igenom artikeln fundera på följande frågor. 
 

•  Hur använder du innehållet på intranätet? Är intranätet en ren informationskanal för dig, 
och/eller som ett stöd för att lösa dina arbetsuppgifter? 

• Använder du intranätet regelbundet för att hämta information och kunskap? Eller 
stämmer artikelns bild om att fikaraster ger mer information på grund av 
informationsöverflöd och övertron på teknik? 

 
Framtidens intranät 

• Hur skulle du vilja att intranätet är utformat så att den används regelbundet? 
•  Hur ska den stötta dig och den verksamhet som du arbetar på? Genom att vara 

informationskanal, utveckla kommunikationen, lösa arbetsuppgifter med mera? 



 

 

 
Bilaga 3 
 

Intervjuguide/Temafrågor 
Nuläge 

• Hur tycker ni att intranätet fungerar, diskutera? 
 Fungerar det tillfredsställande? Problem, fördelar 
 Uppfyller intranätet ditt/era behov i dagsläget? 

 
• Hur påverkar intranätet samverkan/samarbetet? 

 Inom enheten 
 Med andra verksamheter. 

 
• Hur stödjer intranätet era arbetsprocesser? 

 T ex förenklar arbetet med ex vårdprogram, PM, informationsspridning. 
 
• Hur fungerar intranätet som stöd för ditt chefskap? (Endast de tre chefsgrupperna) 
• Är användbarheten tillfredsställande? 
• Har intranätet förändrat arbetssättet för er under åren? 
 
Vision 

• Beskriv hur ni skulle vilja att ett välfungerande intranät ska vara? 
• Kan förbättringar och effektiviseringar inom verksamheten göras med stöd av intranätet? 

 Är det t ex som kommunikationsstöd inom enheten och/eller mot andra enheter och 
ledningsfunktioner? 

 Dagliga arbetsrutiner, processer, arbetsverktyg? 
 
• Vad är intranätets styrka? Hur kan det utnyttjas bäst? 

 Är det t e x som styrmedel, kommunikations och informationsstöd, annat? 
• Kan intranätet förändra ert arbetssätt? Hur? 
• Skulle ni vilja vara mer delaktiga i utvecklingen av intranät? 


