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Sammanfattning 
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Sammanfattning 
Användandet av intranättekniken ökar och blir allt mer framträdande i dagens organisa-
tioner. Det öppnar upp nya möjligheter för organisationerna att förbättra sin verksamhet 
och då framförallt den interna informationsspridningen. För att få ett intranät som funge-
rar fullt ut och som används av samtliga inom organisationen, kräver det användarmed-
verkan i utveckling och utformning av intranätet. I dag skall den enskilde användaren 
hämta information elektroniskt och användaren får då mer en roll som informationstagare 
än informationsmottagare. Detta ställer i sin tur krav på organisationsledningen som bör 
se till att användarna får den utbildning de behöver för att kunna hämta information. Vi 
har i denna uppsats undersökt vilka följder det får för användarna om ledningens intresse 
för intranättekniken går före användarnas behov. Resultatet visar att när användarna inte 
varit med vid utformningen av det nya intranätet och inte heller fått någon utbildning i 
användandet av det, så klarar de inte av att nyttja intranätet på det sätt som ledningen vill 
och som leder till det mest optimala användandet. 
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Abstract 
Intranet technique increases and becomes more and more outstanding in today’s organi-
sations. It opens up new possibilities for the organisations to improve their activity and 
above all it improves the internal spreading of information. To get an intranet that works 
fully and that is been used by all the users in the organisation, demands user participation 
in developing and shaping the intranet. Today the specific user of the intranet has to 
collect the information in an electronic way, the user gets the role of an information taker 
more than an information receiver. This puts pressure on the management of the organi-
sations to make sure that the users get the education they need to be able to collect the 
information. In our case study we have investigated which consequences it brings to the 
users if the management’s interest for the intranettechnique becomes more important than 
the users needs. The result shows that when the users are not involved in the shaping of 
the new intranet and when they don’t get any education in how to use it, they could not 
use the intranet in the way that the management want them to and in a way that leads to 
the most optimal use. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till vår undersökning och den forskningsfråga 
problemet mynnar ut i. 

1.1 Bakgrund 
Intranät är ett organisationsinternt Internet som är skyddat från intrång av användare 
utanför organisationen med hjälp av s.k. brandväggar. Intranät införs för att förbättra den 
interna kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av information samt att 
fungera som ett interaktivt arbetsredskap (Heide, 2002). 
 
Ett intranät erbjuder organisationer ett kostnadseffektivt sätt att utveckla den interna 
kommunikationen, en av huvuduppgifterna när en väl fungerande kommunikation är 
nödvändig. Intranättekniken möjliggör också att en organisations alla medarbetare har 
tillgång till samma information samtidigt. Detta som kallas ”den nya spännande ut-
vecklingen” av det nya mediet, medför ofta att ledningen inte riktigt hinner med eller inte 
känner vikten av att analysera verksamheten och medarbetarnas egentliga behov. Hoppar 
ledningen över behovsanalyser och lägger vikten på tekniken istället, kan allt falla på att 
verksamhetens verkliga behov inte stämmer överens med det intranätet kan erbjuda sina 
användare (Bark & Windahl & Heide & Olofsson, 1997). 
 

1.2 Forskningsfråga 
Hur undviker ledningen att införandet av ett intranät i organisationen inte faller väl ut? 
 

1.3 Syfte 
Många intranät används inte i den utsträckning som det var tänkt från början, därmed 
kommer inte heller dess möjligheter till sin rätt. Vårt syfte med denna undersökning är att 
ta reda på vad ledningen hade för tankar om intranätet när de beslutade att organisationen 
skulle få ett intranät. Vi vill också ta reda på om ledningen gjort några analyser innan 
införandet gjordes för att åstadkomma ett intranät som stödjer användarnas behov. Vi vill 
även ta reda på vad användarna har för åsikter om intranätet och vad de anser är viktigt 
för att kunna använda intranätet fullt ut. Detta ska tillsammans mynna ut i faktorer som 
visar vad ledningen bör ta i beaktande vid införandet av ett intranät. 

1.4 Avgränsningar 
Informationssystem införs av många anledningar, bland annat för att förbättra kommuni-
kationsvägarna och informationsspridningen inom organisationer. Vi har valt att avgränsa 
oss till att undersöka intranät vilket är en typ av informationssystem. 
 
Vi har i vår undersökning valt att se på intranät ur ett användarperspektiv och kommer 
därför endast att ge läsarna en övergripande bild över intranät. Tekniken bakom intranät 
kommer vi inte att gå så djupt in på. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen börjar med metodavsnittet och övergår sedan i teoriavsnittet. Efter det följer 
en redovisning av den empiri vi använt för vår undersökning och ett avsnitt vi kallat 
analys. När analysavsnittet har avhandlats följer ett avsnitt som innehåller de slutsatser vi 
kommit fram till. Sist har vi ett avsnitt som vi kallat diskussion, där vi tar upp och disku-
terar hur arbetet fungerat, vad som blev bra och vad som blev mindre bra samt hur vi 
skulle ha kunnat göra istället. 
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2 Metod 
I metodavsnittet har vi valt att presentera vår forskningsansats och på det sätt vi gått till 
väga i vår undersökning. Vår undersökning har genomförts som en fallstudie. Yin (1994) 
definierar fallstudie på följande sätt: “En empirisk studie som undersöker ett samtida 
fenomen i sin verkliga kontext, speciellt då gränsen mellan fenomenet och kontexten inte 
är tydlig. ”Studien baseras på flera olika källor, där datainsamling och analys vägleds 
av teoretiska antaganden.”  
 
Vi börjar med att beskriva hermeneutiskt och positivistiskt angreppssätt. Sedan följer en 
beskrivning av kvalitativa och kvantitativa metoder samt en kort förklaring av 
innebörden av orden validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenterar vi hur vi gått 
tillväga för att samla in vårt data och hur vi har analyserat det.  

2.1 Hermeneutiskt och positivistiskt angreppssätt 
Den hermeneutiska processen handlar om tolkningar. Hermeneutik kan betraktas som en 
reflektion över hur man kommer fram till tolkningar. Den hermeneutiska tolknings-
processen ses som en hermeneutisk cirkel. Detta gör det möjligt att först kunna göra sig 
en helhetsbild av det man studerar, sedan genom att gå tillbaka och betrakta de olika de-
larna i helheten var för sig, försöker man hitta den innebörd och betydelse som de har. 
För att slutligen backa tillbaka ytterligare en gång för att då kunna se på helheten utifrån 
en mer reflekterande tolkning (Gilje & Grimen, 1992). En grundtanke inom 
hermeneutiken är att vi alltid förstår något utifrån vår förförståelse (Repstad, 1999). För-
förståelse är nödvändigt för att det ska gå att förstå ett fenomen överhuvudtaget. Vi möter 
aldrig världen som ett blankt blad utan vi har vissa förutsättningar som vi tar för givna. 
Tolkningar är baserade på personliga omdömen och erfarenheter, därför är de alltid 
osäkra och reviderbara när ny information framkommer. När vi motiverar tolkningar av 
hela texten måste vi basera det på en läsning av detaljerna och för att motivera tolkningar 
av detaljerna måste vi basera det på en läsning av helheten (Gilje & Grimen, 1992). 
 
Det positivistiska synsättet är empiriskt orienterat (Svenning, 2000). Ett positivistiskt 
synsätt är kopplat till fakta, hypoteser, empirisk verifiering och en tro på universella lagar 
(Mingers & Gill, 1997). Forskaren letar efter en sanning och syftet är att undersöka om 
de uppsatta premisserna är sanna. Är de inte det, så har forskningen inget syfte eller 
mening alls (Gilje & Grimen, 1992). 
 
Vår undersökning har ett hermeneutiskt synsätt då vi tolkar och tar hänsyn till vår egen 
förförståelse. Våra tolkningar av det vi undersöker är baserade på våra egna uppfattningar 
om hur verkligheten ser ut för de användare som finns inom organisationerna. Beroende 
på att de är baserade på våra egna uppfattningar om hur verkligheten ser ut, så innebär det 
att de är osäkra och kan därför förändras utifrån det resultat vi kommer att få fram av vår 
undersökning. 
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2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
När kvalitativa metoder används i en undersökning är tanken att exemplifiera. Med hjälp 
av sina exempel kan man dra slutsatser utifrån den metodologiska bas man refererar till 
(Svenning, 2000). Kvalitativa metoder används ofta i undersökningar där miljöerna är 
avgränsade och specifika. Målet med undersökningen är att ge en helhetsbild av det som 
urskiljer sig i dessa miljöer (Repstad, 1999). 
 
Den kvantitativa metoden har i sin tur som syfte att ge en beskrivning av verkligheten 
med hjälp av mätbara variabler. Skillnaderna mellan de kvalitativa och kvantitativa me-
toderna ligger i att de kvalitativa metoderna skapar sociologiska data utifrån sociala sam-
spel och interaktionsprocesser, medan de kvantitativa metoderna skapar aggregerad 
kunskap utifrån individuella svarsfrekvenser (Svenning, 2000). 
 
Vi har valt att använda den kvalitativa metoden i vår undersökning eftersom syftet är att 
undersöka användarnas upplevelser av intranätet och hur de använder det i sitt dagliga 
arbete. Den kvalitativa metoden lämpar sig också bra eftersom vi inte är ute efter att göra 
några generaliseringar. 
 

2.3 Metod för datainsamling 
Data kan samlas in på två sätt: sekundärdata, alltså data som redan är sammanställd och 
primärdata, vilket innefattar ny information som man måste samla in. Sekundärkällor 
hämtar sin information från primärkällorna och blir på så vis beroende av dem (Holme & 
Solvang, 1997). Datainsamlingen har utförts på två olika sätt, insamling av primär- och 
sekundärdata. Våra primärdata är de intervjuer som vi gjort och våra sekundärdata 
kommer från böcker och Internet. 
 
Vi kommer att kontakta de personer som vi skall intervjua via e-post och/eller telefon. In-
tervjufrågorna ska skickas ut i förväg via e-post så att respondenterna är väl förberedda 
när vi träffas för att genomföra intervjuerna. Vi har satt en gräns på max 45 min för hur 
länge varje intervju får ta, så att risken för att samtalet leds in på ämnen som inte hör till 
frågorna minimeras. 
 
2.3.1 Validitet och reliabilitet 
En undersöknings validitet är dess förmåga att mäta det vi avser mäta. När man gör en 
undersökning är det många faktorer som ska fungera. De metoder man använder för att 
utföra sin undersökning, observationer, frågekonstruktioner, intervjuer eller andra 
metoder, skall tillsammans bilda en helhet. Det finns många faktorer som kan ställa till 
problem i den undersökning man ämnar göra. Frågemetoderna kan vara de mest känsliga 
i sammanhanget, eftersom de så lätt kan påverkas av intervjuaren. Dels kan frågorna vara 
luddigt formulerade och ställda dessutom kan intervjupersonen lätt påverkas att ge andra 
svar än vad han/hon tänkt, om intervjuaren ställer ledande frågor (Svenning, 2000). 
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Validitet delas upp i två delar, den inre och den yttre validiteten. Den inre validiteten är 
den omedelbart upplevda validiteten, s.k. ytvaliditet. Ytvaliditeten är en personlig be-
dömning av forskaren om det verkar finnas en överensstämmelse mellan teori och empiri. 
Den yttre validiteten handlar om möjligheterna att generalisera från en specifik studie. En 
undersöknings reliabilitet innebär att de resultat som redovisas skall vara tillförlitliga. Om 
inga förändringar sker av det underlag undersökningen baseras på, skall två undersök-
ningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat (Svenning, 2000). 
 
För att uppnå hög validitet och reliabilitet i vår undersökning, har vi valt att använda se-
mistrukturerade frågor. Vi kommer att skicka ut frågorna i förväg, så att respondenterna 
har tid att sätta sig in i dem och därmed också kan ge oss svar som inte är påverkade av 
oss som intervjuare. För att ytterligare öka validiteten kommer vi att använda oss av 
bandspelare. Genom att göra inspelningar av intervjuerna kan vi lagra verkligheten och 
lyssna på inspelningarna om och om igen för att försäkra oss om att det som sagts blivit 
korrekt uppfattat av oss. Den inre validiteten, ytvaliditeten får vi fram när vi jämför den 
teori som vi har samlat med den empiri som vi utför vår undersökning i. För att höja 
reliabiliteten i vår undersökning gör vi först en pilotstudie för att kunna bedöma om 
frågorna är relevanta och inte kan missuppfattas av respondenterna. 
 

2.4 Urvalsmetod 
Organisationerna som vi valt att göra vår undersökning hos har haft sitt intranät i drift i 
två år. Vi anser att två år är en rimlig tid för att användarna ska ha hunnit bilda sig en 
uppfattning om intranätet. Vi har även en övre gräns, organisationerna ska högst ha haft 
intranätet i bruk i sex år. Annars finns det risk för att användarna inte kommer ihåg hur 
det var innan intranätet infördes och att de på grund av det inte kan svara på våra frågor. 
 
De användare som vi valt att intervjua har arbetat i organisationen innan intranätet in-
fördes. Detta för att vi ska kunna få en uppfattning om intranätet har medfört några 
förändringar för dem i deras arbete. 
 
Eftersom organisationerna är stora och har användare med olika arbetsuppgifter, en del 
både publicerar och söker information medan andra endast söker information, har vi 
avgränsat oss till att intervjua användare i organisationen som endast söker information. 
Båda organisationerna har användare på flera nivåer. De som lägger ut informationen har 
fått utbildning för att klara av den uppgiften, de har också haft möjlighet att vara med och 
utforma en del av intranätet. Eftersom det förutom de finns en nivå till som vi valt att 
kalla slutanvändare och är de som endast söker informationen, har vi varit intresserade av 
att intervjua dem för att få veta om intresset har varit lika stort från ledningens sida att  
t ex utbilda dem för att kunna söka informationen. De ska trots allt kunna ta del av den 
information som läggs ut. 
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Vi har valt att intervjua användare med grundläggande datakunskaper som använder 
intranätet i sitt dagliga arbete för att vi ska få ett bra svarsunderlag. Användare som inte 
har någon datorvana alls tror vi inte använder intranätet och därmed kan de inte heller 
svara på de frågor som vi ställer. 
 

2.5 Analys av data 
Vid analys av de rådata som man samlat in kan man använda sig av olika tillvägagångs-
sätt. När vi har analyserar våra data har vi använt oss av en s.k. textanalys. Textanalys 
innebär att man använder sig av nyckelord, frågeställningar eller tema och utifrån det 
plockas det som är väsentligast ut från det data man har samlat in (Yin, 1994). Vi har i 
vår analys tagit fasta på vissa nyckelord som visat sig vara återkommande. 
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3 Teori  
Detta avsnitt behandlar den teori som vi stödjer vår undersökning på. Avsnittet inleds 
med en generell beskrivning av intranät, för att sedan bli mer användarfokuserad. 

3.1 Intranät 
Intranätet är idag en ständigt växande och för många även en relativt okänd företeelse. 
För att få en uppfattning om vad det egentligen handlar om följer här en enkel och över-
gripande beskrivning av intranätet. 
 
3.1.1 Vad är ett intranät? 
Begreppet intranät är en sammanslagning av intra och nätverk och är ett relativt nytt 
begrepp (Clason & Ek, 1998). En välanvänd och ständigt återkommande definition av 
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” (Bark & Windahl & Heide & Olofsson, 1997). 
 

 
Intranätet kräver att det finns ett traditionellt nätverk i botten. Det behövs datorer, kablar, 
samt program så att alla delar kan kommunicera med varandra. Detta medför att det är 
möjligt att koppla ihop nätverk, vilket i sig är till fördel för företag som har olika typer av 
operativsystem i sitt nätverk. Ett intranät fungerar som en avgränsad del av Internet i ett 
företag eller i en organisation. Det använder sig av samma protokoll och funktioner som 
Internet. Företagets intranät avskiljs från Internet med hjälp av en så kallad brandvägg. 
Brandväggar är programvara som hindrar obehöriga att göra intrång i organisationens 
datornätverk (Bark & Heide & Langen & Nygren, 2002). Genom att brandväggen finns 
kan de anställda inom företaget komma åt Internet, men utomstående kan inte via Internet 
ta sig in i företagets intranät och ta del av den information som finns där (Clason & Ek, 
1998). 
 
Precis som Internet erbjuder intranätet en uppsättning verktyg för människor att använda 
för att hämta information och kommunicera, antingen individuellt eller med flera andra. 
Det vanligaste verktyget i intranätet är webbsidor. Användarna kan därmed få tillgång till 
i princip all information som finns publicerad på intranätet. Intranätet handlar inte bara 
om att sprida och hämta information det förekommer också funktioner för dialog via 
intranätet, t ex e-post, diskussionsgrupper och elektroniska anslagstavlor (Heide, 2002). 
 
Intranätet har också en funktion som informationsmäklare och kontaktförmedlare. Tan-
ken med intranätet är att komma ifrån den kultur som finns i många organisationer, att t 
ex chefer sitter och håller på information och kanske använder det som ett sätt att visa sin 
makt på. Detta kan upplevas som besvärligt för de chefer som i vanliga fall har tillgång 
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till mer information än sin personal. Intranättekniken har uppmuntrat den övriga perso-
nalen att själva söka information (Bark et al, 1997). 

3.2 Intranätets innehåll och användning 
Intranätets innehåll förändras och förbättras allt eftersom tiden går och organisationer 
eller företag inser utvecklingspotentialen. Från början är innehållet enkelt, men med ut-
veckling och kunskap går man från en fas till nästa. Precis som allt annat inom 
organisationen finns det också fördelar och nackdelar som påverkar användare och an-
vändningen av intranätet.  
 
3.2.1 Innehållet i ett intranät  
Statisk information är fortfarande den typ av information som är mest övervägande i ett 
intranät. Här står information om företaget, här kan de anställda hämta information om 
manualer, regler, nyheter och all annan nyttig information. Allt som tidigare skulle finnas 
tillgängligt i pappersform finns nu inlagt på intranätet och därmed slipper man lagrings-
problem och uppdateringsproblem. E-post kan integreras, konferenser där deltagare som 
annars är utspridda rent geografiskt kan använda intranätet och därmed spara tid och 
pengar för företaget. Utbildning på nätet för att de anställda ska kunna klara av företagets 
lansering av deras nya produkt samt administrativa göromål såsom reseräkningar och 
olika typer av formulär i rapportform från säljare, fakturering, lager, produktionsstatus 
och tid rapportering (Clason & Ek, 1998). 
 
Det behövs ett behovsprövat och efterfrågat innehåll i intranätet för att det ska vara upp-
skattat och det måste finnas ett enkelt sätt att hitta igen informationen på. Det krävs också 
en ordentlig struktur för att sökandet ska bli både logiskt och upplevas som 
användarvänligt (Bark et al, 1997). 
 
3.2.2 Intranätets utvecklingsfaser/ambitionsnivåer 
Intranätet delas in i utvecklingsfaser eller ambitionsnivåer. Dessa faser talar om hur långt 
organisationen hunnit i sin intranätutveckling, fasernas gränser är flytande. Med ut-
veckling menas hur mycket av verksamhetens olika tjänster som går att utföra rent elek-
troniskt, via intranätet. I den första fasen/ambitionsnivån – informationsfasen – består 
intranätet i huvudsak av gemensam information som publiceras på intranätet. Exempel på 
sådan information är organisationsbeskrivningar, nyheter, personalinformation, produkt-
kataloger, prislistor, frågor och svar, pressklipp, telefonlistor, kartor och lunchmenyer. 
Alla enheter delar och använder samma information. I den andra fasen –
kommunikationsfasen – ökar inslagen av kommunikation. Organisationsmedlemmar ges 
olika möjligheter att respondera och ge feedback via t ex e-post. Ibland är informationen 
anpassad efter mottagaren, men oftast inte. I den tredje fasen – transaktions - och 
integrationsfasen har intranätet blivit en integrerad del av de övriga processerna i organi-
sationen. Medarbetarna löser sina problem direkt med hjälp av intranätet, en säljare kan 
fylla i uppgifter om kunders beställningar och dessa lagras direkt i databasen. Ett annat 
exempel är administration av tjänsteresor. Den anställde fyller i en resebeställning på 
intranätet som skickas vidare till närmste chefen som signerar den. Resebeställningen 
skickas automatiskt vidare till en intern resebyrå som sköter bokningen. Det finns natur-
ligtvis inte några bestämda regler för hur ett intranät skall eller bör utvecklas (Bark et al, 
2002). 
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3.2.3 Fördelar och nackdelar med intranät 
Det finns många fördelar med intranät. Den främsta fördelen är att tillgängligheten till 
informationen ökar. Om man lyckas skapa ett välstrukturerat intranät går det åt mindre tid 
till att söka fram den information som finns tillgänglig samt att hitta rätt information 
direkt. Kommunikationen underlättas mellan de olika nivåerna och avdelningarna inom 
företaget och därmed kan man minska ner tiden för beslutsprocesser. När företaget kon-
sekvent ser till att administrera sitt nät med hjälp av standardiserade metoder blir 
hanteringen för användarna mer lättförståelig och därmed blir behovet av utbildning inte 
lika påtaglig för att klara av att använda programmet. Möjligheter att spara in papper 
ökar eftersom den tidigare pappersburna informationen finns elektroniskt. Informationen 
blir därmed tillgänglig snabbt och enkelt (Clason & Ek, 1998). 
 
Även om fördelarna är många så finns det också nackdelar med intranät som bör nämnas. 
Nya tekniker dyker ständigt upp och det gäller att hålla sig uppdaterad med de tekniker 
som är mest användbara för det egna intranätet. Det är också svårt att kontrollera 
mängden information som läggs ut på intranätet, vilket i slutändan kan leda till informa-
tions överflöd. Detta betyder att det finns en sån enorm mängd med information i omlopp 
så att användaren inte klarar av att ta till sig informationen. Det uppstår också problem 
med att hitta just den information som man som användare är ute efter.  Ett annat stort 
problem som förekommer i organisationer med intranät är att få personalen att använda 
intranätet. Detta är ett återkommande problem som de ansvariga brottas med. Enligt Bark 
& Windahl & Heide & Olofsson (1997), finns det ett sätt att komma ifrån detta problem. 
Om användare involveras i arbetet med utformningen av intranätet så är det lättare att nå 
användaracceptans inför det nya och ofta skrämmande, i det här fallet en form av organi-
sationsförändring. Bruzelius & Skärvad (2000) tar upp i sin bok Integrerad organisa-
tionslära, en form av organisationsförändring som de kallar processmodellen. Process-
modellen innebär att de anställda får inflytande redan i problemformuleringsfasen. Detta 
stärker ytterligare den teori som finns om vikten av att låta användare vara med och 
påverka sin arbetssituation redan från början. Ett annat exempel på en 
organisationsförändring som intranätet medför, är att användarna själva ansvarar för att 
hålla sig informerade om det som pågår i verksamheten. Det går inte längre att komma 
undan med: ”Jag har inte fått någon information om…”, som tidigare var ett vanligt fe-
nomen. 
 
Det finns inte någon garanti för att intranät automatiskt medför de fördelar som det kan 
erbjuda. I början när intranät byggdes fanns en stor entusiasm för att utveckla nya tekno-
logier. Denna iver att bygga nytt medförde att intranäten byggdes utan genomtänkt 
design, navigationstekniker, modeller eller strukturerade databaser för att skapa någon 
form av ordning. Intranätens tillgänglighet av många olika användare skapade även det 
snabbt kaos i system och databaser. Användarna av intranäten kunde inte heller skilja på 
vad som var relevant information eller vad som var skräp. Det var i stort sett omöjligt att 
finna önskvärd information, vilket ofta slutade med att användare gav upp. Alla dessa 
aspekter bidrar till att intranät idag sällan utnyttjas till fullo (Duffy, 2001). 
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3.3 Användarna och intranätet  
Även om intranätet i sig är en teknisk förbättring av organisationens informationsflöde så 
får man inte glömma bort de som använder intranätet. Det krävs användaracceptans och 
en förmåga hos ledningspersoner att ta tillvara och lyssna på sina användares åsikter för 
att intranätet skall kunna gå vidare från en teknisk lösning till ett välanvänt verktyg i 
användarnas vardagliga arbete. 
 
3.3.1 Användaracceptans 
Alla människor går igenom en process av acceptans innan de accepterar och börjar 
använda, i det här fallet intranätet. Det finns en process som benämns som adoptions-
processen, vilken är den mentala process som en individ går igenom från det att hon får 
kunskap om det nya fram till att hon börjar använda det. Processen består av fem faser: 
medvetandefasen, övertygelsefasen, beslutsfasen, implementeringsfasen och bekräftelse-
fasen. Medvetandefasen är den fas där individen blir medveten om den nya produkten. 
Här är vikten av information om vad den nya produkten kan göra och hur och varför den 
bör användas, stor. I övertygelsefasen bildar individen sig en uppfattning om produkten 
och då är den interpersonella informationen viktig. Beslutsfasen innebär att individen 
avgör om produkten är något att ha. Den fjärde fasen implementeringsfasen, är det skede 
då individen börjar använda produkten och i detta skede är vikten av utbildning stor för 
att hon ska förstå hur produkten bäst ska kunna användas i det dagliga arbetet. Den femte 
och sista fasen är bekräftelsefasen. När individen nått så här långt har hon beslutat sig för 
att använda produkten regelbundet (Bark et al, 1997).  
 
För att öka möjligheten att nå användaracceptans är det ett väl uttänkt steg på vägen att 
tänka över dessa fem faser och vara medveten om att alla användare inte tar till sig det 
nya på en gång, utan det krävs tid och tålamod för att det ska bli någonting bra. Ett välde-
finierat intranät som bygger på tidigare utförda behovsanalyser har stora förhoppningar 
om att snabbt kunna accepteras av användarna. 
 
3.3.2 Användarvänlighet 
Intranätet skapar stora förväntningar, det kan växa och utvidgas till att innehålla ofantliga 
mängder information samtidigt som det ställs allt högre krav från användare om vad 
intranätet skall kunna användas till. Klarar man av alla krav och hur stora resurser 
kommer att behövas i framtiden för att hålla intranätet aktuellt och användarvänligt? En 
utveckling och ständig förbättring av intranätet måste vara en prioritering för organisatio-
nerna, för att intranätet ska kunna fungera optimalt (Bark et al, 1997). 
  
Förändringar medför ofta reaktioner av olika slag hos de ”drabbade”. Nya, okända 
fenomen möts ofta av passivitet eller motstånd. Intranät kan uppfattas som främmande 
och svårt och följden blir att det inte används (Bark et al, 1997). Det är mycket viktigt att 
intranätet är tilltalande, lätt att använda och att det fyller en funktion som är lätt att upp-
fatta för användarna. För att användarna ska motiveras till att använda detta nya system 
så måste de uppleva någon form av personlig vinning, t ex tidsbesparing. Den informa-
tionskanal som funnits tidigare bör man plocka bort eftersom det annars är lätt att styras 
av den gamla vanan och använda den i stället för det nya systemet. 
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En annan viktig aspekt är att det inte får vara för enkelt, för då kan de som är vana 
användare bli uttråkade för att det tar för lång tid med diverse hjälpfunktioner. Gräns-
snittet måste vara tilltalande och lättanvänt, informationen måste vara lättåtkomlig, 
kännas aktuell och intressant. Ett problem som kan uppstå vid implementeringen av ett 
intranät är att vissa av de funktioner som användarna är vana att använda försvinner. Som 
exempel kan nämnas F1 för hjälp. Men är man som administratör av systemet medveten 
om detta, skall det vara enkelt att föra in i intranätet också. Genom att standardisera så 
mycket som möjligt underlättar man för användarna att känna igen sig i de miljöer som 
de använder sig av och letar information i (Clason & Ek, 1998). 
 
3.3.3 Behovsanalyser 
När det blir aktuellt att ta beslut om att införa intranät i en organisation är det i de flesta 
fall ledningen som tar det beslutet. Att ha ledningens stöd vid ett sådant här beslut är A 
och O för att det ska gå att genomföra, annars är det mycket tveksamt om beslutet 
verkligen är genomförbart överhuvudtaget. Arbetet med att skapa det effektiva och an-
vändarvänliga intranätet bör utgå från en grundlig analys av de anställdas behov och för-
utsättningar. Behovsanalysen kan bl.a. ge svar på frågor som finns om de anställdas 
kommunikationssituation, organisationens kommunikationssystem, eventuella ”flaskhal-
sar” i arbetsprocessen samt attityder till intranät. Hela utvecklingsprocessen av intranätet 
måste ske i kontinuerlig dialog med användarna för att ge ett bra resultat. Vem det i 
slutändan är som tar det första steget i intranätets införande spelar inte så stor roll, så 
länge informationsavdelningen blir involverad så snart som möjligt. Deras arbetsuppgif-
ter har till stor del sin tyngdpunkt i att se till att de framtida användarnas behov 
identifieras och tillgodoses (Bark et al, 1997). 
 
Även om verkligheten talar för vikten av att utföra behovsanalyser så är det fortfarande 
många intranät projekt som drivs utan att verksamhetens och individens behov har 
analyserats ordentligt. Det har visat sig vara väldigt lätt att fastna i den nya ”tekniken” 
istället för att analysera verksamhetens behov. Ett så stort projekt som intranätet ändå är, 
måste vara väl förankrat bland de anställda i organisationen, så att allting inte faller på att 
behov och problem inte överensstämmer med de lösningar som intranätet faktiskt kan 
erbjuda sina användare (Bark et al, 1997). 
 
Det är trots allt inte omöjligt att ett intranät projekt kan fungera utmärkt utan att man först 
analyserat de anställdas behov. Det som går att utläsa i de fall där vikten inte har lagts vid 
analyser är att mervärdet av intranätet blir större om det har funnits en analys i botten, där 
man kan se intranätet som något som tillför något mer än bara ett nytt sätt att göra gamla 
saker. Om det är så att ledningen inte har några högre tankar om intranätets möjligheter, 
och man bara vill använda intranätet till väldigt få och mycket begränsade uppgifter, så 
kanske behovet av en analys inte är nödvändig. Ser man däremot utvecklingspotentialer 
med intranätet, bör det föregås av en ordentlig analys (Bark et al, 1997). 
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3.3.4 Utformning  
När behovsanalyser har utförts för att säkerställa vilket behov organisationen och dess 
användare har av intranätet och dess tjänster, uppstår frågan om själva utformningen av 
intranätet. Precis lika viktigt som det är att göra behovsanalyser där användarna får 
komma till tals, så är användarnas delaktighet vid utformningen en aspekt som inte heller 
får glömmas bort, det är trots allt de som ska arbeta med det varje dag. Utformningen 
innefattar dels att det är tilltalande, lätt att använda och fyller en funktion som använ-
darna har lätt att uppfatta. Men det bör också vara utformat så att användarna uppfattar 
det som att de har fått vara delaktiga i att ta fram just de sidor eller de delar av intranätet 
som de har mest nytta av. Vissa delar kan kräva en specialanpassning för att smälta in i 
den arbetsmiljö som just den användaren befinner sig i.  
 
I och med att dagens användare har möjlighet att agera mer självständigt än för ett antal 
år sedan, så måste det som anses vara relevant innehåll i intranätet, beslutas på den nivå i 
organisationen där det finns mest aktivitet. Inte högst upp i hierarkin utan längst ner där 
användarna finns. Användarna måste ses som aktörer och inte bara som passiva motta-
gare av organisationens information. Alla användares bidrag till utformning av intranätets 
applikationer är viktiga och därför bör intranätet designas så att tekniken aktivt stödjer 
användar medverkan. (Stenmark, 2002). 
 
3.3.5 Utbildningsbehov 
Det är mycket viktigt att den som är ansvarig för intranätet ställer sig frågan om den an-
vändare som skall använda intranätet behöver få en utbildning i att använda det. Dator-
mognaden varierar från organisation till organisation. En organisation som är inriktad på 
data- och elektronik har användare med hög datormognad, medan en organisation som 
inte har samma krav på datorkunskaper och inte samma höga datoranvändning, har an-
vändare med varierande datormognad. 
 
Det har visat sig vid ett flertal undersökningar i olika organisationer, att användarna väl-
komnar en intranät utbildning och någon form av handbok i intranät användning för att 
känna sig trygga med sitt intranät. Handboken behöver inte vara avancerad, det viktiga är 
att det med enkel text framkommer hur man kommer igång med intranät användandet. 
Det viktiga är att locka användare till att nyttja intranätet och inte att ha en alltför väl-
formulerad och svårbegripbar textmassa i en inbunden bok (Bark et al, 1997). 
 
Eftersom många organisationer använder s.k. webbredaktörer som lägger ut information 
lämplig för de verksamheter som förekommer i organisationen, läggs det mer vikt vid att 
just de personerna får en utbildning i att skapa, publicera och länka information på 
intranätet (Bark et al, 1997). 
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3.3.6 Kartläggning av intranätanvändningen 
När intranätet varit igång ett tag bör de ansvariga ta reda på vad användarna tycker om 
det. En vanlig enkel enkät som kartlägger användarfrekvens och åsikter om användningen 
av intranätet kan vara på sin plats. Det är viktigt att ta reda på hur många som faktiskt 
använder intranätet. Om det visar sig att användningsfrekvensen är låg, kan det hjälpa de 
ansvariga att få reda på varför. Det ger också de anställda en möjlighet att få ”tycka till 
om” vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Möjligheten att få vara med 
och ge förslag på förändringar öppnas och användarna själva får en aktiv del i 
utbyggnaden av organisationens intranät. Ett komplement till enkäten kan vara att 
använda sig av gruppdiskussioner, personliga intervjuer och intervjuer mellan webbre-
daktören och dennes närmaste chef (Bark et al, 1997). 
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4 Empiri 
I denna del av uppsatsen redovisar vi resultatet av vår fallstudie. Fallstudien är utförd 
med hjälp av två större organisationer, Norrbottens Läns Landsting i Luleå (hädanefter 
kallat NLL) och Bodens Garnison i Boden. Vi har intervjuat sammanlagt nio personer vid 
de två organisationerna. Den första intervjun vid Bodens garnison var vårt pilotfall och 
kommer därför inte att finnas med i uppsatsen. Vi har intervjuat två personer på led-
ningsnivå där den ena har en chefsposition och den andra är en person som har 
anknytning till intranätet, informatör vid NLL och webbmaster vid Bodens Garnison samt 
två slutanvändare inom de båda organisationerna. Vår avsikt med denna uppsats är inte 
att göra några jämförelser mellan de båda organisationerna. 
 
Avsnittet börjar med en organisationsbeskrivning av NLL som följs av en organisations-
beskrivning av Bodens Garnison. Efter det kommer sammanställningen av de intervjuer 
som är gjorda med ledningspersoner inom organisationerna. Som avslutning på empiri 
avsnittet följer en sammanställning av de intervjuer som är gjorda med slutanvändarna. 
 

4.1 Organisationsbeskrivning av Norrbottens Läns Landsting 
 
NLL är uppdelad i följande divisioner: 
 

• Diagnostik 
• Kultur och utbildning 
• Medicinska specialiteter  
• Opererande specialiteter 
• Primärvård 
• Service 
• Tandvård 
• Vuxenpsykiatrin 

 
Hälso- och sjukvården består av åtta divisioner. Primärvård och vuxenpsykiatri är egna 
divisioner för att tydliggöra dessa verksamheters särskilda betydelse som bassjukvård för 
länets befolkning. Även folktandvården och kultur och utbildning är egna divisioner. 
Serviceverksamheterna är samlade i en division med uppgift att ge stöd till övriga divi-
sioner. 
 
NLL är länets största arbetsgivare med drygt 8 000 anställda, varav ca 6 500 arbetar inom 
hälso - och sjukvården. Landstingets huvuduppgift är att erbjuda norrbottningarna hälso - 
och sjukvård samt tandvård. Landstinget arbetar också med regional utveckling inom 
kultur, utbildning och näringspolitik. På kulturområdet har landstinget ett brett ansvar 
inom musik, teater och för länets kulturinstitutioner (Norrbottens Läns Landstings 
hemsida). 
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4.1.1 Norrbottens Läns Landstings intranät 
NLL började med sitt intranät år 1997. Det var en teknik intresserad informationschef 
som startade upp det. Från början var det ingen som ville ha eller frågade efter ett intranät 
eftersom kunskaperna om det inte fanns. Intranätet användes därför under de två första 
åren endast av administratörer, inte av vårdpersonal. Intranätet innehöll protokoll, planer, 
rapporter och dokument som användes av administratörerna som satt på landstingshuset. 
Åren 1998/1999 gjordes en stor omorganisering och även vården började använda 
intranätet. 
 
I dagsläget är det informationsenheten som har ansvaret för intranätet men det är IT-
avdelningen som sköter driften. NLL tycker att det fungerar bra att ha det på det sättet, 
eftersom informationsenheten är de som vet vilken information som är relevant och 
behövs i organisationen. 

4.2 Organisationsbeskrivning av Bodens Garnison 
Bodens Garnison har följande enheter: 
 

• Norrbottens Regemente 
• Norra Militärdistriktet 
• Norra helikopterskvadron 
• Delar av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) 

 
Vid Norrbottens regemente är ca 3 200 personer verksamma, varav: 880 är anställda. 
Cirka 800 är yrkesofficerare, cirka 900 är reservofficerare och 80 civila. Omkring 1 400 
värnpliktiga gör årligen sin grundutbildning vid I 19. Vikten av att ha förband som kan 
verka i hela landet och därmed även i subarktiskt klimat och ödemarksterräng är högt 
prioriterad även i framtiden. Norrbottens regemente är en viktig kugge också i framtidens 
försvar (Bodens Garnisons hemsida). 
 
4.2.1 Bodens Garnisons intranät 
Bodens Garnison började med intranätet år 1997. Innan man startade intranätet så hade 
man ett fibernät mellan förbanden runt hela garnisonen. Förbanden och staberna som 
fanns då var Fo.63, A8, AF 1, Ing 3, UHreg N, S 3, Lv 7, MekB 19 och MB N. Intranätet 
växte fram i samband med att det blev populärt bland civila företag att använda den nya 
tekniken. Det var förbanden MekB 19 och S 3 som började med att i liten skala inleda 
tekniken. Intresset växte och man utformade ett förslag om ett garnisons gemensamt 
intranät som sedan presenterades för samtliga chefer och godkändes. 
Ett nytt försvarsbeslut år 2000 togs att bland annat omorganisera alla förbanden och 
staberna i Boden. Av förbanden blev det ett regemente (I 19) med gemensam ledning och 
fem utbildningsbataljoner. Av staberna Fo 63, MB N och 6 förband blev det en stab: 
Norra militärdistriktsstaben. 

Chefen för Norrbottens Regemente (I 19) är dock tillika garnisonschef, I 19: s informa-
tionsavdelning har därför så kallat Garnisonsinfoansvar och är den avdelning som 
ansvarar för intranätets innehåll, tekniken stöds av IT-sektionen vid LedTek, Boden som 
tillhör FMLOG: s teknikdivision. 
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Norrlands helikopterskvadron är det som hette AF1 tidigare. Sen finns även FMLOG - 
Försvarsmaktens logistik som tidigare var Norra underhållsregementet samt delar av 
dåvarande Fo 63. 
I garnisonen har man valt att behålla sitt garnisonsgemensamma intranät trots att det hela 
tiden sker förändringar i organisationen. Ett gemensamt intranät för FMLOG byggs nu 
efterhand upp och ett försvarsmaktsgemensamt intranät är planerat. Från förbanden och 
staberna i landet har man satt ihop en referensgrupp som ska arbeta fram det gemen-
samma intranätet för hela Försvarsmakten. Boden representeras av Mats Carlsson webb-
redaktör, I 19 informationsavdelningen. 
 

4.3 Sammanställning av intervjuer med ledningen 
Vi har grupperat frågorna utifrån områdena behovsanalys, utformning, utbildning, ut-
vecklingspotentialer, faktorer för vidareutveckling och övriga frågor, därför redovisas de 
inte i nummerordning. 
 
Ledningsperson samt en person med anknytning till intranätet som vi intervjuat vid 
NLL 
 

• Lars Tyskling, informationschef 
• Kristina Jonsson, informatör 

 
 
Ledningsperson samt en person med anknytning till intranätet som vi intervjuat vid 
Bodens Garnison 
 

• Alf Stenlund, Chef LedTekE, Boden 
• Mats Carlsson, Webbmaster 

 
 
4.3.1 Behovsanalys 
 
Fråga 2. Hur kom beslutet till? Genom lagstiftning eller genom beslut på högre 
nivå? Om på annat sätt, förklara? 
 
NLL Dåvarande informationschefen Kurt-Åke Hammarstedt drev det som en 

verksamhetsfråga och beslutet togs inom verksamheten. 

Bodens 
Garnison 

Det var en av cheferna som tidigt förstod användningsmöjligheterna med 
ett intranät. Tanken fanns hos fler inom garnisonen att det behövdes ett 
sätt att få ut information.  
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Fråga 3. Varför behövde organisationen ett intranät?  
 
NLL 
 

Det var informationsenheten som såg vilken potential det hade. Man ville 
platta till organisationen och få en ökad tillgänglighet till information 
oavsett var man än befinner sig. 
 

Bodens 
Garnison 

Det handlade om att kunna sprida information.  

 
 
Fråga 4. Hade ni analyserat behovet av ett intranät i organisationen innan 
införandet? 
 
NLL De två första åren var det bara administratörer som använde intranätet, 

det var ingen i vården som visste vad det var eller använde det. Det fanns 
en ny teknik men det fanns ingen efterfrågan, för kunskapen fanns inte 
om det här. 
 

Bodens 
Garnison 

Någon riktig behovsanalys som involverade alla användare har inte före-
kommit. 

 
 
4.3.2 Utformning 
 
Fråga 5. Har ni låtit alla kategorier av användare vara med och påverka 
utformningen av intranätet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
NLL När NLL började arbeta med intranätet och i den takt som användarna, i 

det här fallet redaktörerna lärde sig verktyget, så var de med och 
utformade intranätet. Redaktörerna har alltid haft en aktiv roll och 
kommit med synpunkter. 
 

Bodens 
Garnison 

När intranätet började utvecklas bildades referensgrupper med användare. 
Det var dels personer som var insatt i IT och vanliga användare som inte 
var så positiva till intranätet. Alla deltog på något sätt. 
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4.3.3 Utbildning 
 
Fråga 6. Har ni utbildat alla kategorier av användare så att de kan använda 
intranätet? Om ja, vad för typ av utbildning? Om nej, varför inte? 
 
NLL Nej, slutanvändarna har inte fått någon utbildning. Det enda som de har 

fått är en grundutbildning, skrivbordet, med Officepaketet som alla an-
ställda får gå. 
 

Bodens 
Garnison 

Nej, det har inte förekommit någon organiserad utbildning eftersom de 
funktioner som finns i intranätet inte är speciellt svåra.  

 
 
Fråga 7. Har intranätet medfört några förändringar i er organisation? På vilket 
sätt? 
 
NLL Indirekt kan det ha gjort det. En redaktörorganisation har byggts upp och 

folk har fått lite förändrade arbetsuppgifter. En del har fått ut-
ökade/inbäddade arbetsuppgifter. Den bärande stenen inom NLL är att 
varje person som har information skall själv informera om den. Ansvaret 
har hamnat på individen, man skall både sprida och hämta information 
själv 
 

Bodens 
Garnison 

Regementsordrar ligger på intranätet nu. Telefonkatalogen uppdateras 
varannan vecka vilket underlättar för växeltelefonisterna som servar även 
andra regementen i landet. Friskvården har lättare att nå ut till övriga 
personalen med nyheter. 

 
 
4.3.4 Utvecklingspotentialer 
 
Fråga 8. Ser ni några utvecklingspotentialer för intranätet? Om ja, ge exempel. Om 
nej, varför? 
 
NLL Diskussionsforum där expertgrupper inom medicin diskuterar olika 

frågor. Strömmande media, levande tv och radio medför möjligheter för 
hearing med alla inblandade, där experten berättar direkt ut till alla an-
ställda. Utbildningsmaterial med interaktiv verksamhet såsom 
fortbildning för läkarna. 
 

Bodens 
Garnison 

Det är på gång ett gemensamt intranät för hela försvarsmakten, där det 
ska finnas information som fler kommer åt.  
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4.3.5 Faktorer för vidareutveckling 
 
Fråga 9. Om intranätet ska vidareutvecklas, vilka faktorer anser ni är viktiga att 
tänka på? 
 
NLL Användarna ska vara med och bestämma innehållet på intranätet. 

Intranätet ska bli mer ändamålsenligt och samtliga anställda ska också få 
en grundlig utbildning så att de får lära sig att använda intranätet. 
 

Bodens 
Garnison 

♦ Att göra det lika så att alla känner igen sig vad de än går in på för sida 
fast det är på olika förbands sidor.  

♦ Att alla inom försvarsmakten använder samma grundmall. 
♦ Ett arbetsverktyg för att lägga ut informationen så att du kan styra var 

informationen ska hamna. 
♦ Inte för många steg innan jag hittar den information som jag vill 

komma åt. För många steg gör att man struntar i det. 
 
 
4.3.6 Övriga frågor  
 
Fråga 1. När infördes intranätet i organisationen? 
 
NLL Årsskiftet 1996/1997. 

Bodens 
Garnison 

Årsskiftet 1998/1999. 

 
 
Fråga 10. Vilken ambitionsnivå enligt Barks teori skulle ni placera ert intranät i? 
 
NLL Om vi ska placera vårt intranät i en ambitionsnivå/fas så tycker vi att det 

passar in i den tredje fasen, transaktions- och integrationsfasen. 
 

Bodens 
Garnison 

Vårt intranät passar in i andra fasen kommunikationsfasen. 

 
 

4.4 Sammanställning av intervjuer med slutanvändare  
Vi har grupperat frågorna utifrån områdena utformning, utbildning och övriga frågor, 
därför redovisas de inte i nummerordning. 
 
Slutanvändare som vi har intervjuat på NLL 

• Åsa arbetar som barnsjuksköterska 
• Gun arbetar som distriktssköterska 
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Slutanvändare som vi har intervjuat på Bodens Garnison 
• Lisa arbetar som chef vid kundmottagningen 
• Roger arbetar som kapten, teknisk officer 

 
4.4.1 Utformning 
 
Fråga 4. Fick du som slutanvändare vara med och påverka utformningen 
(innehåll/utseende) av intranätet? 
 
NLL Ingen av respondenterna vid NLL har fått vara med påverka 

utformningen av intranätet när det infördes i organisationen. Åsa däremot 
har varit med och utformat en del av de tjänsterna som hon använder i sitt 
dagliga arbete, det är tjänster som har tillkommit i intranätet under senare 
tid. 
 

Bodens 
Garnison 

Lisa har varit delaktig i utformningen men hon är osäker på om slutan-
vändarna har varit med, Roger har inte varit delaktig i utformningen. 

 
 
4.4.2 Utbildning 
 
Fråga 5. Fick du någon utbildning i hur du använder intranätet? Om ja - hur 
upplevde du utbildningen? Varför? Hur lång var utbildningen du fick? Om nej - 
anser du att du hade behövt en utbildning? Varför? 
 
NLL Nej, ingen av respondenterna vid NLL har fått någon utbildning. De har 

fått lära sig genom att prova sig fram. Åsa och Gun anser att en 
utbildning i samband med uppstarten av intranätet hade varit bra för dem 
för då hade de kunnat utnyttja intranätet på ett bättre sätt än idag. 
 

Bodens 
Garnison 

Lisa har fått en utbildning men inte Roger. Roger tycker att han skulle 
behöva det för då hade han kunnat använda intranätet på ett smidigare 
sätt. 

 
 
4.4.3 Övriga frågor 
 
Fråga 1. Fick du någon information om intranätet och på vilket sätt det skulle 
kunna förbättra din arbetssituation? Om ja - vilken typ av information? Om nej - 
skulle du ha behövt någon typ av information? 
 
NLL Intranätet har varit i bruk sedan 1997 men respondenterna kan inte med 

säkerhet svara på om de fick information om intranätet. 

Bodens 
Garnison 

Ja, samtliga respondenter har fått information om intranätet, men på lite 
olika sätt. 
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Fråga 2. Hade du några förväntningar på intranätet? Vilka? Om ja, fortsätt till 
fråga 3 annars gå vidare till fråga 4. 
 
NLL Åsa hade inga förväntningar. Gun hade förväntningar kopplade till sin 

egen möjlighet att söka information och att det på så sätt skulle bli lättare 
att få den information som hon var intresserad av. 
 

Bodens 
Garnison 

Lisa hade förväntningar på att interninformationen skulle bli bättre och 
att det skulle bli “samlingsplatsen” för det en anställd vill och behöver 
veta. Roger hade inga speciella förväntningar.  

 
 
Fråga 3. Har förväntningarna uppfyllts? 
 
NLL Gun tycker att förväntningarna har uppfyllts. Hon får den information 

som hon behöver, problemet är bara att hitta tid till att läsa det. 

Bodens 
Garnison 

Lisa tycker att förväntningarna från början uppfyllts med råge. Nu är det 
mer en sökplats och interninformation har fallit tillbaka lite beroende på 
att vem och vilka som ska/bör förse intranätet med information är oklart. 

 
 
Fråga 6. Vilka tjänster i intranätet använder du dig av i ditt dagliga arbete? 
 
NLL Båda respondenterna använder de tjänster som införts på senare tid och 

som är arbetsspecifika för just vården där personerna arbetar. 

Bodens 
Garnison 

Båda respondenterna använder många av funktionerna som finns i 
intranätet dagligen såsom telefonkatalogen, mail, Fordonsplaner, allmän 
information och infonytt. 

 
 
Fråga 7. Vad tycker du är bra med intranätet? 
 
NLL Åsa tycker att de tjänster som hon numera kan utnyttja elektroniskt och 

som tidigare fungerade genom telefonsamtal, pappersversioner och fax är 
bra. Gun tycker att intranätet är bra för att komma åt och läsa ny 
information. 
 

Bodens 
Garnison 

Båda respondenterna tycker att intranätet är lättillgängligt, innehåller 
uppdaterad information och har samma budskap till alla samtidigt.  
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Fråga 8. Upplever du några som helst problem med intranätet? Vilka? Om ja, 
fortsätt på fråga 9 annars gå vidare till fråga 10. 
 
NLL Ja, Åsa tycker att de tekniska problemen är de mest besvärande. Gun 

upplever att tiden till att använda intranätet är för begränsad. Ibland har 
de vissa problem med att skicka och ta emot recept. 
 

Bodens 
Garnison 

Lisa tycker att det ibland är svårt att få ut information som ska ligga på 
intranätet. Roger upplever inte några speciella problem. Han tycker att 
strukturen på intranätet är ologisk och rörig. Han arbetar i olika system 
dagligen som han kommer åt via intranätet, systemen går inte att 
samköra. 

 
 
Fråga 9 Vad tror du är orsaken till dessa problem? 
 
NLL Åsa tror att problemen orsakas av teknik som förmodligen är svår att 

förändra. 
Bodens 
Garnison 

Lisa tror att det är osäkerheten hos medarbetare om ”lilla jag” kan lämna 
information till intranätet. 

 
 
Fråga 10. Är informationen som finns på intranätet relevant för just dig och dina 
arbetsuppgifter? Varför/varför inte är den relevant? 
 
NLL Respondenterna upplever informationen på intranätet till största delen 

som relevant, visst kan en del av informationen vara orelevant men den 
behöver de inte läsa.  

Bodens 
Garnison 

Båda respondenterna tycker att informationen som finns på intranätet är 
relevant till viss del. Det är information till alla så de får sålla. 

 
 
Fråga 11. Upplever du någon skillnad med att hitta information före respektive 
efter införandet av intranätet? 
 
NLL Respondenterna upplever att det är skillnad. Det är lättare, enklare och 

det går snabbare att hitta informationen nu som man söker efter.  

Bodens 
Garnison 

Båda respondenterna tycker att det är skillnad. Nu får man själv leta reda 
på den information som man behöver på intranätet. 

 
 
Fråga 12. Upplever du att ditt arbete har förändrats sedan intranätet infördes? 
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NLL De intervjuade tycker att det har förändrats en del. Tidsbesparingar och 

elektroniska meddelanden är några exempel. Journalhanteringen har 
blivit lättare. Numera finns både läkarens och sköterskans anteckningar 
samlade för att man ska få en bättre sammanhängande information om 
patienten. 
 

Bodens 
Garnison 

Lisa tycker att det är lättare att få ut information som berör alla med hjälp 
av intranätet. Roger tycker att det mest påtagliga är att han tillbringar mer 
tid framför datorn. Han vet inte om det har medfört några tidsbesparingar 
eftersom att det tar ganska lång tid att hitta på intranätet.  

 
 
Fråga 13. Om du fick välja, skulle du då övergå till den gamla formen av informa-
tionshantering? Varför/varför inte? 
 
NLL Båda svarade att de inte ville ha tillbaka det gamla.  
Bodens 
Garnison 

Båda svarade att de inte skulle vilja gå tillbaka till det gamla sättet av 
informationshantering. Pappershanteringen har minskat och intranätet gör 
det möjligt för var och en att själv söka information. 

 
 
Fråga 14. Nu när du har använt intranätet i några år, hur nöjd är du med det? 
 
NLL Båda anser sig vara nöjda med intranätet. Det har medfört förbättringar i 

arbetet för båda två. 
Bodens 
Garnison 

Båda anser sig vara nöjda med intranätet. 
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5 Analys 
I detta avsnitt följer en analys av föregående avsnitts sammanfattade intervjumaterial. 
Analysen är uppdelad efter de två organisationer som vi utfört intervjuerna i. Vi börjar 
med att analysera ledningens svar och övergår sedan till slutanvändarna. Genom att 
först analysera ledningens svar får vi en bild av vad som gjorde att de införde intranätet i 
organisationen och hur de tänkte att intranätet skulle fungera. När vi sedan övergår till 
att analysera användarnas svar får vi en uppfattning av hur de upplever intranätet med 
bakgrund av vad ledningen angett som den primära anledningen till intranätet. Vi har 
här valt att analysera endast de frågor som vi anser är de mest relevanta för vår 
undersökning. 
 
När vi började vår undersökning hade vi användarnas upplevelser i fokus. Efter att ha 
läst teori i ämnet hade vi bildat oss en uppfattning om vilka saker som är viktiga att 
ledningen tar i beaktande när beslut ska tas om införande och uppbyggnad av ett 
intranät. 

5.1 Analys av intervjuer med ledning  
 
5.1.1 Behovsanalys 
Bodens Garnison har haft intranätet sedan årsskiftet 1998/1999. Orsaken till att det 
började växa fram var på en driftig chefs initiativ som upptäckte behovet av att kunna 
skicka ut information till många samtidigt. Han såg också nyttan av att låta viss personal 
vara delaktig i att ta fram intranätet. NLL har haft sitt intranät sedan årsskiftet 1996/1997 
och det drevs då som en verksamhetsfråga på initiativ av dåvarande informationschefen. 
Han var mycket intresserad av intranät tekniken. Trots att Bodens Garnisons intranät fick 
en sådan start så har inga allmänna behovsanalyser utförts. Mindre analyser utifrån den 
referensgrupp som snabbt bildades har förekommit, detta har däremot inte innefattat slut-
användarna. Inom NLL gjorde man inte heller några allmänna behovsanalyser i 
starskedet. I teorin talas det om att verkligheten talar för vikten av att utföra 
behovsanalyser och förankra intranät projektet hos användarna så att inte allting faller på 
att behov inte överensstämmer med de lösningar som intranätet kan erbjuda användarna. 
Det är lätt att fastna i den nya tekniken istället för att analysera verksamhetens behov 
(Bark et al, 1997) 
  
5.1.2 Utformning 
Båda organisationerna har i utformningen använt sig av dem som haft en position högre 
upp än slutanvändarna, s.k. referensgrupp och redaktörer. De har fått möjligheten att delta 
och utforma intranätet utifrån önskemål. Däremot saknas utformningsmöjligheten för 
slutanvändarna. Enligt Stenmark (2002) så måste det som anses vara relevant innehåll i 
intranätet, beslutas av de i organisationen som finns på den nivå där mest aktivitet före-
kommer, nämligen användarnivå. Användarna måste få en status av aktörer och inte bara 
passiva mottagare av organisationens information. Alla användares bidrag är viktiga när 
det kommer till utformning.  
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5.1.3 Utbildning 
Vid Bodens Garnison har inte någon organiserad utbildning förekommit eftersom de som 
är ansvariga för intranätet inte tycker att det behövs. Den allmänna bedömningen är att 
det inte är svårt att hitta det man söker efter och därför talar det inte för att en utbildning i 
användande skulle vara nödvändigt. Inte heller vid NLL har någon organiserad utbildning 
förekommit för slutanvändare. Där har kraften lagts på att ge de s.k. redaktörerna 
utbildning. För att återknyta till den teori vi har om just detta med användarnas 
utbildningsbehov, så framkommer det att när det gjorts undersökningar i andra organisa-
tioner, så har användarna välkomnat utbildning och gärna en handbok för att känna sig 
trygga med intranätet (Bark et al, 1997). Visst går det bra att fråga någon av dem som kan 
det bättre, men det gör ju också att den tid man skulle kunna förväntas spara med 
intranätet, går åt till att gå till någon annan och fråga.  
 
5.1.4 Faktorer för vidareutveckling 
På frågan om vidareutveckling av intranätet så nämns fyra tekniska aspekter på intranätet 
av ledningen för Bodens Garnison. Däremot förekommer ingen kommentar om 
användarna och deras behov av att få vara med och påverka utformningen för att de lätt 
ska kunna hitta den information de behöver och för att de ska känna sig delaktiga i för-
bättrandet av sin egen arbetssituation. De faktorer som NLL nämner, har alla att göra med 
att låta användarna vara med och bestämma innehållet i intranätet och att utbildning i 
intranät användning är relevant. Fokus ligger på användarna och deras behov. Att 
användarna får vara med och påverka utformningen är den faktor som i litteraturen åter-
kommer som en av de viktiga aspekterna till att få fram ett fungerande intranät. Om 
ledningen ser någon form av utvecklingspotential med intranätet så bör det föregås av en 
ordentlig analys (Bark et al, 1997). 

5.2 Analys av intervjuer med slutanvändare 
5.2.1 Utformning 
Enligt Bark finns det ett sätt att lättare nå användaracceptans inför nya och ofta 
skrämmande saker, som ett intranät kan upplevas som. Det sättet är att involvera 
användare i arbetet med utformningen av intranätet (Bark et al, 1997). Användarna vid 
Bodens Garnison på frågan om de fått vara med vid utformningen av intranätet visar att 
slutanvändarna inte varit i prioritet när det gäller att få vara med och påverka. Däremot 
visade det sig att personer som varit med i en referensgrupp har haft möjlighet att på-
verka. Användarna vid NLL har inte heller fått vara med och påverka utformningen av 
intranätet när det skulle införas i organisationen. Åsa har däremot haft möjlighet att på-
verka utformningen i ett senare skede när det gällde de tjänster som hon använder i sitt 
dagliga arbete. 
 
5.2.2 Utbildning 
Frågan som berör utbildning, om de hade fått utbildning och om de anser att de hade 
behövt utbildning, visade att det som Bark & Windahl & Heide & Olofsson (1997) säger 
om att, utbildning välkomnas av användarna, också fick ett genomslag även här. Roger 
vid Bodens Garnison, upplever det som att det går åt för mycket tid till att på egen hand 
utforska intranätet och att behöva lita på att få hjälp från någon annan arbetskamrat. 
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Det hade varit enklast om alla hade fått en utbildning. Vid NLL hade ingen av de inter-
vjuade fått någon utbildning i hur det ska använda intranätet, utan det har även för dem 
handlat om att utföra egen utforskning. Utbildning har dock förekommit under senare år 
för att kunna klara av att nyttja de tjänster som de använder i det dagliga arbetet som idag 
är datoriserat och som inte var det vid intranätets införande. Båda två anser att utbildning 
hade varit bra för att kunna utnyttja intranätet bättre än de gör idag. Många användnings-
områden förblir outforskade eftersom de inte vet hur man gör för att enkelt och bra hitta 
det de söker eller att de inte vet om att det finns områden som skulle kunna vara 
intressanta för just dem. 
 
5.2.3 Förväntningar 
När något nytt tas i bruk så brukar de flesta ha förväntningar på att vad det kan medföra.  
Det man inte vet är om resultatet blir positivt eller negativt. Det man däremot vet är att 
intranätet skapar stora förväntningar dels vad det gäller mängden information som det 
kan innehålla och dels de krav som användarna har om vad det ska kunna användas till. 
En utveckling och en ständig förbättring av intranätet måste vara en prioritering i organi-
sationer för att det ska kunna fungera optimalt (Bark et al, 1997). De förväntningar som 
användarna hade var lite blandade. Åsa vid NLL, svarade att hon inte hade några 
speciella förväntningar men hade i alla fall en tanke om att det skulle kunna bli något bra 
av det, kanske en aning jobbigt innan det nya var inlärt. Gun hade förväntningar som var 
sammankopplade till sin egen möjlighet att söka information och intranätets 
underlättande av att få fram den information som hon var intresserad av. Vid Bodens 
Garnison hade användarna lite olika förväntningar allt från förväntningar om att 
intranätet skulle bli en ”samlingsplats” för de anställda till att inte ha några speciella 
förväntningar alls. 
 
5.2.4 Informationens relevans 
På frågan om informationen som finns på intranätet är relevant så svarar användarna vid 
Bodens Garnison att de tycker att den är det fast det är mycket de får sålla bort som inte 
berör dem. Det finns också en uppfattning om att se på informationen som allmän-
bildning om vad som försiggår på arbetsplatsen. Användarna vid NLL tycker också att 
informationen är relevant och en del av informationen och dokumenten är knutna till 
arbetsuppgifterna. Den information som inte upplevs som relevant går man förbi och 
lämnar därhän. Åsa kommenterade frågan med att det som inte är relevant för henne kan 
vara relevant för någon annan. Enligt Duffy (2001) så var problemet med intranät från 
början att det byggdes med sådan entusiasm att det saknades någon form av ordning på 
innehållet. Användarna av intranäten kunde inte heller skilja på vad som var relevant 
information eller vad som inte var relevant information. Det var i stort sett omöjligt att 
finna önskvärd information vilket ofta slutade med att användare gav upp. Alla dessa 
aspekter bidrar till att intranät idag sällan utnyttjas till fullo. Det är svårt att kontrollera all 
den information som läggs ut på intranätet vilket betyder att användaren kan ha svårt att 
hitta just den information som man är ute efter. 
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5.2.5 Upplevelser av intranätet 
På frågan om vad de tycker är bra med intranätet så är den allmänna åsikten hos 
användarna vid Bodens Garnison att det är lättillgängligt och innehåller uppdaterad in-
formation. Den ena användaren tycker att det inte alltid är helt logiskt var man hittar den 
information man söker. Åsa vid NLL tycker att det som är bra med intranätet, är de 
tjänster som hon kan utnyttja elektroniskt och som tidigare fungerade genom telefon-
samtal, pappersdokument av olika slag och fax. Gun tycker att det som är bra med 
intranätet är att hon kommer åt att läsa ny information. Den främsta fördelen med ett 
intranät är faktiskt att tillgängligheten till informationen ökar. Om man lyckas skapa ett 
välstrukturerat intranät går det åt mindre tid till att söka fram den information som finns 
tillgänglig samt att hitta rätt information direkt (Clason & Ek, 1998) 
 
5.2.6 Kartläggning av användning 
När användarna haft möjlighet att använda intranätet ett tag kan det vara på sin plats att 
undersöka vad de faktiskt tycker om det. De respondenter vi intervjuade vid Bodens 
Garnison var båda två nöjda med det intranät de har i sin organisation. Den ena av de två 
respondenterna uppskattade snabbheten och enkelheten med intranätet. Vid NLL tyckte 
Åsa att de specifika tjänster som hon använder dagligen är hon mycket nöjd med. I övrigt 
tyckte hon att det var lite svårt att svara på eftersom hon inte använde intranätets övriga 
tjänster i samma utsträckning. Gun upplevde sig nöjd med intranätet eftersom det medför 
att ”allt blir lättare”. Här läggs det ett speciellt ansvar på ledningen som ansvariga att ta 
reda på vad användarna tycker. Det kan ha av framtida betydelse att veta hur många som 
faktiskt använder intranätet. 
 
Är användningsfrekvensen låg kan det hjälpa de ansvariga att ta reda på varför. Bark 
betonar vikten av att användarna får en möjlighet att ”tycka till om” vad som fungerar bra 
och vad som fungerar mindre bra. Detta ger också användarna en möjlighet att få vara 
delaktig i utbyggnaden och utvecklingen av organisationens intranät (Bark et al, 1997). 
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6 Slutsats 
Eftersom vår undersökning är av kvalitativ natur och vår verklighetsuppfattning är 
subjektiv och tolkande, har vi inte haft för avsikt att dra några generella slutsatser. Våra 
slutsatser är därmed endast dragna mellan den teoretiska referensramen och de två till-
frågade organisationerna. I slutsatsen har vi valt att redovisa de områden som vi anser 
svarar på forskningsfrågan ”Hur undviker ledningen att införandet av ett intranät i 
organisationen inte faller väl ut”? och uppfyller det syfte som vi hade med 
undersökningen nämligen, ”att ta reda på vad ledningen hade för tankar om intranätet 
när de beslutade att organisationen skulle få ett intranät och vad användarna ansåg 
viktigt för att de ska kunna använda intranätet fullt ut”. Därför skiljer sig analys och 
slutsats åt i omfång. 
 

6.1 Faktorer ledningen bör beakta  
 
6.1.1 Behovsanalys  
Den slutsats som vi kan dra beträffande behovsanalys är att ingen av organisationerna har 
gjort någon behovsanalys innan de startade upp sitt intranät. Gör man en analys innan 
uppstart så får man reda på om det är ett intranät som organisationen behöver, ibland kan 
det vara någon helt annan lösning som krävs. 
 
6.1.2 Utformning 
Den slutsats som vi kan dra är att ledningen inom organisationerna inte fullt ut har insett 
behovet och vikten av att gå ut till användarna i organisationen och fånga deras syn på 
intranätet och dess innehåll. Om användarna känner delaktighet så blir de mer 
intresserade och upplever intranätet som en källa för kreativitet och engagemang. 
 
6.1.3 Utbildning 
Den slutsats vi fått fram beträffande utbildning är att ingen av slutanvändarna fått någon 
sådan men samtliga användare hade en önskan om att få en utbildning i användande av 
intranät. Det hade höjt användningsgraden av intranätet, gjort arbetet smidigare, 
effektivare och underlättat i många avseenden. 
 

6.2 Vad visar fallstudien? 
Fallstudien visar att organisationerna inte har lagt någon större vikt vid någon av de 
ovanstående faktorerna. Ingen av de tillfrågade organisationerna hade gjort en behovs-
analys innan de startade upp sitt intranät. Hade organisationerna gjort en analys så hade 
de fått reda på om de är i behov av ett intranät eller inte. Det kan vara så att 
organisationen inte alls behöver ett intranät men att de ändå startar igång ett bara för att 
det är så populärt. När det gäller utformning så visar fallstudien att ledningen inom 
organisationerna inte fullt ut har insett behovet och vikten av att gå ut till användarna i 
organisationen. Samla in deras syn på intranätet i det stora hela samt vilka funktioner 
intranätet bör innehålla. Intranät projekt blir mer lyckade om användarna får vara med 
och tycka till om innehållet i det intranät de själva ska vara delaktiga i. 
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Är man ute efter att på ett enkelt sätt nå användaracceptans så kan ett aktivt deltagande 
vid utformningen vara svaret. 
 
Utbildningen av användare, speciellt slutanvändare som är de användare vår undersök-
ning riktar sig till, har inte varit en prioriteringsfråga i någon av organisationerna. Vid 
våra intervjuer med slutanvändare framkom en önskan om att få utbildning i intranät an-
vändning. Om en organisation ska kunna dra nytta av hela intranätet, alla möjligheter och 
all information som finns lagrad så bör man utbilda användarna. Det hade höjt 
användningsgraden av intranätet, gjort arbetet smidigare, effektivare och underlättat i 
många avseenden. Utan en utbildning så slutar man att använda intranätet. Som 
organisation vinner man, i det långa loppet, på att lägga ner tid på att utbilda sina 
användare. Dessa tre faktorer hänger samman och man kan inte bortse från någon av dem 
om man ska nå upp till ett bra resultat på ett smidigt och effektivt sätt. 
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Man kan göra en liknande undersökning som den vi gjort men istället rikta den mot de 
användare som både söker och lägger ut information, t.ex. redaktörer. Vi tror att det 
skulle ge ett annat resultat än det vi fått. 
 
Om man gör en liknande undersökning om fem år av den organisation som idag tycker att 
de tekniska faktorerna är viktigare än användarnas medverkan vid en vidareutveckling av 
intranätet, kommer det fortfarande att vara samma faktorer som styr? Det skulle vara 
intressant att se om de har ändrat uppfattning. 
 
Det skulle också vara intressant att titta på dessa organisationer när de har förnyat det 
intranät de har idag och se vad de gjort annorlunda mot det de gjorde för ett antal år 
sedan. Vad har man för ambitioner med det ”nya” intranätet? Vad har man för syn på 
användarmedverkan? På vilket sätt låter man användarna delta och låter man dem delta?  
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7 Diskussion 
Detta avsnitt börjar med egna reflektioner där vi diskuterar vad vi upplevt under tiden vi 
utfört vår undersökning. Därefter följer en metoddiskussion där vi diskuterar de metoder 
vi använt och hur det har gått. 
 

7.1 Egna reflektioner 
De slutsatser som vi presenterat ger oss en bild av att slutanvändarna inte funnits med i 
bilden när intranätet startades, utan ledningen har mer valt att satsa på nivån över slutan-
vändarna, redaktörer eller liknande. Om ledningen insett vikten av att involvera även 
slutanvändarna så hade förmodligen användningen av intranätet sett annorlunda ut. 
Organisationen hade kunnat nyttja sitt intranät fullt ut, idag är det inte så. Mycket av den 
information som organisationerna lägger ut når inte fram till slutanvändarna, eftersom de 
inte fått lära sig att använda intranätet på ett sätt som skapar förutsättningar för det. Vårt 
förslag till organisationer som tänker starta upp intranät blir att de bör satsa resurser på att 
göra en bra behovsanalys innan, de bör involvera alla användare, även slutanvändare i 
utformningen, så att de tar del av allas åsikter och de bör ge alla användare en chans att 
lära sig den nya tekniken genom utbildning. Det leder i sin tur till att resultatet blir 
betydligt bättre och mer värt för organisationen som helhet.  
 
Flera av de frågor som vi tagit med vid intervjuerna svarar egentligen inte på vår forsk-
ningsfråga men vi har ändå valt att ta med dem för att få en helhetsbild av verksamheten. 
Genom att ställa frågorna har vi t.ex. fått reda på att båda organisationerna ser 
utvecklingspotentialer och har viljan att utveckla intranätet. Vi har ställt en fråga om 
ambitionsnivån för organisationernas intranät, för att få reda på i vilken utvecklingsfas 
intranätet befinner sig i och därmed få en uppfattning om vad användarna skulle kunna 
använda intranätet till. 
 

7.2 Metoddiskussion  
Vi anser att vi har uppnått syftet och fått svar på vår forskningsfråga. Undersökningen har 
i det stora hela gått bra. Vi har blivit väl bemötta och ett genuint intresse har funnits för 
att hjälpa oss att genomföra denna undersökning. Intervjuerna har vi kunnat utföra på ett 
relativt smidigt sätt, genom de kontaktpersoner inom båda organisationerna, som har 
bistått oss med information och förmedlat kontakter med personer som i sin tur har ordnat 
respondenter åt oss. 
 
Problem som vi haft vid genomförandet av undersökningen har varit att mycket tid har 
gått åt till att få tag i organisationer att utföra fallstudien vid. Vi har inte haft några stora 
valmöjligheter när det gäller vilka organisationer vi skulle kunna använda i fallstudien. 
Detta kan ha påverkat vårat resultat. Om vi hade utfört undersökningen vid mindre 
organisationer eller mindre företag så skulle resultatet kanske ha blivit annorlunda. 
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En del av frågorna upplevde slutanvändarna att de redan hade svarat på, det visade sig att 
frågorna var väldigt lika varandra. Med facit i hand så skulle vi ha haft fler frågor som 
berörde just de faktorer t ex utformning, utbildning och behovsanalys som teorin lägger 
tyngdpunkt vid. Det krävs också en speciell teknik för att utföra bra intervjuer och den 
tekniken kommer genom övning, vilket vi inte har någon större erfarenhet av eftersom 
det här är första gången vi har gjort något liknande. 
 
Vi hade kanske fått en större bredd på undersökningen om vi använt oss av enkäter som 
ett komplement till intervjuerna. Anledningen till att vi ville utföra intervjuer var att få en 
möjlighet att träffa användare, ansikte mot ansikte. Enkäter är ett mer opersonligt sätt att 
samla in material på. Intervjuer gör att man får en uppfattning om vad användaren egent-
ligen tycker genom att studera ansiktsuttryck, tonläge, kroppshållning och gester. 
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9 Ordlista 
 
NLL= Norrbottens Läns Landsting 
 
Internet = Ett globalt nätverk där samtliga anslutna datorer använder sig av samma 
standarder och protokoll när de kommunicerar med varandra.  
 
Intranät = Ett internt Internet. Det är ett privat nätverk inom en verksamhet som är 
baserad på samma teknik som Internet. 
 
Ledning = Organisationsledningen, den eller de som har tagit beslutet om att införa ett 
intranät 
 
Slutanvändare = Personer som arbetar ute i organisationen och som använder sig av 
intranätet i sitt dagliga arbete för att hitta information. 
 
Ambitionsnivå = Nivåer i ett intranät som delar upp informationen i olika stadier av in-
teraktivitet. 
 
Redaktörer = Person som har till uppgift att godkänna och publicera all information som 
skapas av medarbetare inom sitt ansvarsområde samt sprida och saluföra informationen 
via sin löpsedel. 
 
Referensgrupper = Grupp av personer som har deltagit vid uppbyggnaden av intranätet 
och dess innehåll. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till ledning 
 
Sammanställning av intervju med Norrbottens Läns Landstings ledning 
 
Ledningsperson samt en person med anknytning till intranätet som vi intervjuat. 
 

• Lars Tyskling, informationschef 
• Kristina Jonsson, informatör 

 
Fråga 1. När infördes intranätet i organisationen? 
 
Intranätet infördes 96/97. 
 
Fråga 2. Hur kom beslutet till? Genom lagstiftning eller genom beslut på högre 
nivå? Om på annat sätt, förklara? 
 
Det var ett beslut som NLL tog inom verksamheten inte genom lagstiftning, ett beslut på 
högre nivå kan man säga. Den intervjuade kommer inte ihåg om det finns ett formellt 
beslut av landstingsdirektören. Det var informationschef Kurt-Åke Hammarstedt som 
drev det som en verksamhetsfråga. 
 
Fråga 3. Varför behövde organisationen ett intranät?  
 
Det var informationsenheten som såg vilken potential det hade, man drev det från den 
enheten men det var inget som organisationen frågade efter eftersom att dom inte visste 
vad det var. Man ville platta till organisationen, så att man får ökad tillgänglighet till in-
formation oavsett var man befinner sig, tidigare gick informationen igenom linjer med 
chefer. Förut var informerandet personknutet, hade du en chef som inte ville ge informa-
tion så fick du ingen, nu har du möjlighet att se pressmeddelanden och uttalanden och 
veckobrev från alla enheter i landstinget.  
 
Vad var syftet? 
 
Ja, det var flera syften. Dels ville man effektivisera informationen samt strukturera den 
och göra den snabbare med systematisk uppdatering. 
 
Fråga 4. Hade ni analyserat behovet av ett intranät i organisationen innan 
införandet? 
 
Vid införandet 96/97 var nog intresset för tekniken rätt stor. För Kurt-Åke Hammarstedt 
och för avdelningen som drog igång det. Spännande med en ny teknik. De två första åren 
var det bara administratörer som använde intranätet, det var ingen i vården som visste vad 
det var eller använde det. Det fanns ingenting där för vården utan det var protokoll, 
planer, rapporter, dokument som låg där, dokument som man använde här i huset. 
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Så kan man väl säga att det fanns en ny teknik men det fanns ingen efterfrågan för kun-
skapen fanns inte om det här. Det var väl egentligen några eldsjälar som drev den här 
frågan när intranät embryot skapades.  
 
Fråga 5. Har ni låtit alla kategorier av användare vara med och påverka utform-
ningen av intranätet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
När NLL väl började arbeta med intranätet och i den takt som användarna, i det här fallet 
redaktörerna, lärde sig verktyget, så var de naturligtvis med och utformade intranätet. 
Redaktörerna har alltid haft en aktiv roll och kommit med synpunkter. 
 
På vilket sätt? 
 
Via möten, mail, grupparbeten och när man har träffats i korridorerna. 
 
Fråga 6. Har ni utbildat alla kategorier av användare så att de kan använda 
intranätet?  
Om ja, vad för typ av utbildning? Om nej, varför inte? 
 
Nej, Slutanvändarna har egentligen inte fått någon direkt utbildning. De enda som de har 
fått är en grundutbildning, skrivbordet, med Officepaket som alla anställda får gå. Man 
går lite snabbt igenom intranätets första sida, insidan och visar de delar.  
Vi har aldrig varit riktigt nöjda så att vi har känt att vi vill ge en halvdags utbildning åt 
alla. Förutom grundutbildningen så är det mun mot mun metoden som har gällt.  
 
Fråga 7. Har intranätet medfört några förändringar i er organisation? 
På vilket sätt? 
 
Indirekt så tror jag det. Vi har byggt upp en redaktörs organisation och folk har fått lite 
förändrade arbetsuppgifter. En del har fått utökade/inbäddade arbetsuppgifter. Men om 
intranätet i sig har medfört några förändringar det kan jag inte säga. Mindre förändringar 
blir det alltid när man får nya verktyg. Tillexempel bokningsfunktioner av lokaler, den 
funktionen finns nu på intranätet så den person som förut satt och arbetade det har fått 
andra arbetsuppgifter.  
 
Den bärande stenen i den här organisationen är att varje person som har information ska 
själv informera om den, det ställer krav för du kan inte säga att du inte fått någon in-
formation, eller inte kan skapa någon. Förut så stod det inte i våra planer att du själv 
skulle hämta informationen. Hade du inte fått information så var du ursäktad. Ansvaret 
har hamnat på individen idag, man ska både sprida och hämta information. 
Det är väl det man kan säga om intranätet kontra organisationen, att de stödjer varandra. 
För två år sedan så gjorde man en stor omorganisering. Det var ett stort arbete att föra 
över från den gamla organisationen till den nya då underlättade intranätet omorganise-
ringen. Det hade nog varit svårt att genomföra omorganiseringen annars. 
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Fråga 8. Ser ni några utvecklingspotentialer för intranätet? Om ja, ge exempel. Om 
nej, varför? 
 
Diskussionsforum. Man kan ha expertgrupper inom medicin som diskuterar olika frågor. 
Man kan ha massor med olika grupper som arbetar sinsemellan. Man kan göra enkäter. 
Intressant är det här med strömmande media, levande tv och radio. Man kan ha hearing 
med alla inblandade, med experten som berättar direkt ut till alla anställda. Utbildnings-
material med interaktiv verksamhet. Läkarna kan fortbildas tillexempel. Du kan göra 
operationer. 
 
Fråga: Hur mycket styr pengar det här? 
 
Alla investeringar kostar en hel del så det är klart att det handlar om en del pengar. 
Vi har rationaliserat bort allt det vi tidigare tryckte upp, det materialet finns nu på 
intranätet, vi har tjänat en del pengar på det här. Man kan ständigt vara 
aktuell, snabbinformation hur mycket pengar är inte det värt. 
 
Fråga 9. Om intranätet ska vidareutvecklas, vilka faktorer anser ni är viktiga att 
tänka på? 
 
Användarna ska vara med och bestämma innehållet på intranätet. De vet bättre än vi vilka 
funktioner de använder idag och vilka saker de saknar. Vid en vidareutveckling så 
kommer vi att göra om intranätet så att det blir ändamålsvänligt. Då kommer vi också att 
ha grundlig utbildning med samtliga anställda så att de får lära sig att använda intranätet. 
 
Fråga 10. Vilken ambitionsnivå enligt Barks teori skulle ni placera ert intranät i? 
 
Vi har ett antal applikationer fakturor, rese beställningar och de är egentligen egna system 
som vi kan nå via vårat intranät. Det är inte inbäddat i vårt intranäts lösning utan med en 
länk kan du komma till den webbapplikationen. 
 
När man gör en rese beställning så går man in via intranätet och anger vart man ska åka, 
om man behöver taxi samt hur länge man ska vara borta. Sedan får man biljetterna 
skickade till kontoret. Förut så var det en assistent som skötte om det. Om vi ska 
placera vårt intranät i en ambitionsnivå/fas så tycker vi att det passar in i den tredje fasen,  
transaktions- och integrationsfasen. 
 



Bilaga 

38

Bilaga 2 Intervjufrågor till slutanvändare 
 
Sammanställning av intervjuer med slutanvändare vid Norrbottens Läns 
Landsting.  
 

• Åsa arbetar som barnsjuksköterska 
• Gun arbetar som distriktssköterska.  

 
Fråga 1. Fick du någon information om intranätet och på vilket sätt det skulle 
kunna förbättra din arbetssituation?  
Om ja - vilken typ av information? 
Om nej - skulle du ha behövt någon typ av information? 
 
Eftersom intranätet funnits i bruk sedan 1997 så upplever både Åsa och Gun att de inte 
riktigt kommer ihåg om det gick ut någon information om intranätet och på vilket sätt det 
skulle kunna förbättra deras arbetssituation. Båda två tror sig i alla fall veta att det borde 
ha gått ut någon sorts information. 
 
Fråga 2. Hade du några förväntningar på intranätet? Vilka? 
Om ja, fortsätt till fråga 3 annars gå vidare till fråga 4. 
 
Åsa svarade att hon inte hade några speciella förväntningar. Tanken fanns att det nog 
skulle kunna bli något bra av det, men förmodligen skulle det bli jobbigt innan man lärt 
sig det nya.  
 
Gun hade förväntningar kopplade till sin egen möjlighet att söka information och att det 
på så sätt skulle bli lättare att få den information som hon var intresserad av. 
 
Fråga 3. Har förväntningarna uppfyllts? 
 
Åsa hade inga speciella förväntningar och svarade inte på frågan. 
 
Gun som hade förväntningar tycker att de förväntningarna har uppfyllts. Hon får den in-
formation som hon behöver, problemet är bara att hitta tid till att läsa det. 
 
Fråga 4. Fick du som slutanvändare vara med och påverka utformningen 
(innehåll/utseende) av intranätet? 
 
Åsa hade inte varit med om att påverka utformningen av intranätet när det skulle införas i 
organisationen. Däremot har hon varit med och påverkat en del av de tjänster som hon 
använder i sitt dagliga arbete och som kommit in i intranätet under senare tid. 
 
Gun har inte fått vara med och påverka utformningen av intranätet. Varken från början 
eller under årens gång. 
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Fråga 5. Fick du någon utbildning i hur du använder intranätet? 
Om ja - hur upplevde du utbildningen? Varför? 
Hur lång var utbildningen du fick? 
 
Om nej - anser du att du hade behövt en utbildning? Varför? 
 
Ingen av de intervjuade har fått någon utbildning i hur de ska använda intranätet. Egen 
utforskning av hur man hittar och använder intranätet har båda fått ägna sig åt.  
 
Både Åsa och Gun har fått utbildning under senare år för att kunna klara av de tjänster 
som hon använder i det dagliga arbetet som numera är datoriserat och som inte var det 
vid intranätets införande. 
 
Båda personerna anser också att utbildning hade varit bra för att kunna utnyttja det bättre 
än de gör idag. Många användningsområden förblir outforskade eftersom de inte vet hur 
man gör för att enkelt och bra hitta det de söker eller att de inte vet om att det finns 
områden som skulle kunna vara intressanta för just dem.  
 
Fråga 6. Vilka tjänster i intranätet använder du dig av i ditt dagliga arbete? 
 
Båda personerna använder de tjänster som införts på senare tid och som är arbets 
specifika för just vården där personerna arbetar.  
 
Fråga 7. Vad tycker du är bra med intranätet? 
 
Åsa tycker att det som är bra med intranätet är de tjänster som hon numera kan utnyttja 
elektroniskt och som tidigare fungerade genom telefonsamtal, pappersversioner och fax.  
 
Gun tycker att intranätet är bra för att komma åt och läsa ny information. 
 
Fråga 8. Upplever du några som helst problem med intranätet? Vilka? 
Om ja, fortsätt på fråga 9 annars gå vidare till fråga 10. 
 
Åsa upplever de tekniska problemen som mest besvärande. Det blir datorstopp då och då 
så att hon inte kommer åt journaler, vilket kan vara livsavgörande i många fall, att hon 
när hon sitter och för anteckningar blir utkastad ur systemet och måste börja om med det 
som hon höll på med. Det medför att det tar längre tid än planerat att slutföra uppgiften. 
 
Gun ser intranätet från en annan synvinkel. Hon upplever att tiden till att använda intra-
nätet är för begränsad. Det är svårt att hinna med att läsa den information som hon skulle 
vilja. Hon har också upplevt problem med att skicka och ta emot recept, vilket har att 
göra med det rent tekniska. 
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9 Vad tror du är orsaken till dessa problem? 
 
Åsa tror att problemen orsakades av teknik som förmodligen är svår att förändra. 
 
Gun hade inget svar. 
 
Fråga 10. Är informationen som finns på intranätet relevant för just dig och dina 
arbetsuppgifter? 
Varför/varför inte är den relevant? 
 
Åsa upplever informationen som relevant och knuten till hennes arbetsuppgifter. Sen 
finns det även information som kanske inte är så relevant men där går hon i så fall inte in 
och läser. Hennes kommentar var också att det som inte är relevant för henne kan vara 
relevant för någon annan.  
 
Gun upplever också informationen som relevant för henne. Hon tycker att det som inte 
intresserar henne det lämnar hon. 
 
Fråga 11. Upplever du någon skillnad med att hitta information före respektive 
efter införandet av intranätet? 
 
Båda personerna upplever att det är skillnad. Det är lättare, enklare och det går snabbare 
att hitta informationen som man söker efter.  
 
Åsa använde telefonen mer tidigare, för att förmedla och ta emot information. 
 
Gun hade sin information i pappersform, vilket kunde leda till att alla inte fick informa-
tionen. Journalerna finns inte längre i pappersform vilket har underlättat och upplevs av 
personen som skönt. Tidigare gick det mycket tid till att leta rätt på den journal som hon 
behövde. Den kunde ha använts av någon annan och därmed ligga på ett annat ställe än 
där den brukade. Det blev ett väldigt springande. Hon upplever också en förändring av 
sig själv och sin egen önskan om att leta efter information.  
 
Fråga 12. Upplever du att ditt arbete har förändrats sedan intranätet infördes? 
 
Åsa svarade först att det kunde hon inte säga att det hade. Men vid närmare eftertanke så 
hade det förändrats en del. Tidsbesparingar kom upp igen och möjligheten att skicka 
meddelanden elektroniskt istället för att skriva en massa meddelanden för hand som 
sedan kunde hamna var som helst i princip. Det var lätt att någon lapp med ett viktigt 
meddelande hamnade i papperskorgen. Hon upplever också skillnader i att komma åt 
information om patienter, vilket idag är betydligt lättare.  
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Gun tycker att det blivit enklare med journalhanteringen. Och att distriktssköterskorna 
har blivit bättre på att skriva journaler. Tidigare använde de små kort där information om 
patienten skrevs ner väldigt kortfattat. Detta medförde problem för vikarier som skulle 
försöka tyda handstilen och innehållet. Numera finns både läkarens och sköterskans an-
teckningar samlade för att få en bättre sammanhängande information om patienten. 
 
Fråga 13. Om du fick välja, skulle du då övergå till den gamla formen av informa-
tionshantering? Varför/varför inte? 
 
Båda personerna svarade, att om de fick välja mellan det gamla och det nya så vill de inte 
ha tillbaka det gamla. Samtidigt så förekommer det fortfarande en hel del pappers-
hantering. Detta pga. olika personers inställning till det nya fenomenet, alla är inte bru-
kare av datorer eller tycker att det underlättar deras arbete. De vill heller fortfarande an-
vända papper för att förmedla information. 
 
Fråga 14. Nu när du har använt intranätet i fem år, hur nöjd är du med det? 
 
Åsa tycker att det är svårt att svara på eftersom hon använder det så lite. De specifika 
tjänster av intranätet som hon använder i sitt dagliga arbete är hon jättenöjd med. 
 
Gun anser sig vara nöjd med det. Hon skulle inte vilja återgå till det gamla sättet att 
förmedla information. Intranätet medför att allt blir lättare. 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till ledning 
 
Sammanställning av intervju med ledningspersoner inom Boden Garnison. 
 
Ledningsperson samt en person med anknytning till intranätet som vi intervjuat vid 
Bodens Garnison 
 

• Alf Stenlund, Chef LedTekE, Boden 
• Mats Carlsson, Webbmaster 

 
Fråga 1. När infördes intranätet i organisationen? 
 
Det infördes i årsskiftet 1998/1999. 
 
Fråga 2. Hur kom beslutet till? Genom lagstiftning eller genom beslut på högre 
nivå? 
Om på annat sätt, förklara. 
 
Det kom inte till genom lagar eller genom beslut på högre nivå. Det var en av cheferna 
här som tidigt förstod användningsmöjligheterna med ett intranät. Tanken fanns hos fler 
inom garnisonen att vi behövde ett sätt att få ut information. Det fanns flera civila företag 
som hade tagit åt sig av den nya idén och börjat använda det.  
 
Fråga 3. Varför behövde organisationen ett intranät? 
 
Det handlade om att kunna sprida information.  
 
Fråga 4. Hade ni analyserat behovet av ett intranät i organisationen innan 
införandet? 
 
Ja, den chef som först blev intresserad av att eventuellt införa ett intranät i Bodens 
Garnison började med det. Någon riktig behovsanalys som involverade alla användare 
har inte förekommit.  
 
Fråga 5. Har ni låtit alla kategorier av användare vara med och påverka ut-
formningen av intranätet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
När intranätet började utvecklas bildades referensgrupper med användare. Det var dels 
personer som var insatt i IT och vanliga användare som inte var så positiva till intranätet. 
Alla deltog på något sätt. 
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Fråga 6. Har ni utbildat alla kategorier av användare så att de kan använda 
intranätet? 
Om ja, vad för typ av utbildning? Om nej, varför inte? 
 
Nej det har inte förekommit någon organiserad utbildning eftersom de funktioner som 
finns i intranätet inte är speciellt svåra. När intranätet började växa fram så hade många 
Internet hemma, vilket gjorde att de borde ha förstått hur intranätet ska användas 
eftersom intranätet påminner om Internet (blå text och understrykningar på länkar). Det 
kom många samtal och mail till webbmastern för att användarna undrade var 
informationen låg. 
 
Fråga 7. Har intranätet medfört några förändringar i er organisation? På vilket 
sätt? 
 
Ja det har det. Regementsordrar ligger på intranätet nu. Telefonkatalogen uppdateras 
varannan vecka vilket underlättar för växeltelefonisterna som servar även andra rege-
menten i landet. Friskvården har lättare att nå ut till övriga personalen med nyheter. 
 
Fråga 8. Ser ni några utvecklingspotentialer för intranätet? Om ja, ge exempel. Om 
nej, varför? 
 
Ja det finns definitivt utvecklingspotentialer för intranätet. Nu är det på gång ett gemen-
samt intranät för hela försvarsmakten, där det ska finnas information som fler kommer åt. 
Det är besvärligt med alla säkerhetsaspekter som finns inom försvaret. 
 
Fråga 9. Om intranätet ska vidareutvecklas, vilka faktorer anser ni är viktiga att 
tänka på? 
 
♦ Att göra det lika så att alla känner igen sig vad de än går in på för sida fast det är på 

olika förbands sidor.  
♦ Att alla inom försvarsmakten använder samma grundmall. 
♦ Ett arbetsverktyg för att lägga ut informationen så att du kan styra var informationen 

ska hamna. 
♦ Inte för många steg innan jag hittar den information som jag vill komma åt. För 

många steg gör att man struntar i det. 
 
Fråga 10. Vilken ambitionsnivå enligt Barks teori skulle ni placera ert intranät i? 
 
Intranätet fungerar som ett bollplank med mycket allmän information. Vi har en telefon-
katalog, sökmotor, vi har en militär form av veckobrev som kallas regementsorder. 
Webbaserat verksamhetsledningssystem med dokument för rutiner och bestämmelser. 
Vi har inte Internet i våra arbetsdatorer för det får vi inte ha. Det finns en speciell dator 
som man får använda för det ändamålet. Vårt intranät passar in i andra fasen kommunika-
tionsfasen. 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till slutanvändare  
 
Sammanställning av intervjuer med slutanvändare 
 

• Lisa arbetar som chef vid kundmottagningen 
• Roger arbetar som kapten, teknisk officer. 

 
Fråga 1. Fick du någon information om intranätet och på vilket sätt det skulle 
kunna förbättra din arbetssituation?  
Om ja - vilken typ av information? 
Om nej - skulle du ha behövt någon typ av information? 
 
Ja, samtliga intervjuade har fått information om intranätet, men på lite olika sätt. 
 
Lisa arbetade på avdelningen som införde intranätet och var med och utvecklade inne-
hållet i intranätet. 
 
Roger upplevde att informationen inte var riktigt som han hade önskat, de fick 
informationen på en samling i ett samlingsrum. 
 
Fråga 2. Hade du några förväntningar på intranätet? Vilka? 
Om ja, fortsätt till fråga 3 annars gå vidare till fråga 4. 
 
Lisa svarade att hon hade förväntningar på att interninformationen skulle bli bättre och att 
det skulle bli ”samlingsplatsen ” för det en anställd vill och behöver veta. 
 
Roger svarade att han inte hade några speciella förväntningar. Han funderade inte så 
mycket på det utan tog det som det kom. 
 
Fråga 3. Har förväntningarna uppfyllts? 
 
Lisa tycker att förväntningarna från början uppfyllts med råge. Nu är det mer en sökplats 
och interninformation har fallit tillbaka lite beroende på att vem och vilka som ska/bör 
förse intranätet med information är oklart. 
 
Roger hade inga speciella förväntningar och svarade inte på frågan. 
 
Fråga 4. Fick du som slutanvändare vara med och påverka utformningen (inne-
håll/utseende) av intranätet? 
 
Lisa svarade ja. Hon är osäker på om slutanvändare hade så stor chans vid införandet. 
 
Roger har inte varit med och påverkat utformningen av intranätet. 
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Fråga 5. Fick du någon utbildning i hur du använder intranätet? 
Om ja - hur upplevde du utbildningen? Varför? 
Hur lång var utbildningen du fick? 
 
Lisa, utbildningen var ständigt pågående under hela införande tiden. 
 
Roger har inte fått någon utbildning alls. 
 
Om nej - anser du att du hade behövt en utbildning? Varför? 
 
Roger ansåg att han hade behövt en utbildning. Då hade han kunnat använda intranätet på 
ett smidigare sätt, nu provar han sig fram och lär sig av kollegor men det tar lång tid. 
 
Fråga 6. Vilka tjänster använder du dig av i ditt dagliga arbete? 
 
Samtliga intervjuade använder många av funktionerna som finns i intranätet dagligen. 
 
Lisa svarade telefonkatalogen, inhämtande av information och spridning av information 
från min arbetsplats. 
 
Roger använder mail i första hand. Fordonsplaner, allmän information, infonytt 
 
Fråga 7 Vad tycker du är bra med intranätet? 
 
Samtliga intervjuade har ungefär samma åsikter beträffande intranätet. Det är 
lättillgängligt, innehåller uppdaterad information och har samma budskap till alla samti-
digt. Lisa tycker att det är lätt att hitta det man söker. Roger tycker inte att det alltid är 
helt logiskt var man kan hitta information.  
 
Fråga 8 Upplever du några som helst problem med intranätet? Vilka? 
 
Lisa tycker att det är svårigheter med att få ut den information som borde hamna på 
intranätet.  
 
Roger upplever inte några speciella problem. Däremot tycker han att strukturen på 
intranätet är ologisk och rörig. Det verkar vara svårt att få personalen att läsa 
informationen på intranätet. Han arbetar i olika system dagligen som han kommer åt via 
intranätet. De här systemen är ologiska och har olika uppbyggnad, de går inte att sam-
köra. De har blivit lovade nya system som går att samköra men har inte fått dem än. 
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Fråga 9 Vad tror du är orsaken till dessa problem? 
 
Lisa tror att det är osäkerheten hos medarbetare om ”lilla jag” kan lämna information till 
intranätet. 
 
Roger har inte kunnat svara på frågan. 
 
Fråga 10 Tycker du att informationen som finns på intranätet är relevant för dig 
och dina arbetsuppgifter? 
 
Samtliga intervjuade tycker att informationen som finns på intranätet är relevant till viss 
del. 
 
Varför/varför inte är den relevant? 
 
Lisa tycker inte att allt är relevant för alla men då får man se det som lite allmänbildning 
om vad som försiggår på den ”stora” arbetsplatsen som helhet. 
 
Roger tycker att det är information till alla så man får sålla. 
 
Fråga 11. Upplever du några skillnader med att hitta information före respektive 
efter införandet av intranätet? 
 
Lisa tycker att det är en stor skillnad. Tidigare så fick man lita på att informationen 
spreds muntligen ner i organisationen, nu är det upp till henne att ta del av den. 
 
Roger, tidigare så fick vi information av cheferna på chefsgenomgångar, var man borta 
då så missade man det. Nu kan man hitta den informationen på intranätet. 
 
Fråga 12 Upplever du att ditt arbete har förändrats sedan intranätet infördes? 
Ge exempel. 
 
Lisa tycker att det är lättare att få ut information som berör alla med hjälp av intranätet. 
 
Roger tycker att det mest påtagliga är att han tillbringar mer tid framför datorn. Han kan 
inte säga om intranätet har medfört några tidsbesparingar för hans del eftersom att det tar 
ganska lång tid för honom att hitta på intranätet. Han slipper ha blankettupplag och upp-
slagsböcker. Allt det går att hitta på intranätet, uppdaterat.  
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Fråga 13 Om du fick välja skulle du övergå till den gamla formen av informations-
hantering?  
 
Lisa: Absolut inte. 
 
Roger: Nej 
 
Varför/ varför inte? 
 
Lisa menar att intranätet och den muntliga informationen kompletterar varandra vilket 
hon tycker är mycket bra. Intranätet gör det möjligt för mig själv att söka reda på infor-
mationen. Jag kan inte skylla på andra att jag inte vet. 
 
Roger vet inte hur man ska kunna producera något på papper. 
 
Fråga 14 Nu när du har använt intranätet i några år hur nöjd är du med det? 
 
Lisa uppskattar snabbheten och enkelheten med intranät. Samt att det är upp till henne att 
bestämma hur mycket hon vill ta del av. 
 
Roger tycker att det fungerar tillfylles. 
 
 




