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FÖRORD 
 
Arbetet med att skriva denna C-uppsats har varit som att åka berg- och dalbana 
med förbundna ögon! Ibland skrämmande och jobbigt, ibland upphetsande och 
roligt och mycket lärorikt. 
 
Vi har många att tacka, vilka möjliggjort detta arbete. Främst vill vi rikta ett 
stort tack till Eric Benjaminson och Madelene Cornfeldt vid Amerikanska 
ambassaden för att de helt förutsättningslöst och makalöst generöst låtit oss ta 
del av deras organisation och kunskap! Vi vill även rikta ett stort TACK till 
övriga på ambassaden som drabbades  av oss och våra frågor! 
 
Kerstin Kemlén vill vi tacka för att hon satte igång vår ”mentala jäsning” likt en 
stor bulldeg…  Din energi och rappa tunga gjorde dig till den elaka opponent du 
utgav dig för att vara – TACK! 
 
Till Anita Mirijamdotter som agerat bollplank och gett ovärderlig konstruktiv 
kritik vill vi också rikta ett stort TACK! Utan dig och din outtröttliga 
korrekturläsning hade arbetet inte kunnat färdigställas så smidigt. 
 
Sist men inte minst vill vi också tacka varandra för att vi orkat med mitt i allt…  
 
 
 
 
LULEÅ 2000-10-13 
 
 
 
 
Åsa Ström   Petter Wiklund 
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SAMMANFATTNING 
 
I vår uppsats valde vi att undersöka hur kommunikation och social interaktion 
förändras vid användande av intranet. Vi ville även se vilka fördelar/nackdelar 
användandet kunde medföra för individen i relation till dennes arbetssituation. 
Detta då vår erfarenhet av intranetlitteratur var att den utlovar guld och gröna 
skogar till sina användare. Vi frågade oss, upplever även individerna intranet så 
bra. 
 
För att kunna studera dessa fenomen utfördes en fallstudie på United States 
Information Service, (USIS), vid Amerikanska ambassaden  i Stockholm. Det 
som framkom ur teori och empiri var att individerna upplevde en viss förändring 
i kommunikationsmönster och social interaktion. Det vi också kunde se var att 
individerna inom organisationen upplevde en något försämrad spontan kontakt 
och en något minskad personlig kommunikation. 
 
Upplevelsen av intranet som verktyg var till största delen positiv. 
Informationsflöden underlättas och effektiviseras. Det är inte fel att säga att 
intranet håller vad det lovar. Slutligen vill vi poängtera vikten av att ledning 
inom organisationer möjliggör och förespråkar sociala aktiviteter så att de 
förändrade kommunikationsvägarna inte på sikt ger negativa konsekvenser på 
individer och organisation. 
 



   
 
         L U L E Å 
 T E K N I S K A   
     U N I V E R S I T E T 
 

 4 
 

ABSTRACT 
 
This thesis aims to investigate if and in what way individuals within 
organisations experience that the widespread use of an intranet influences social 
interaction and communication between them. We also wanted to weigh the pros 
and cons of intranet use from an individual’s perspective since an overview of 
intranet-literature gave the picture that intranet brings “the moon and the stars”. 
The question raised was, is this the opinion of the individuals using intranet? 
 
To study this phenomenon a case study, based on a theoretical framework, was 
carried out at United States Information Service, (USIS), located at the 
American embassy in Stockholm. The theoretical framework and the case study 
indicate that individuals experience a change in patterns of social interaction and 
communication. A reduced eye to eye contact between individuals and that some 
social relations had grown weaker where our main findings.  
 
The experience of intranet as a work tool was overall positive. Using an intranet 
results in a better and more efficient information flow. Finally it is important to 
stress the importance of social activities and regular meetings to maintain the 
social structure. This is important in order to supply the individuals with a 
holistic picture of the organisational efforts and satisfy social needs.   
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1.  INLEDNING  
Under de senaste åren har intranet blivit ett begrepp vilket diskuteras inom 
många organisationer. Liksom många andra IT-artefakter, t.ex. Internet, modem 
och faxar, är intranet en produkt av den snabba utvecklingen inom IT-området 
(Wessberg, 1997). Olika verktyg och nya metoder för att förenkla 
informationshantering införs utan att speciellt stora erfarenheter finns av hur 
dessa kommer att påverka de individer som berörs.  
 
Intranet skall, enligt förespråkarna, ge många positiva effekter för 
organisationen och dess medlemmar. Detta genom att vara den självklara 
kommunikationslänken, främja en platt struktur och  intern kommunikation 
(Hinrichs, 1997). Det som främst framhålls i litteratur rörande intranet är de 
positiva effekter ett användande innebär. Den litteratur som berör ämnet intranet 
är också oftast teknisk och/ eller användarinriktad. Detta beror troligtvis till stor 
del på att tekniken är ny och utvecklas i en explosionsartat hastighet. Inte förrän 
de olika verktygen och metoderna använts en längre tid kan vi se dess olika 
effekter på ett tydligt sätt. 
 
Det som sägs innebära störst förändring och möjlighet med användande av 
intranet är att det kan förändra hur människor kommunicerar med varandra och 
hur de söker information. Genom att information blir mer lättillgänglig och en 
stor del av arbetet kan utföras via intranet kommer man att spara tid som tidigare 
tillbringades i t.ex. telefonsamtal, möten och sökande i olika databaser. Minskat 
resande och mindre tid i och kring konferensrum gör att resurser frigörs inom 
företaget vilket ger mer tid till produktion och utveckling (Eriksson, 1997). 
Många arbetsroller kan också komma att förändras. Istället för att som tidigare 
skicka ut information till alla berörda läggs informationen på en webbserver och 
görs på så sätt tillgänglig. Det kan sägas att man går ”från push till pull” av 
information (Bark, 1997). 
 
Den kommunikation som utförs av individerna inom en organisation bygger till 
stor del på personlig kontakt (Trost & Levin, 1996). Med ett utökat användande 
av hjälpmedel för elektronisk kommunikation får man lätt känslan av att det 
talade ordet byts ut mot det intalade ordet. Den nedskrivna dialogen får ersätta 
det muntliga samtalet, där också gester, ansiktsuttryck och tonfall bidrar till att 
förmedla ordens innebörd. Detta skapar lätt en bild av elektronisk 
kommunikation som ett substitut till personlig kontakt individer emellan. Vår 
uppfattning är att den personliga kontakten är en vital och oersättlig del inom 
alla organisationer. 
 
Det är således lätt att i denna hastigt snurrande karusell av utveckling börja 
fundera på hur allt detta påverkar oss individer.  
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1.1 Syfte och avgränsningar 
I denna studie är således vårt syfte att förstå: 
 
??Hur kommunikation och social interaktion förändras vid användande av 

intranet.  
 
??Vilka fördelar/nackdelar användandet av intranet kan medföra för individen i 

dennes arbetssituation. 
 
För att kunna dra rimliga slutsatser till dessa frågeställningar har vi använt oss 
av befintliga teorier inom bl.a. psykologi och intranetlitteratur. Vi har även 
utfört observationer samt intervjuer för att öka vår förståelse. 
 
Vår studie grundar sig i ett besök på Amerikanska ambassaden i Stockholm där 
vi under en veckas tid vistades på en avdelning, United States Information 
Service (USIS). Vi valde att under denna observationsvecka närmare studera 
kommunikationsmönster, social interaktion och avdelningens intranet.  
 
Med hänsyn till vårt tidigare beskrivna syfte förklaras inte tekniken bakom 
intranet närmare. Vi har dock valt att ge en översiktlig bild av hur intranet är 
uppbyggt för att underlätta för den läsare som inte känner till ett intranet.  
 
I denna studie tar vi inte upp på vilket sätt informationen förbättras eller 
försämras, utan fokuserar på individens informationsbehov relaterat till dennes 
arbetssituation. 
 
1.2 Disposition 
För att redan inledningsvis ge läsaren en uppfattning om hur detta arbete skall 
läsas ger vi här i figur 1.1 en översiktlig beskrivning av dess disposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I kapitel 1 redovisas bakgrunden till vårt arbete. Här tas även syfte och 
avgränsningar upp. 
  

Figur 1.1 Disposition 
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Kapitel 2 presenterar den metod vi använt oss av i denna studie. Här förs även 
resonemang runt begreppen validitet, reliabilitet, kvantitativ och kvalitativ 
metod.  
 
För att underlätta för läsaren presenteras en organisationsbeskrivning samt de 
observationer vi utförde under vårt första besök på Amerikanska ambassaden i 
kapitel 3. 
 
En teoretisk presentation görs i kapitel 4. Vi beskriver här vilka teorier som legat 
till grund för denna studie och som, tillsammans med utförda observationer, 
guidat oss i vårt senare val av intervjufrågor. 
 
I kapitel 5 presenteras de frågor vi använt oss av vid de utförda intervjuerna 
tillsammans med en sammanställning av erhållna svar.  
 
En diskussion utifrån den genomgångna teorimassan, observationer samt de 
erhållna svaren vid vår empiriska studie görs i kapitel 6. Här kan läsaren även ta 
del av de slutsatser som vi kunnat dra. 
 
Slutligen presenteras en sammanfattning samt förslag till fortsatt forskning i 
kapitel 7. 
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2. METOD  
I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som tillämpats under vårt 
arbete. Vi tydliggör vår metod och ger en översiktlig metodbild samt redovisar 
vår forskningsansats.  
 
2.1 Vår metod  
I figur 2.1 nedan visas en grafisk översikt av vår metod. Bilden illustrerar hur vi 
med vissa ämnesområden i bagaget ger oss in i denna studie med en inledande 
observation på avdelningen United States Information Service, (USIS), belägen 
på Amerikanska ambassaden i Stockholm.  
 
Nästa fas i vårt arbete blev en fördjupad litteraturstudie. Utifrån denna och de 
intryck vi inhämtat under vår första studie på ambassaden, återvände vi till den 
utvalda avdelningen, USIS, för att ställa frågor vilka berörde 
kommunikationsmönster, social interaktion och intranet. Vi utförde kvalitativa 
intervjuer med fem anställda för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Vi ville 
på detta sätt möjliggöra för varje enskild individs tankar och åsikter att komma 
till uttryck.  
 
Slutligen analyserades de erhållna svaren och vi  kunde sedan föra en diskussion 
utifrån teorimassa, observationer och respondenternas svar. Denna diskussion 
resulterade i de slutsatser som presenteras sist i vårt arbete.  
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? ?
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?
?
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Figur 2.1 Vår metod 
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I vår studie har vi bl.a. använt oss av  Andersens (1994) rekommendationer. Han 
menar att metodvalet bör ske mot bakgrund av: (1) Undersökningsämnet, (2) hur 
detta ämne uppfattas och (3) syfte med undersökningen. Vidare bör metodvalet 
styras av vetenskapsområdet ifråga, dvs det område ämnet anses tillhöra. Detta i 
syfte att utforma/tillämpa en för vetenskapsområdet lämplig metod, dvs en med 
gällande forskningsparadigm överensstämmande sådan.  
 
Vi har således i vårt metodval försökt följa Andersens rekommendationer. I 
praktiken har det inneburit att vi har utifrån det valda ämnet, vår uppfattning av 
detta och undersökningens syfte utformat vår metod. Då vår studie varit en 
iterativ process kan det vara svårt att helt klart urskilja Andersens tre faser. De 
har trots allt legat till grund för vårt tillvägagångssätt i detta arbete. För att i viss 
mån klargöra på vilket sätt, kan sägas att vi hade en uppfattning att de 
ämnesområden vi ville studera var väldigt övergripande och stora. Vi valde att 
börja med en generell observation och kartläggning av den utvalda avdelningen 
USIS. Detta för att på, enligt oss, bästa sätt kunna urskilja vilka delar som var 
lämpliga att studera närmare med hjälp av litteraturstudier. Utifrån observationer 
och litteratur kunde vi sedan finna lämpliga frågor att ställa vid våra intervjuer. 
Allt ovan nämnda har gjorts med hänsyn till att i slutänden finna rimliga 
slutsatser till det uppställda syftet.  
 
Vidare har vår bakgrund i ämnesområdet informatik samt teorier inom 
organisation, psykologi, socialpsykologi och intranet guidat oss genom denna 
studie. Dessa ämnesområden berör direkt de i arbetet ställda frågorna, dvs 
individens upplevelse av en förändrad kommunikation och användandet av 
intranet. Valet av dessa teorier grundar sig i vår uppfattning att de kan belysa 
hur individer fungerar, vad som är väsentligt för individens upplevelser, 
intranets egenskaper och de för- och nackdelar individerna kan uppleva att en 
användning av intranet ger. Vår inledande observation på USIS har även guidat 
oss vid val av lämplig litteratur. 

2.1.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 
Kvalitativ metod för forskning innebär en ytterst marginell grad av formalisering 
och metoden har primärt ett förestående syfte. Centralt är att på olika sätt samla 
in information för att få en djupare förståelse av det problemområde som 
granskas och se detta i den helhet som det verkar i. Inriktningen ligger alltså inte 
i att pröva om information har generell giltighet. Metoden kännetecknas av 
närhet till den källa vi hämtar vår information ifrån (Holme & Solvang, 1997). 
 
Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad. Den är i större 
utsträckning än kvalitativ metod präglad av kontroll från forskarens sida. I denna 
metod definieras de förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den 
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frågeställning som valts. Denna avgör också vilka svar som är tänkbara. 
Uppläggning och planering karakteriseras av selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi har i vår studie tillämpat ett kvalitativt angreppssätt. Detta för att vårt valda 
problemområde lämpar sig bäst att mäta på ett mjukt sätt då närhet till 
informationskällan är väsentlig. Det kvalitativa angreppssättet är också lämpligt 
då alla svar är möjliga i en studie av denna karaktär. Vi anser att denna ansats är 
en förutsättning för djupare förståelse och helhetssyn inom det valda ämnet.  
 
2.2 Metod för datainsamling 
Datainsamling kan ske på två olika sätt. Insamling av primärdata och insamling 
av sekundärdata. 
 
Primärdata kan insamlas via observation, enkät eller intervju. Observation 
innebär att forskaren under en viss tid vistas tillsammans med den grupp som 
undersökningen avser. På grund av detta är observation den metod som har mest 
intim relation till undersökningsenheterna, vilket ställer stora etiska krav på 
forskaren (Holme & Solvang, 1997). Information kan även samlas in via enkät, 
vilket innebär att respondenten skriftligen får fylla i ett frågeformulär. Detta 
innebär vidare att respondenten kan vara anonym. Metoden kan dock ge 
missvisande svar, antingen genom  att forskaren formulerat frågorna fel eller om 
dessa misstolkas av respondenten (Holme & Solvang, 1997). Den sista 
datainsamlingsmetoden, intervjun, innebär vanligtvis sådana som är personliga i 
den meningen att intervjuaren träffar respondenten och genomför intervjun. Men 
det finns varianter på detta t.ex. telefonintervju. Nackdelarna med personliga 
intervjuer är den höga kostnaden samt svårigheten att få ärliga svar vid känsliga 
frågor på grund av respondentens förlorade anonymitet (Wiedersheim- Paul & 
Eriksson, 1997). 
 
Insamling av sekundärdata betyder att forskaren utgår från data som tidigare 
insamlats men i annat syfte. Några exempel på sekundärdata är litteratur, 
tidningar, tidsskrfter och databaser. Problem som kan uppstå gällande 
sekundärdata är ett missvisande resultat eftersom materialet var ämnat till annat 
syfte och kanske tagits ur sitt rätta kontext.  
 
I studien har vi använt oss av observationer (primärdata), litteraturstudier 
(sekundärdata) och kvalitativa intervjuer (primärdata). Vid vårt första 
studiebesök använde vi oss främst av observationer. Vid vårt andra besök 
utfördes de kvalitativa intervjuerna.  
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2.2.1 OBSERVATIONER 
Vi hade inledningsvis två stycken kontaktpersoner på USIS. Vid vår ankomst 
gav de oss en allmän genomgång av hela ambassadens verksamhet och struktur. 
Sedan erhöll vi av samma personer en mer detalj erad beskrivning av USIS 
verksamhet. Vi studerade också för varje enskild person på avdelningen hur 
dennes dagliga arbetsrutiner såg ut. Detta innebar bland annat att vi satt bredvid 
personerna ifråga medan de utförde sitt arbete. Under tiden berättade de också 
för oss vilka uppgifter som normalt utfördes, varför och på vilket sätt. Vi fick på 
detta sätt en god insyn i verksamheten och de ingående individernas 
arbetsrutiner. 
 
Syftet med vår närvaro, dvs att kartlägga verksamheten, var känt av hela 
arbetsgruppen. I denna kartläggning ingick, som tidigare nämnts, att närmare 
studera kommunikationsmönster, den sociala interaktionen, informationsflöden 
och användandet av avdelningens existerande intranet. 
 
Under alla observationer har vi även tillåtits ställa sp ontana frågor för att få en 
tydligare kontext. Vi deltog även vid de möten som hölls på avdelningen där 
även personer från andra avdelningar deltog. 
 
Efter varje dag sammanställde och diskuterade vi de iakttagelser som vi gjort på 
avdelningen. Som hjälpmedel användes bandspelare, anteckningsblock och 
penna. Materialet diskuterades även i viss mån med någon eller några av 
personalen. Det som observerats har sedan legat till grund för val av teorier, 
intervjufrågor, analys och slutsatser. 

2.2.2 INTERVJUER 
Intervjuerna utfördes i form av kvalitativa intervjuer vilka inte var strukturerade 
utan till karaktären öppna. Inte heller var intervjuerna standardiserade i avseende 
på frågeordning, dvs de ställda frågorna (s.22-24) kastades ofta om och deras 
formulering anpassades till den situation som uppstod. Tillägg till intervjuerna 
gjordes i mån av behov. 
 
De frågor (s.22-24) vi använde oss av vid de kvalitativa intervjuerna var ämnade 
att  försöka klargöra individernas personliga upplevelser av olika företeelser, 
både före och efter det att intranet börjat användas inom avdelningen.  
 
Intervjuerna utfördes i ett från kollegorna avskilt rum. Närvarande vid varje 
intervju var vi (författarna) samt en respondent. Som hjälpmedel användes 
bandspelare, anteckningsblock och  penna. Antalet intervjuer som utfördes var 
fem stycken. Av dessa fem intervjuer gjordes en med en person som inte arbetar 
på USIS utan på en närliggande avdelning. Respondenterna intervjuades mellan 



   
 
         L U L E Å 
 T E K N I S K A   
     U N I V E R S I T E T 
 

 8 
 

30-60 min/person. Fyra stycken intervjuer utfördes på svenska och en på 
engelska. 
 
Vårt val av respondenter skedde i samråd med våra kontaktpersoner på 
ambassaden. De rekommenderade oss de personer vilka ansågs lämpliga med 
hänsyn till vår studie och deras tillgängliga tid. En person utanför avdelningen 
valdes för att se hur och på vilket sätt införandet av intranet påverkat 
avdelningens arbetssätt gentemot kringliggande avdelningar. Vi kan givetvis se 
att detta urval, vilket vi själva inte hade särskilt stor möjlighet att påverka, kan 
innebära att den bild vi får inte helt överensstämmer med verkligheten. Det finns 
således en risk i att andra personer med inflytande kan påverka vilka 
respondenter de anser skall höras. Detta för att förmedla den bild de anser att 
andra skall få av verksamheten.  
 
2.3 Metodval och tillförlitlighet 
Att betrakta individer ur ett personlighetspsykologiskt perspektiv kan vara 
intressant för att förstå en enskild individs sätt att vara, uttrycka sig och 
samspela med andra. Ur detta perspektiv ses då det sociala sammanhanget 
endast såsom det upplevs av den enskilde. Vi har dock valt att till största delen 
se individen ur ett socialpsykologiskt perspektiv där fokus ligger på hur samspel 
mellan individ och det yttre sociala sammanhanget uttrycks och gestaltar sig 
(Deaux & Dane, 1993). Detta görs för att de är just det som uttrycks och 
gestaltar sig som lättast kan iakttagas vid en observation. En studie i denna ringa 
omfattning tillåter inte i samma utsträckning att de individuella djupgående 
upplevelserna kan komma till uttryck. För att kunna föra en diskussion kring 
teorimassa och empiri är således det socialpsykologiska perspektivet att föredra.  
 
Hur individer fungerar som informationsprocessorer är en intressant aspekt att 
studera för att lättare kunna knyta an till uppställt syfte. Om vi förstår denna 
process bättre kan vi lättare peka på de faktorer som påverkas när individen 
använder sig av intranet som huvudsaklig informationskanal. Dessa teorier ger 
oss också anledning att fundera över hur och på vilket sätt information bör 
kommuniceras för att kunna bearbetas på ett fullgott sätt. Att studera 
filtermekanismer ger oss ytterligare en dimension till diskussionen. Denna 
mekanism pekar på det faktum att alla individer har olika sorters filter beroende 
av situation. Dessa filter påverkas så ledes av hur individen mottager och 
uppfattar informationen, vilket i sin tur är beroende av på vilket sätt 
informationen sänds.  
 
Hur teori skall relateras till verklighet är ett av de centrala problemen inom allt 
vetenskapligt arbete (Patel & Davidsson, 1994). Detta för att ett 
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undersökningsresultat skall ha rättsgiltighet och vara tillförlitligt dvs tillföra 
validitet och reliabilitet. Vi beskriver nedan dessa begrepp.  

2.3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. 
Undersökningen skall vara utförd så att en utomstående person skall kunna göra 
om samma undersökning och nå samma resultat (Wiedersheim- Paul & 
Eriksson, 1997). Mätningarna skall vara stabila och ej utsatta för 
slumprelaterade företéelser (Thurén, 1996).  
 
Då vår kvalitativa undersökningsmetod inte medger mätningar i detta avseende 
är reliabilitet ett något besynnerligt begrepp i sammanhanget.  
 
Validitet innebär att man verkligen undersöker det man ämnade att undersöka 
och ingenting annat (Thurén, 1996).  
 
För att stärka undersökningens validitet har vi i förväg informerat de personer 
vilka skulle intervjuas om vårt syfte med intervjun. Med detta hoppades vi ge 
respondenterna tid att förbereda sig på ett bra sätt för att kunna ge relevanta 
svar. Det är dock svårt att helt bortse ifrån att de tolkningar vi gjort baseras på 
subjektiva upplevelser. Vi har med hänsyn till en ökad validitet även försökt 
utforma våra frågor så att de relaterar till vårt syfte. Detta innebär att vi både 
haft våra observationer och våra litteraturstudier som utgångspunkt för 
utformandet.  
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3. ORGANISATIONSBESKRIVNING & OBSERVATIONER 
Som tidigare nämnts i inledningen av detta arbete utförde vi (författarna) en 
veckas besök på en avdelning inom Amerikan ska ambassaden, United States 
Information Service (USIS). Vi kommer i följande kapitel att redovisa de 
observationer som då gjordes. För att öka läsarens förståelse av dessa 
observationer inleds kapitlet med en organisationsbeskrivning.  
 
3.1 United States Information Service, (USIS) 
Amerikanska ambassaden i Stockholm arbetar för att stärka banden och 
samarbetet mellan Sverige och USA. Ambassaden har en aktiv roll i 
allmändiplomatiska frågor, affärsverksamhet och handel samt diplomatiska 
relationer länderna emellan. En stor del av arbetet ligger i att bistå i visumfrågor 
och hjälpa amerikanska medborgare som vistas/bor i Sverige. Samarbete mellan 
länderna sker även i bl.a. fredsbevarande projekt samt miljöfrågor.  
 
United States Information Service (USIS) är en av åtta avdelningar inom 
Amerikanska ambassaden lokaliserad i Stockholm. USIS har som främsta 
uppgift att tillhandahålla och distribuera information till övriga avdelningar 
inom ambassaden och kan beskrivas som en spindel i nätet med sina tentakler 
utspridda inom hela organisationen. De flesta övriga avdelningar inom 
ambassaden nyttjar USIS för att få information av intresse. Dessa avdelningar 
beställer specifik information av USIS för speciella tillfällen, men får även 
kontinuerlig information relaterad till avdelningens normala arbetsområden.  
 
USIS verkar både internt inom ambassaden och externt gentemot svenska 
myndigheter, företag, politiska organisationer samt i viss mån privatpersoner. 
Tyngdpunkten för USIS är dock den interna informationshanteringen och 
distributionen. 
 
Avdelningen USIS utgör en bra enhet att studera då de till största del arbetar 
med information som sin ”specialitet”. Intranet är dessutom ett relativt nytt 
hjälpmedel och implementerades på avdelningen endast tio månader innan vårt 
besök. Det finns fortfarande andra avdelningar än USIS som jobbar utan intranet 
och Internet. Dessa avdelningar arbetar oftast med sekretessbelagda ämnen. Då 
säkerhet för information prioriteras högt bedöms således intranet och Internet 
inte som bra alternativ för dem.  
 
Den studerade avdelningen består av tio stycken medarbetare vilka har 
information som sin främsta råvara. Informationen söks, selekteras, bearbetas 
och distribueras av de på avdelningen anställda individerna. Huvudsyftet med 
avdelningens arbete är att förse övriga avdelningar med aktuell information i 
specifika frågor men även med allmän information av intresse. Som exempel 



   
 
         L U L E Å 
 T E K N I S K A   
     U N I V E R S I T E T 
 

 11 
 

kan ges att en person varje morgon går igenom dagstidningar, svenska och 
utländska, för att hitta intressanta nyheter.  
 
Vad som bedöms som intressant utgår ifrån vad de olika avdelningarna arbetar 
inom för områden. Ekonomiska och politiska nyheter är bra exempel, men för 
avdelningen som handhar miljöfrågor/miljöpolitik kan givetvis andra nyheter 
vara av intresse. Eftersom de olika avdelningarna, trots sin indelning i olika 
områden (ekonomi, politik, miljö etc.), arbetar med specifika frågor periodvis 
kräver detta att vissa nyheter och viss information distribueras till dem. Det kan 
t.ex. vara så att avdelningen för miljöfrågor arbetar med kärnvapenavfallsfrågor 
en viss period, då är givetvis nyheter och information rörande detta område extra 
intressant för dem.  
 
De tio anställda på USIS arbetar både enskilt och i grupper. 
Gruppkonstellationen växlar med arbetsuppgifterna, alla har dock ett 
specialområde där de innehar särskild kunskap. Ofta löser man uppgifter inom 
det egna specialområdet men konsulterar de andra för att kontrollera hur andra 
områden berör den aktuella uppgiften. En anledning till detta är att det är av 
största vikt att alla har samma ståndpunkt offentligt. Dessutom måste alla 
uttalanden stå bakom presidentens eventuella uttalanden. Det får alltså aldrig 
uppstå oklarheter mellan Vita huset och dess olika ambassader. Hela gruppen 
arbetar till viss del också t illsammans vid stora frågor som berör många 
områden. Till största del sker arbetet mot ”kunder” på andra avdelningar men 
arbeten utförs även åt externa kunder. 
 
USIS arbete kräver ett stort samarbete hos personalen inom avdelningen men 
även på andra avdelningar lokaliserade individer. Detta samarbete utgörs till stor 
del av att individerna är informationsbärare åt varandra inom och mellan 
avdelningar.  
 
3.2 Iakttagelser vid USIS 
Syftet med vår observation på USIS var att kartlägga verksamheten, vilket var 
känt av hela arbetsgruppen. I denna kartläggning ingick att närmare studera, som 
tidigare nämnts, kommunikationsmönster, den sociala interaktionen, 
informationsflöden och användandet av avdelningens existerande intranet. Det 
som observerats har sedan legat till grund för val av teorier, intervjufrågor, 
analys och slutsatser. 
 
Som vi tidigare nämnt hade vi inledningsvis två stycken kontaktpersoner på 
USIS. Vid vår ankomst presenterade de hela ambassadens verksamhet och 
struktur i stora drag. Sedan erhöll vi av samma personer en mer detaljerad 
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beskrivning av USIS verksamhet. Vi fick på detta sätt en god insyn i 
verksamheten och de ingående individernas arbetsrutiner.  
 
Vårt besök på USIS gjorde oss ännu mer förvissade om att vårt tänkta syfte var 
värt att studera närmare. Vi blev också påminda om hur svårt det kan vara att 
kartlägga människors sätt att kommunicera och interagera med varandra. 
 
De som arbetar på denna avdelning blir dagligen överösta med information, 
främst via intranet och Internet. Informationen kommer även andra vägar där 
möten inom och även mellan avdelningar är relativt frekventa (ca 1-2st/dag). 
Dessa möten sker både planerat och spontant. De spontana mötena hålls om 
någon särskild händelse inträffat och kan beröra någon eller alla på avdelnin gen. 
Att inhämta information från tidningar, oftast via Internet, är för några inom 
avdelningen en rutinuppgift vilken utförs på daglig basis. Information till de 
anställda kommer även via reguljära brev, fax och telefon. Det är också vanligt 
att man själv beställer information av intresse. Denna information beställs främst 
via intranet och Internet men även via reguljär post.  
 
Vi (författarna) upplevde individer på avdelningen som uttryckte irritation över 
all, enligt dem, onödig information. Vad vi också såg under vår 
observationsvecka var att många gånger hann den anställde, som beställt 
information själv inte använda sig av den.  
 
Ibland uppstod tekniska problem och krångel med datorer och nätverk. Vad vi 
som observatörer specifikt lade märke till i dessa situationer var att felen blev 
avhjälpta med exceptionell hastighet. Att felen så snabbt och smidigt kunde 
avhjälpas berodde på att USIS hade en heltidsanställd tekniker. Så fort krångel 
uppstod med datorer och tillhörande nätverk vände sig medarbetarna till honom. 
Det är förmodligen få individer inom andra organisationer som har denna 
service på plats hela tiden.  
 
Under en arbetsdag kunde det variera väldigt mycket hur ofta en medarbetare 
lämnade sitt kontor för att samtala med andra. Vissa använde sig mer frekvent 
av intranet för att både söka information i olika databaser eller maila till kollegor 
för att få svar på olika frågor. Andra tog tillfället i akt och tog en promenad till 
kollegan bredvid eller till nästa avdelning för att få sina frågor besv arade.  
 
Fikarummet besöktes i varierad grad av medarbetarna. Många gånger blev det 
en kopp kaffe vid det egna skrivbordet i brist på tid. Lunchrummet var däremot 
mer populärt och de flesta valde att äta sin lunch tillsammans med kollegor från 
avdelningen eller med kollegor från andra avdelningar. Vid många tillfällen 
diskuterades då olika händelser som på det ena eller andra sättet berörde arbetet. 
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Eftersom vi, (författarna), deltog var vår studie också ett vanligt samtalsämne. 
Det var speciellt vid dessa tillfällen man som observatör fick höra om tiden före 
både Internet och intranet.  
 
Ambassadens arbetssätt har varit väldig gammalmodigt enligt oss. Det är inte 
länge sedan arbetet skedde utan hjälp av datorer. De flesta åsikter som framkom 
vid dessa tillf ällen var hur mycket enklare informationshanteringen inom alla 
områden blivit. Det förekom dock att någon uttryckte att de upplevde sin 
arbetssituation jobbigare efter det att intranet införts. De menade att 
pappersbördan inte alls minskat utan ansåg att all information som kom via 
datorn skulle skrivas ut, vilket ledde till ännu mer papper på skrivbordet. Många 
gånger kände de också stress över att inte hinna läsa allt som levererades via 
intranet. 
 
Vad gällde spontan kontakt kollegor emellan var den relativt varierande, 
beroende på individ och dag. Ibland kunde, om tiden medgav, en individ göra 
flera besök hos andra kollegor. Vid vissa av dessa tillfällen träffades kollegor på 
så sätt slumpmässigt i korridoren och hann utbyta några ord. Oftast var dessa 
möten väldigt hastiga, då återigen tidspressen var avgörande.  
 
Eftersom inte alla inom ambassaden hade tillgång till intranet och Internet var de 
ibland tvungna att söka upp en kollega personligen för att delge information. 
Detta då internposten bedömdes ta för lång tid och telefonen ofta var svår att 
komma fram på. 
 
Under vårt studiebesök var det några framträdande företeelser vi särskilt 
fastnade för vilket även styrde vårt metodval i viss mån. Den stora mängd 
information individerna på avdelningen varje d ag skall ta in och bearbeta var en 
viktig iakttagelse. Denna gjorde att vi började fundera på hur människor tar in 
och bearbetar information. Om det medie (dvs på vilket sätt) som informationen 
förmedlas via har någon betydelse eller om människan klarar de tta lika bra 
oavsett hur informationen levereras. Eftersom en stor del av USIS information 
distribuerades via intranet ansåg vi det som en viktig aspekt relaterat till 
undersökningens syfte.  
 
En annan framträdande företeelse, intressant för vår studie, var att individerna i 
stor utsträckning använde sig av det relativt nya hjälpmedlet intranet som 
kommunikationsmedel. Eftersom vi under vår observationsvecka fick både se 
och höra att individer missat information utlagd på intranet eller ibland även 
misstolkat den ansåg vi det intressant. Detta för att det relaterar både till 
människors förmåga att ta emot och bearbeta information men också berör 
kommunikationsmönster och social interaktion. Den reflektion vi gjorde var att 



   
 
         L U L E Å 
 T E K N I S K A   
     U N I V E R S I T E T 
 

 14 
 

viss information kanske skulle dist ribuerats på annat sätt för att kunna nå fram 
på ett fullgott sätt. 
 
En fundering som dök upp hos oss (författarna) var att vissa problem som 
uppstod för individerna inom USIS, t.ex. missad information, misstolkad 
information och stress över informationsvolymen kanske inte tett sig på samma 
sätt om kommunikationsvägarna sett annorlunda ut. Är det så att 
intranetanvändandet gör att individerna missar den personliga kontakten med 
varandra så att dylika problem uppstår? Denna specifika fråga ämnar vi inte 
besvara i denna studie, men den ligger trots allt med i vår förförståelse för 
uppställt syfte. 
 
För att kunna se de förändringar ett intranetanvändande kan innebära för 
kommunikationsmönster och social interaktion måste vi alltså närmare förstå 
dessa begrepp.  
 
Det var således många intryck och intressanta observationer vi gjorde under vår 
vecka på USIS. Med dessa i bagaget gick vi så vidare i vår studie. Nästa fas var 
en djupare litteraturstudie där teorier relaterade till gjorda observationer och vårt 
uppställda syfte utfördes. Dessa teorier redovisas i följande kapitel.  
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4. TEORI 
I följande kapitel försöker vi, utifrån psykologiska, socialpsykologiska och 
informatikrelaterade teorier, närmare utreda aspekter vi anser relaterar till 
kommunikation, social interaktion och individens arbetsmiljö. Vår tanke är att 
på så sätt belysa viktiga faktorer för människors sätt att kommunicera och 
interagera. Vi ser även till individens arbetsmiljö med fokus på individens 
informationsbehov.  
 
4.1 Intranet  
I detta avsnitt granskas intranet mer ingående utifrån Eriksson (1997) och 
Hinrichs (1997). Vi anser att läsaren bör förstå begreppet intranet då det utgör en 
viktig del i detta arbete. Granskningen görs med utgångspunkt från vilken nytta 
individen upplever av intranet. Först ger vi dock en översiktlig beskrivning av 
vad vi lägger i begreppet intranet utifrån Wessberg (1997).  

4.1.1 VAD ÄR ETT INTRANET? 
Intranet fick sitt genombrott 1996 året efter att Internet slagit igenom på allvar 
och Internettekniken kommit att brukas internt inom företagen. Ett intranet (eller 
intranät) är alltså ett ”privat Internet” som stödjer kommunikation och 
informationsspridning inom en organisation. 
 
Enligt Wessberg (1997) kan ett intranet beskrivas så här: 
 
??Intranet är ett Client-Server nätverk för hantering av intern information i en 

organisation. 
??Intranet är en effektiv och kraftfull lösning för informationsspridning inom 

företaget. 
??Intranet hjälper till med att göra viktig information tillgänglig enbart inom 

företaget. 
??Intranet är oberoende av teknisk plattform. 
 
De två begreppen intranet och Internet skiljer sig egentligen åt enbart genom 
perspektivet. Den teknik som ligger bakom är densamma, det är vem som har 
tillgång till innehållet som skiljer de två nätverken åt. Information publicerad  på 
Internet är tillgänglig för alla (som har tillgång till dator med 
Internetuppkoppling). Intranet är öppet enbart för den egna organisationen 
(Eriksson, 1997). 
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Wessberg (1997) menar att intranet inte är en produkt eller något som går att 
leverera, det är snarare: 
 
??Ett ramverk- binder samman utrustning 
??En plattform- en plattform ovanpå underliggande system 
??En process- ständig förändring av innehåll och användningsområden 
??En möjliggörare- fokuserar på innehållet och vad man vill göra med detta 
 

4.1.2 INTRANET -HUR FUNGERAR DET ? 
Vid implementering av ett intranet byggs så mycket som möjligt på den 
befintliga infrastrukturen, ny teknik läggs sedan ovanpå detta. I figur 4.1 
förklaras att intranet består av klientdatorer kopplade mot en webbserver, vilken 
i sin tur är kopplad till en brandvägg och en router som genom någon 
Internetleverantör ger tillgång till Internet. De ingående klientdatorerna är 
utrustade med en webbläsare och kan därigenom ta del av material både på 
intranet och på Internet.  

Intranet existerar bakom brandväggen vilken hindrar Internetanvändare utifrån 
att komma åt informationen på den egna webbservern. Vissa organisationer 
väljer dock att stänga kopplingen till Internet av säkerhetsskäl. I regel är detta 
sådana organisationer som arbetar med hemligstämplad information. Det är 
alltså möjligt att ha ett intranet utan att ha tillgång till Internet.   

Brandvägg Router Webbserver Internet- 
leverantör INTERNET 

Internet- 
leverantör 

Kunder 
Samarbetspartners 
Distansarbetare 

Klient 

Intranet 

Figur 4.1 Schematisk bild över intranets uppbyggnad och dess koppling till Internet. 
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Ibland kan man tillåta t.ex. kunder och samarbetspartners att komma innanför 
företagets brandvägg för att komma åt information som finns lagrad på den 
interna webbservern och få tillgång till delar av företagets intranet. Detta kallas 
ibland för extranet. 

4.1.3 INTRANETS ORGANISATORISKA BETYDELSE 
Intranet fokuserar på samstämmighet, samarbete och samhörighet och gör det 
möjligt för människor att själva förse sig med den information de behöver. Det 
underlättar för människor att hitta andra som har samma yrkesintressen eller 
som de behöver samarbeta med för att utföra sina arbetsuppgifter (Hinrichs, 
1997). 
 
Genom att använda ett universellt gränssnitt och Internetteknologin, får man ett 
hjälpmedel som kan förena människor, kompetenser, partners, kunder, 
affärsprocesser osv. På detta sätt kan varje medarbetare, från sitt eget skrivbord, 
hämta och lämna värdefull information till och från berörda parter. Samtidigt 
som man kan använda sig av intranet för att kommunicera och dela mål, 
strategier, relationer och kultur. På så vis bidrar man till att organisationen 
handlar som en homogen grupp i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Om ett intranet används som det självklara gränssnittet för kommunikation kan 
det komma att bli en bra spegel av organisationens förmåga att vara lärande och 
bidra till att människor hittar helt nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter 
(Eriksson, 1997). 

4.1.4 NYTTAN MED INTRANET  
Intranet har som syfte att stärka organisationens kapacitet av 
informationshantering i en miljö där man är beroende av samarbete för att göra 
bra resultat. Det handlar om att effektivisera informationsflöden och därigenom 
spara pengar. Besparingarna kan framförallt göras inom områden som rör 
minskade kostnader för tryck och distribution av material till anställda men även 
genom att skapa en effektivare organisation. Intranet bidrar med enkel tillgång 
till information, bättre intern kommunikation och kan därigenom ofta ge kortare 
ledtider (Eriksson, 1997).  

4.1.5 TILLGÄNGLIGHET OCH INTERN KOMMUNIKATION 
Inom organisationer läggs mycket tid och resurser ned på att hitta människor 
med rätt kompetens för ett projekt eller uppdrag. Detta kan underlättas genom 
ett intranet som innehåller kunskapsdatabaser, utbildningsmaterial, information 
om kunder och projekt samt information om individuella konsulters kompetens 
och projekt de deltagit i. Även när det gäller projektarbeten kan intranet göra 
stor nytta. Ofta har de personer som skall arbeta tillsammans i ett projekt aldrig 
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samarbetat tidigare. Ett intranet möjliggör t.ex. för alla projektdeltagare att 
lättare finna information om det aktuella projektet och ta del av varandras 
kompetenser.  
 
Genom ett intranet får människorna inom organisationen tillgång till 
informationen oavsett vilken plattform de använder sig av eller vilken del av 
organisationen de arbetar i. Detta effektiviserar informationsdelning och 
informationsspridning avsevärt (Eriksson, 1997).  

4.1.6 INVÄNDNINGAR MOT INTRANET  
Eftersom många människor bidrar med information till intranet riskerar man att 
det blir rörigt och svårt att hitta rätt, precis som på Internet. För många sidor 
samt för mycket och för dåligt strukturerad information på sidorna, medför att 
information kan bli svår att lokalisera vilket ställer höga krav på hur innehållet 
organiseras (Hinrichs, 1997). 
. 
Ett intranet innebär större ansvar på individerna då det förutsätter att de själva 
söker information av intresse och vikt. Man går på så sätt från ”push” till ”pull” 
av informationssökning (Bark, 1997).  
 
Ett annat problem som kan uppstå är hur tolkning av informationen görs. Det 
kan vara svårt för den enskilde individen att förstå hur och på vilket sätt 
informationen berör just henne/honom. Detta då den enskilde individen inte har 
samma övergripande perspektiv som t.ex. cheferna har (Bark, 1997). 
 
I regel ersätter ett intranet de metoder som tidigare använts för t ex 
administration och publicering, pappersbaserade eller andra typer av system. 
När dessa metoder överförs till intranet är det viktigt att se till att de gamla 
processerna försvinner och inte fortsätter att existera parallellt. I så fall uppstår 
dubbla informationsvägar vilket skapar förvirring och osäkerhet om vilket 
system som gäller. Det är svårt att hålla information konsistent om den skall 
finnas på flera ställen parallellt (Harrington, 1991).  
 
4.2 Informationsbehov & Informationsbearbetning  
Arbetsmiljön karaktäriseras av de individer som ingår i organisationen, 
organisationens struktur, informationskanaler och en yttre omgivning. För att 
dessa ingående element skall kunna samverka bör organisationen betraktas som 
ett öppet system där ett ständigt utbyte sker med organisationens omgivning. 
Om inte de ingående delarna ses som en helhet där informationsutbyte för att 
reducera osäkerhet tas i beaktande, är risken stor att organisationen drabbas av 
konflikter, resursslöseri och förlamning (de Raadt, 1991).  
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För att åstadkomma den så nödvändiga samordningen krävs att det finns väl 
fungerande informationsflöden, kunskap att behandla informationen och 
motivation. Att beskriva det förhållande som råder mellan individerna inom 
organisationen, dess struktur och informationsförsörjning är därför av största 
vikt för att förstå arbetsmiljön, dvs dess inverkan och hur den upplevs av 
individen. I vår beskrivning av denna utgår vi ifrån Huber & Daft (1987) och 
Trost & Levin (1996). 

4.2.1 INFORMATIONSBEHOV 
Individerna inom en organisation kan sägas inneha olika roller relaterat till den 
information som flödar. Utifrån ett informatikperspektiv kan individerna ses 
som informationsbehandlare, informationsskapare, informationssändare, 
informationsmottagare etc. Information kan sägas vara data med kontext. Detta 
tolkat och sammansatt med annan information och erfarenhet hos en individ 
bildar vad vi kallar kunskap (de Raadt, 1991). När en arbetsuppgift skall lösas 
eller ett beslut skall fattas krävs kunskap för att detta skall kunna utföras på ett 
tillfredsställande sätt. Om individen upplever en k unskapsbrist uppstår en 
osäkerhet. Denna kunskapsbrist bottnar således i ett behov av information som 
skulle kunna generera denna kunskap. 
 
Osäkerheten utgör således ett mått på kunskapsbrist vilken kan reduceras med 
information. Information är för individerna inom organisationen det främsta 
verktyget för att reducera denna osäkerhet och kunna utföra sina arbetsuppgifter 
på ett effektivt sätt.  
 
För att kunna se de behov och grundläggande förutsättningar individer och 
grupper har och vad som är upphov till den osäkerhet som grundlägger 
informationsbehovet tittar vi på tre olika faktorer utifrån Huber & Daft (1987) 
som påverkar detta. Författarna menar att osäkerheten är en funktion av både 
omgivning och betraktare. Denna definition stöds av tre slutsatser: (1) 
Individens osäkerhet påverkas av miljöfaktorer, (2) Individens osäkerhet 
påverkas av organisationens strukturer och processer samt (3) Individens 
osäkerhet påverkas av individens egna egenskaper. 
 
1. Miljöfaktorer som påverkan 
De miljöfaktorer som kan påverka individens upplevda osäkerhet är bl.a.  
komplexitet och informationsbelastning i omgivningen. Dessutom påpekas att 
information om omgivning, dess struktur och kvalitet påverkar graden av 
osäkerhet. Om informationen håller hög kvalitet och är väl specificerad kan 
således individens upplevda osäkerhet reduceras avsevärt. Detsamma gäller om 
individen har en god helhetsbild av sin organisation och de områden som berör 
arbetsuppgifterna. Ett exempel på detta är att om individer inom en organisation 
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är väl medvetna om organisationens målsättning och de arbetsuppgifter som de 
är tänkt att utföra blir de troligen säkrare i sin yrkesroll. Anledningen till detta är 
att individerna inte behöver vara osäkra och gissa sig fram utan är 
välinformerade om beslut, konkurrenter osv.  
 
2. Strukturella faktorer som påverkan 
Med gruppstruktur avses hur gruppen och dess arbete organiseras för att arbeta i 
riktning mot vissa mål. En strukturerad miljö innehåller riktlinjer och normer för 
verksamheten och dess informationsflöden. Ju fler riktlinjer och normer, desto 
mer struktur (Svedberg, 1992). 
 
Huber & Daft (1987) menar att i en hårt strukturerad grupp med begränsade 
kommunikationsmöjligheter har medlemmarna en hög osäkerhet medan grupper 
av mer informell karaktär där medlemmarna kan kommunicera mer fritt 
(informellt) upplever mindre osäkerhet. En platt organisationsstruktur kan 
således sägas främja denna typ av fri kommunikation och därmed reducera 
osäkerhet. Man kan även säga att osäkerheten kan minska trots att 
organisationen är hårt strukturerad dvs i en hierarkisk organisation. Författarna 
menar att denna motsägelse kan förklaras genom att fritt flödande information 
både kan öka och minska individens upplevda osäkerhet beroende på vad det är 
för slags information det rör sig om och de individuella egenskaperna.  
 
3. Individuella egenskaper som påverkar 
Huber & Daft (1987) menar vidare att den mänskliga naturen innehåller många 
faktorer som påverkar hur och på vilket sätt vi upplever ett informationsbehov 
och därav osäkerhet. Här spelar naturligtvis de medfödda och även socialt 
förvärvade individuella egenskaperna en stor roll för hur vi uppfyller de olika 
rollerna relaterade till information som vi tidigare nämnt.  
 
De individuella egenskaperna kommer även att påverka på vi lket sätt vi är 
förmögna att handskas med både komplexitet och tvetydighet i informationen. 
Givet är också att detta skiljer sig åt beroende på vilken omgivning individen 
befinner sig i. Om denna omgivning är mer känd och relaterar till individens 
arbetsuppgifter tenderar osäkerheten att minska jämfört med om omgivningen är 
okänd och området ligger längre ifrån det normala. Om den organisation man 
arbetar inom skall slå sig in på en ny marknad kan detta innebära att nya, helt 
främmande arbetsuppgifter och situationer uppstår. Det kan då skapa stor 
osäkerhet för individen eftersom erforderliga referensramar saknas.   

4.2.2 INFORMATIONSFLÖDEN OCH KOMMUNIKATIONSSÄTT 
Människor har ett visst sätt att informera varandra om händelser och nyheter i 
sin omgivning. Informationsflödets innehåll, form och funktion representerar 
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detta sätt, förutsatt att berörda individers naturliga sätt att informera stöds i de 
befintliga informationskanalerna (Trost & Levin, 1996).  
 
Det sätt på vilket människan behandlar information och kommunicerar styrs till 
stor del av den begränsning varje enskild individ har i den egna kapaciteten att 
behandla information. Dessutom tenderar varje individ att söka den information 
som är relevant för situationen och det aktuella problemet som skall lösas. Detta 
innebär således att individen på sätt och vis i förväg styr vilken information 
han/hon vill ha och blundar för det andra.    
 
Olika typer av informationssökning är också en aspekt att beakta. Den formella 
informationssökningen kan verka vara den viktigaste eftersom denna typ oftast 
ligger inom den organisatoriska strukturen och styrks därav. En annan viktig del 
av informationssökning är den som inte syns lika väl men trots detta har en 
avgörande betydelse för hur individer tillgodoser sitt informationsbehov. Denna 
del utgörs av de informella informationskanalerna som finns vid t.ex. fikapausen 
eller vid den dagliga kontakten med andra individer inom organisationen med 
vilka man kommunicerar, trots att de ej utgör formella kontakter för arbetet. Ett 
exempel på detta är då en individ vid sin dagliga tur till arkivet går förbi en 
kollega på ekonomiavdelningen och stannar upp för att prata en stund.   

4.2.3 INFORMATIONSVOLYM 
Meddelandeförmedling och meddelandesammanfattning är båda olika processer 
för att uppfylla samma mål, nämligen att reducera det överflöd av information 
som organisationer utsätts för (Huber & Daft 1987). 
 
Huber & Daft (1987) förklarar att meddelandeförmedling innebär att ett 
meddelande endast distribueras till ett begränsat antal mottagare. En sådan 
selektering medför att informationsbelastningen kan reduceras avsevärt inom 
organisationerna, både hos sändare och mottagare. 
 
Vidare kan meddelandesammanfattning beskrivas som en reduktion av ett 
specifikt meddelande. Detta för att förkorta meddelandet i fråga och med hjälp 
av en sammanfattning ge en översikt av det budskap som sändaren önskar 
förmedla. Denna process är givetvis ofta önskvärd men innebär ett stort ansvar 
på den sändande enheten.  
 
Att båda ovan nämnda processer kan vara något vanskliga verkar tämligen 
självklart. Den positiva effekt som uppnås i och med att informationsbördan 
minskar kanske inte alltid kan överväga den fördröjning och förvanskning 
processerna trots allt kan innebära. Om språket med dess nyanser förändras 
avsevärt kan det ursprungliga meddelandet komma att tolkas på ett helt felaktigt 
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sätt än vad som i ursprunget var ämnat. En annan trolig konsekvens är att 
fördröjningar ofta uppstår då meddelandeförmedling och 
meddelandesammanfattning utövas (Huber & Daft 1987).  

4.2.4 INDIVIDENS INFORMATIONSBEARBETNING 
Människan har som de flesta vet flera olika receptorer för att ta in och bearbeta 
information bl.a. ögon, öron, näsa osv (Davis, 1974). En modell av hur individen 
behandlar information beskrivs av bilden ne dan (figur 4.2). Bilden visar hur 
receptorer tar upp olika signaler och överför dem till en behandlande enhet 
(hjärnan med dess lagringskapacitet). Resultatet av bearbetningen fås i form av 
ett output (tal, skrift, mimik etc).  

Den mänskliga kapaciteten är dock begränsad vad gäller att producera outputs 
på givna inputs. När vi blir överbelastade kommer vår svarsfrekvens av outputs 
således att minska i förhållande till inputs.  
 

Figur 4.2 Individen som informationsprocessor 1.(Davis, 1974, s. 60)  

insignaler 
från 
känsel- 
receptorer 

kanal kanal 
Mental 
bearbetning 

Minne 

Utgående 
signaler 

Filter 
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Arbetet inom dagens organisationer innehåller en stor del inputs till våra 
processorer vilket många gånger överstiger vår förmåga att ta emot information. 
För att klara av informationsmängden måste vi alltså koppla på någon form av 
filtreringsmekanism. Dessa filter baseras på individens egen erfarenhet, 
bakgrund, seder och bruk och kan, beroende på situation, förändras avsevärt. 
Nedan visar figur 4.3 hur de filter varje individ har förändras efter situation. Om 
situationen är lugn kommer våra filter att släppa igenom mer information till 
hjärnan. Om hård stress föreligger kommer våra filter att filtrera mer så att 
mindre information tillåts komma fram till hjärnan för bearbetning.  
 

 
 
Filterskapandet och den mänskliga begränsningen i våra receptorer bidrar båda 
två till att olika misstag kan uppstå. Den andemening och det innehåll en i ndivid 
vill förmedla i ett specifikt dokument till en mottagare kanske inte alls uppfattas 
av denne så som sändaren avsett. Att dylika misstag uppstår bidrar givetvis till 
att skapa en osäkerhet både hos sändare och mottagare. Effekten av den  
mänskliga perceptionsförmågan kan således leda till ökad osäkerhet i motsats till 
den effekt information har (Davis, 1974). Individer har också ett stort behov av 
feedback relaterat till informationsbearbetning. Detta för att understryka att 
sändarens budskap har mottagits och tolkats så som var ämnat. 
 
Eftersom en organisation, som vi tidigare nämnt, består av individer, kommer 
således hela organisationen att påverkas av de mänskliga begränsningar som 
finns inom varje individ. Det är därför viktigt för varje organisation att ta hänsyn 
till dessa begränsningar och skapa speciella rutiner och strukturer för att hantera 
dem. Här kan ett sätt vara att tillgodose individers individuella behov av att få 
information på ett bra sätt och via rätta kanaler. Detta för att underlätta 
individens informationsbearbetning.  
 

Input 
stimuli 

Filter Mental 
bearbetning 

Input 
stimuli 

Filter Mental 
bearbetning 

Filtrering vid beslutsfattande under normala förhållanden 

Filtrering vid beslutsfattande under stress 

Figur 4.3 Filtrering vid beslutsfattande under stress  (Davis, 1974, s. 61)  
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4.3 Social interaktion & Kommunikation 
Samhället består av människor som interagerar med sig själva och varandra. 
Interaktion med sig själv innebär att tänka medvetet eller omedvetet, eller att 
tala med sig själv. Den sociala interaktionen mellan individer sker inte endast 
med det talade eller skrivna ordet utan sker även med hjälp av alla övriga 
sinnesintryck.  
 
En förutsättning för social interaktion är att vi människor har förmågan att ta 
varandras roller eller att kunna sätta oss in i hur andra människor tänker och 
känner, dvs vår förmåga att känna empati. Om vi inte vore förmögna till denna 
empati skulle heller ingen social interaktion äga rum. Det skulle vara svårt, för 
att inte säga omöjligt,  att förstå och sätta sig in i vad en annan människa säger 
eller gör (Westlander, 1993). 
 
Att kommunicera är att göra något gemensamt, att dela på något, t.ex. tankar, 
idéer, upplevelser och känslor (Trost & Levin, 1996). Vår förmåga att 
kommunicera med varandra är uppenbarligen en viktig förutsättning för att vi 
skall kunna samverka inom en organisation. I kommunikationen ingår inte 
endast det talade eller skrivna ordet utan även vårt kroppsspråk där gester och 
miner har en avgörande betydelse precis som vid social interakt ion, vilket senare 
kommer att visa sig naturligt, då vi förklarar att kommunikation är en 
förlängning av social interaktion. Människor understryker t.ex. sina argument 
för eller emot ett förslag på ett möte med ansiktsuttryck och gester. Det är 
mycket svårare att få slagkraft i ett argument med endast ord, talade eller 
skrivna, än om man tillåts använda alla sina ”redskap”(Trost & Levin, 1996).  
 
Ytterligare en viktig aspekt gällande kommunikation öga mot öga är den direkta 
feedback som då sker mellan de ko mmunicerande individerna. Denna process är 
viktig då den ger en kontrollfunktion av att parterna förstått varandra på ett 
korrekt sätt (de Raadt, 1991).  
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Kommunikation individer emellan är således en mycket komplex process. Detta 
belyses nedan av den enge lsk psykologen Laing, (i Björsne et al, 1984), där han 
illustrerar svårigheten med att kommunicera.  
 
  

 
 
I Laings illustration ser vi tydligt hur komplex kommunikationsprocessen kan 
vara. Det är inte bara den egna upplevelsen av kommunikation som är 
betydelsefull utan likväl hur det som kommuniceras mottas. Vi kan också 
urskilja att det individen har i sitt eget bagage påverkar hur upplevelsen av det 
kommunicerade kommer att bli. Alltså kan sägas att både sändare och mottagare 
spelar väsentlig roll för hur och på vilket sätt ett budskap både sänds och tolkas. 
 
Skillnaden mellan kommunikation och social interaktion ligger såvitt vi förstår i 
att den sociala interaktionen kan förekomma hos en enskild individ utan 
sällskap. En viktig princip i kommunikationen är att människan inte kan låta bli 
att kommunicera förutom då hon är helt ensam (Trost & Levin, 1996). Av detta 
kan slutsatsen dras att kommunikation är ett senare stadium av interaktion. Det 
kan också poängteras att lika litet som vi endast interagerar med hjälp av 
språket, lika litet är all kommunikation språklig i vanlig mening. 
Kommunikation är helt enkelt en grundförutsättning för den mänskliga 
samvaron. Ett ömsesidigt beroendeförhållande utvecklas i samband med den 
sociala interaktionen eftersom denna uppfattas av var och en utifrån de egna 
förutsättningarna. Som sociala varelser kräver vi alltså en interaktion med andra 
för att vi skall kunna utvecklas och må bra (Trost & Levin, 1996). 
 
Eftersom kommunikation är en förlängning av social interaktion och inte kan 
utföras av en ensam individ, utan endast sker individer emellan, är det alltså 
detta begrepp som är relevant för denna studie. Vi ser att mänsklig 
kommunikation, öga mot öga, ger många olika signaler för både sändare och 

 
”Jag upplever inte din upplevelse. Men jag 
upplever dig som upplevande. Jag upplever mig 
själv som upplevd av dig. Och jag upplever dig 
som upplevande dig själv som upplevd av mig. 
Osv. 
 
Studiet av andras upplevelse är baserat på 
slutsatser jag gör från min upplevelse av dig 
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mottagare. Detta spektrum av signaler är således en viktig aspekt för god och 
tydlig kommunikation.  
 
I detta kapitel har nu vår teorimassa presenterats. För att ge vår studie ytterligare 
djup presenteras i följande kapitel de intervjuer vi utfört. 
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5. DATAINSAMLING 
Nedan följer en sammanställning av de på USIS utförda intervjuerna. Resultaten 
presenteras med den eller de frågor som utgjort diskussionsunderlag vid 
intervjuerna. Frågorna följs av ett syfte för att klargöra vårt motiv till den ställda 
frågan/frågorna. 
 
5.1 Intervjuer 
 

? ? Erbjuder intranet den information du behöver? 

? ? Upplever du att den mängd information du får har förändrats  och i så 
fall på vilket sätt?  

 
Syfte: Undersöka om användarna känner att de lättare kan tillfredsställa sitt 
informationsbehov vid intranetanvändning. Vi vill även se om den upplevda 
mängden information förändras. 
 
Alla respondenter upplevde att det hade blivit mycket snabbare att hitta 
information nu. Flera påpekade att de upplevde att de får mer information nu än 
tidigare. Detta verkade grunda sig i att individerna numera själva beställer 
information som berör deras arbetsområden med hjälp av intranet och även via 
Internet. Överlag verkar individerna känna att de fått ett större informationssug 
efter intranets införande. Genomgående var också upplevelsen att det blivit mer 
information i datorn än tidigare.  
 
Det fanns några av de intervjuade som upplevde det svårt att hitta väsentlig 
information och upplevde således intranet som tidskrävande och krångligt.  
 
De flesta av de tillfrågade ansåg dock att intranet erbjöd, vilket även innefattar 
den information Internet erbjuder, den information som de behövde. 
 
 

? ? Vilka fördelar/nackdelar ser du att intranet  kan ge dig? 
 
? ? Vad är bättre/sämre nu jämfört med innan implementeringen av 

intranet? 
 
Syfte: Att få en bättre förståelse för den individuella upplevelsen när intranet  
används och försöka hitta de faktorer individen upplever som fördelar respektive 
nackdelar.  
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De allra flesta användare upplevde att det blev både enklare och snabbare att 
söka den nödvändiga interna informationen. De som hade störst behov av att 
söka extern information hade även sedan tidigare Internet. Att sedan intranet 
tillåter samtidig sökning bland intern och extern information sågs som en stor 
fördel. Det upplevdes alltså som mer lättillgängligt och enklare att komma åt, 
hitta och uppdatera information. Individen förväntades själv inhämta den 
information som han/hon behövde istället för att få information riktad till hela 
organisationen skickad till sig i pappersform, vilket upple vdes odelat positivt. 
Samtidigt upplevde vissa respondenter att det kunde ge den nackdelen att viss 
information missades på grund av att den var svår att hitta eller att de inte visste 
att den existerade.  
 
Vi kunde även urskilja att vissa ansåg att den personliga kontakten minskat då 
individerna i stället för att söka upp varandra för att få information valde att 
skicka det via nätet. Den nackdel respondenterna såg i detta visade sig ligga i att 
de inte längre träffade de personer de tidigare stötte på spontant när de gick för 
att träffa någon annan. Här ansåg någon att en del av helhetsbilden gått förlorad. 
I vissa situationer kunde individen plötsligt upptäcka att han/hon satt inne med 
inaktuella uppgifter, vilket inte upplevts tidigare.  
 
Den största förändringen vad gäller flödet av formell information tycker de 
tillfrågade ligger i att man inte längre behöver sammanställa rapporter med 
rutinuppgifter och statistik, vilket upplevs som en lättnad av arbetsbördan. 
Någon av de tillfrågade hade inte märkt någon skillnad i detta avseende, vilket 
vi kunde härleda till dennes arbetsuppgifter. 
 

? ? Hur upplever du att du får den information som behövs för att fullgöra 
ditt arbete?  

? ? Vilken typ av information kommer vilken väg? 
 
Syfte: Att försöka klargöra om individen upplever att det egna 
informationsbehovet tillfredsställs på ett annorlunda sätt efter att intranet börjat 
användas. Vi vill även utreda om de formella och informella 
kommunikationsvägarna förändrats på någon sätt. 
 
Största delen av den information individerna anser att de behöver levereras idag 
via intranet och på möten. Respondenterna upplevde att den spontana 
mötesfrekvensen hade minskat något med införandet av intranet. 
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De tillfrågade upplevde att den formella information de får skickad till sig har 
minskat något. Kommentarerna gällde oftast information om händelser som 
främst berörde andra avdelningar eller ambassadens omvärld. Den information 
individerna direkt berörs av verkar de inte ha upphört att ta del av. Någon av de 
tillfrågade kände att detta kunde vara en nackdel då de ibland har uppenbar nytta 
av att veta t.ex. vad andra avdelningar arbetar med för tillfället.  
 
Beträffande den informella delen av informationsförsörjningen har flera av de 
tillfrågade pekat på att man saknar de spontana möten som tidigare uppstod när 
någon var tveksam i en viktig fråga. Detta har i och med intranets användande 
förändrats till att den person som skall fatta beslutet eller utföra uppgiften 
skickar ett e-mail med någon typ av handlingsförslag till de andra för att 
kontrollera hur de ställer sig i frågan. Om ingen kommer med invändningar 
anses förslaget vara acceptabelt. Respondenterna ser ingen nackdel med detta 
förfarande ur beslutssynpunkt men flera påtalar att de tidigare via de spontana 
mötena fick information som vara viktig för helhetsbilden av vad som händer 
inom ambassaden, vilket nu inte är fallet.  
 
 

? ? Vilka personer kommunicerar du med och på vilket sätt? (Telefon, fax, 
mail, öga mot öga etc.)  

 
? ? Är det någon skillnad nu jämfört med hur det var innan ni införde 

intranet? 
 
Syfte: Att försöka klarlägga hur kommunikationsvägarna ser ut och om 
individerna upplever någon skillnad i hur de kommunicerar jämfört med 
tidigare. Vi ville också undersöka om individerna kommunicerar med andra 
personer eller om de fortfarande har kontakt med samma människor men på 
andra sätt än tidigare. 
 
Främst kommunicerar individerna över avdelningsgränserna för att delge den 
information de besitter. Kommunikationen kan sägas vara både horisontell och 
vertikal då man kommunicerar inom alla avdelningar och mellan olika 
befattningar. Främst består dock informationsflödet av en vertikal struktur där 
överordnande både ger och får information av USIS. Informationsflödet utgörs 
av både extern och intern kommunikation. Den externa med bl.a. andra delar av 
USIS inom och utanför Sverige och internt inom den egna ambassadens olika 
avdelningar.  
 
Alla de kommunikationsmedel som tidigare använts finns fortfarande kvar men 
användningsgraden har förändrats. Individerna talar fortfarande i telefon men 
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upplever att de i mindre utsträckning talar med personer inom organisationen. 
Några hade övergått till att föra denna kommunikation via e-mail och några 
ansåg att behovet av den typen av kontakt delvis försvunnit. Det framkom dock 
att individer lokaliserade på olika avdelningar fortfarande använder telefon och 
personliga besök. Detta då vissa avdelningar fortfarande inte har tillgång till 
vare sig intranet eller Internet. Den information som tidigare levererades via fax 
verkar till största del fortfarande komma den vägen, däremot skickas inte 
information via faxen i samma utsträckning längre. (Det framkom ej huruvida 
detta beror på att respondenterna faxar med hjälp av sin PC istället för att 
använda faxen eller om de övergått till andra kommunikationsmedel.)  
 
Kommunikation med hjälp av traditionellt papper upplever de flesta tillfrågade 
har minskat. Det upplevs som att det är mindre papper på skrivbordet nu än det 
var tidigare. Många säger sig dock skriva ut olika meddelanden på sin skrivare 
för att få det som levererats via datorn på papper. De tillfrågade har också 
upplevt att de i mindre utsträckning går till andra personer för att få synpunkter 
eller råd. De flesta tyckte att de går till personer på den egna avdelningen i 
mindre utsträckning och några tyckte även att de i mindre utsträckning rör sig 
mellan olika avdelningar. Till viss del har detta varit beroende av personernas 
arbetsuppgifter.  
 
 

? ? Hur anser du att intranet har förändrat/påverkat 
kommunikationen/relationen med dina medarbetare? 

 
Syfte: Att försöka finna om de intervjuade upplever någon väsentlig skillnad 
eller brister i sin kommunikation med arbetskollegor. Men även huruvida de 
sociala relationer som funnits blivit annorlunda på något sätt och i så fall hur? 
 
De flesta respondenter kunde inte på rak arm känna att intranets införande 
medfört att kommunikationen eller relationer påverkats nämnvärt. Vad som 
dock framkom var att några ansåg att den verbala kommunikationen 
arbetskollegor emellan minskat något och att relationen till vissa personer 
kommit att få mindre betydelse. Några upplevde att de inte längre pratar med 
andra på avdelningen i samma utsträckning medan andra upplevde att de främst 
fått en mindre frekvent kontakt med personer på andra avdelningar. En 
respondent upplevde inte någon skillnad alls. Detta kunde vi dock härleda till 
dennes arbetsuppgifter och roll då de innebär att personen i fråga innehar en 
samordnande funktion vilken kräver ständig ”rörelse” inom organisationen. 
 
En effekt som upplevdes positiv av några respondenter var att med intranets 
hjälp upptäcktes att det fanns personer inom organisationen som hade både ny 
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information och kunskap som var användbar för respondentens arbete. Tidigare 
genererades denna information på ett tidskrävande sätt t.ex. genom att söka i 
pärmar eller olika arkiv. Denna kunskap gav således upphov till att nya 
relationer bildades inom organisationen.  
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6. DISKUSSION & EGNA SLUTSATSER 
I detta sjätte kapitel diskuterar vi vad som framkommit av vår studie. Här jämför 
vi således teori och empiri. Vi belyser hur intranet påverkat informationsutbytet 
mellan individerna inom den utvalda avdelningen USIS. Vidare beskrivs också 
intranets roll för att ge en ökad helhetsbild av den organisation USIS verkar 
inom. Vi diskuterar även hur de individuella egenskaperna för 
informationsbearbetning och filterskapande påverkas när ett intranet används. 
De förändringar som sker beträffande kommunikationsmönster och social 
interaktion är ytterligare aspekter som behandlas. I kapitlet presenteras även de 
slutsatser vi kunnat dra utifrån våra observationer, litteraturstudier samt 
intervjuer. 
 
6.1 Diskussion 
Den teori vi tagit del av beträffande intranet menar att användandet innebär i 
huvudsak fördelar för individerna och underlättar avsevärt informationsutbyte 
och informationssökning (Hinrichs 1997).  
 
Ett intranet ger, som vi ser det, en möjlighet att underlätta informationsutbyte 
och främja en platt organisationsstruktur. Utifrån de svar vi erhöll vid vår 
undersökning framkom att de allra flesta är benägna att hålla med om att intranet 
underlättar informationsutbytet inom organisationen. De flesta kände att deras 
informationsbehov tillfredsställdes på ett fullgott sätt.  
 
Användandet av intranet har dock förändrat informationsflödet. Tidigare fick de 
anställda antingen informationen skickad till sig i pappersform, då som rapporter 
och listor, eller genom att de själva gick till någon person/arkiv där de visste att 
informationen fanns. Självklart kan vi se att intranet sparar mycket tid för den 
enskilde individen oc h för organisationen som helhet.  
 
Kanske kan dock möjligheten att på egen hand beställa information reducera en 
del av den frigjorda tiden? En viss del av tidsförtjänsten kan då sägas försvinna. 
Detta kanske kan ses som en kvalitetshöjning, då det ökade informationssuget 
hos användarna bidrar till deras ökade kunskap. 
 
Vad vi kan förstå är det viktigt för alla individer inom organisationer att få en 
god helhetsbild av den organisation de verkar inom. Detta för att kunna arbeta 
mot organisationens mål och för att förstå sin egen del i den organisatoriska 
helheten (Eriksson, 1997). Vår observation på USIS gav oss exempel som 
pekade på att individerna på denna avdelning upplevde att deras helhetssyn på 
amerikanska ambassaden, dvs deras organisation, hade ökat sedan införandet av 
intranet. Detta uttrycktes bl.a. i lunchrummet där vi kunde få höra när kollegor 
från skilda avdelningar träffades. De samtal som då fördes kunde röra sig om 



   
 
         L U L E Å 
 T E K N I S K A   
     U N I V E R S I T E T 
 

 33 
 

hur en individ från USIS hade information om andra avdelningar som han/hon 
införskaffat via intranet. 
 
Beträffande informationsbearbetning och filtermekanismer visar vår empiriska 
studie ungefär vad teorin påpekar, nämligen individers begränsning att ta in och 
bearbeta all information (Davis,1974). Vi har sett i både observationer och 
intervjuer att individer tenderar att inte kunna ta del av all information som 
kommer dem tillhanda. Vid stor arbetsbelastning och stress blir individens 
selektion av information hårdare och endast den nödvändiga information som 
kommit via datorn bearbetas.  
 
Ett bra exempel på detta fenomen var vid lunchbordet på ambassaden. Här 
utbyttes ofta information som kommit via nätet kollegor emellan. Vi såg då att 
många inte alls tagit del av denna information trots att de också hade haft 
tillgång till den. Det förekom också diskussioner om hur viss information skulle 
tolkas. Vid dessa tillfällen kunde vi iakttaga hur individerna tillsammans 
diskuterade sig fram till en gemensam bild av informationen. En reflektion vi 
gör är att kanske denna information skulle kunna tas in och bearbetas i samma 
situation om den hade förmedlats på ett annat sätt. Det är kanske vid just sådana 
situationer individen hade varit hjälpt av personlig kommunikation. 
 
Davis (1974) belyser att individuella egenskaper hos individer påverkar  deras 
förmåga att ta in och bearbeta information. Författaren menar vidare att denna 
förmåga även påverkas av den situation individen befinner sig i. Under lugna 
förhållanden är individen kapabel att ta in och bearbeta mer information än 
under stressade förhållanden. Det råder således individuella skillnader i hur 
individer tar in och bearbetar information och i vilken situation individerna 
befinner sig i.  
 
Att vissa individer sökte information mest relaterad till ett specifikt problem 
eller område de var engagerade i var något vi såg under vår observationsvecka. 
Annan information som kom, främst via intranet, togs bort innan den var läst 
eller ignorerades. Detta anser vi vara ett bra exempel på individers förmåga att ta 
in och bearbeta information. Här urskiljer vi tydligt de filtermekanismer som 
träder i kraft när stress och tidsbrist föreligger. 
 
Vi fick också se/höra andra exempel på individuella skillnader hos individer. 
Vissa upplevde stress av datorerna med tillhörande nätverk. De kunde prisa den 
”gamla goda tiden” när de traditionella breven, tidningarna och telefonsamtalen 
var de mest frekventa informationskanalerna. Andra uttryckte klart att datorerna 
underlättade enormt och att det var mycket enklare att hålla ordning och ha 
struktur på sin arbetssituation. En kontrovers vi iakttog var att många av de som 
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ansåg att de var väldigt hjälpta av datorerna och tyckte det var skönt att slippa 
papper, använde sina skrivare relativt ofta för att skriva ut viss information. Här 
fick vi alltså se att de bespar ingar och kortade ledtider Eriksson (1997) menar att 
ett intranet kan ge, inte gäller för alla individer. Kanske beror detta på att 
individer lättare kan tillgodogöra sig information från ett papper än från 
dataskärmen. Således kan sägas att ett intranet i många fall inte innebär att 
individen får mindre papper att hantera. Detta kan också innebära att vissa 
individer har svårare att tillgodogöra sig information som endast levereras via en 
datorskärm. Här kan vi ur både teori och empiri urskilja att alla individer är 
olika och således behöver olika informationskanaler för att kunna tillgodogöra 
sig informationen på ett fullgott sätt. 
 
Den teori vi tagit del av (Trost & Levin, 1996) vittnar om att individer har ett 
stort behov av personlig kontakt med andra individer. Alla behöver personlig 
kommunikation och sociala relationer för att må bra. 
 
Vid en utökad användning av elektronisk kommunikation kommer vissa delar av 
kommunikationen att reduceras. Vi kan också urskilja att vissa relationer har 
förändrats mellan de ingående individerna. Individerna har fått nya kontakter 
med hjälp av intranet medan redan etablerade kontakter förändrats. De kontakter 
som förändrats tenderade att försämras (minska). Detta verkade dock inte 
bekymra våra respondenter nämnvärt. Kanske kan en orsak till detta vara att de i 
sin egen situation har svårt att själv se till den eventuella förlust detta kan 
innebära. 
Vi anser att de delar ett intranet reducerar vid kommunikationsprocesser t.ex. 
kroppsspråket och den fysiska öga mot öga kontakten är svåra att helt och fullt 
avstå ifrån. Självklart innebär inte ett användande av intranet att dessa delar av 
kommunikationen helt tappas, men utifrån vår fallstudie kan vi dock urskilja en 
viss minskning. Främsta orsaken till detta är det faktum att de flesta använder 
intranet istället för att personligen besöka den eller de man vill nå inom 
organisationen. En del av den förlorade kommunikationen består av den direkta 
feedback som erhålls genom alla de signaler som förmedlas vid öga mot öga 
kommunikation/interaktion.  
 
Vad som dock verkar vara positivt inom den specifika organisation vi studerat är 
det faktum att alla avdelningar inte har tillgång till intranet/Internet. Detta torde 
främja personliga kontakter eftersom individerna ibland tvingas röra sig över 
avdelningsgränserna för att kunna kommunicera viss information. Kanske bidrar 
detta faktum till att individerna inte själva upplevde att kommunikationen 
försämrats nämnvärt sedan intranets införande. Vi har sett att vissa typer av 
kontakter, via telefon och när respondenterna rörde sig inom organisationen, har 
reducerats och i viss mån även försvunnit p.g.a. ett utökat användande av 
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intranet. Inte heller detta verkar utgöra något hot mot individerna inom 
organisationen. 
 
Som betraktare förstår vi, med det tempo som råder på USIS, att det många 
gånger var lättare att skicka ett mail eller lägga ut information på intranet, som 
skulle delges andra, än att söka personlig kontakt med kollegorna. Det faktum 
att intranet som hjälpmedel var tämligen nytt kan säkert också bidra till att det i 
stor utsträckning användes. Detta då nyhetens behag troligen också kan spela en 
viss roll (Här kan många givetvis argumentera motsatsen och hävda att nyheter 
ofta skrämmer, vilket kunnat innebära att användandet varit mindre frekvent).  
 
Huber & Daft (1987) menar att olika faktorer påverkar individers upplevda 
osäkerhet. Vi har tidigare nämnt att en platt organisationsstruktur förutsätter en 
väl strukturerad informationshantering, där alla på ett enkelt sätt kan ta del av 
den information de behöver. Ansvaret för att informationen på intranet är väl 
strukturerad ligger i och för sig på organisationsnivå men vi ser dock detta 
viktigt att belysa eftersom följden av bristfällig struktur påverkar den enskilde 
individen. Dåligt strukturerad information kan innebära att den blir svår att 
lokalisera vilket vi anser kan bidra till en ökad upplevd osäkerhet hos individen.  
 
Sålunda ser vi att ett intranet underlättar informationsutbyte och att användandet 
innebär i de flesta fall en  tidsförtjänst. Det krävs dock att informationen är väl 
strukturerad för att optimera både informationsutbyte och tidsreducering. 
 
En annan fördel intranet ger är att det förmedlar en ökad helhetsbild av den 
organisation individen är verksam inom. Det underlättar således det interna 
informationsutbytet vilket medför en tydligare kontext för alla individer inom 
organisationen. 
 
En nackdel vid användandet av intranet är dock de stora informationsmängder 
som förmedlas. Detta gör det svårt, i många fall, för individerna att ta in och 
bearbeta all information. Svårigheten som vi sett är att stora individuella 
skillnader att ta in och bearbeta information föreligger hos användarna. Detta 
innebär att information kan missuppfattas eller i värsta fall helt missas.  
 
Vad gäller förändringar i social interaktion och kommunikation har vår studie 
visat att ett intranet innebär viss förändring i existerande 
kommunikationsmönster. I många fall innebär intranet en minskad personlig 
kontakt mellan individer inom organisationen. Vår studie har inte kunnat 
urskilja att detta innebär något hot mot individerna. Vi ser således att så länge 
organisationens ledning stimulerar sociala kontakter och uppmanar till personlig 
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kontakt mellan de ingående individerna torde intranet kunna ses som ett bra 
komplement till existerande kommunikationskanaler. 
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7. AVSLUTNING & FORTSATT FORSKNING 
I detta sjunde och sista kapitel avslutar vi så detta arbete. Vi gör en kort 
sammanfattning av vår studie samt ger förslag till områden där vi anser att 
fortsatt forskning kan vara av intresse. 
 
7.1 Sammanfattning med egna reflektioner 
Syftet med vår studie var att studera hur individer inom en organisation upplever 
att kommunikation och social interaktion förändras när ett intranet börjar 
användas. Vi ville ä ven undersöka vilka för- och nackdelar individerna upplevde 
att ett användande av intranet innebar. Då det mesta som står skrivet inom ämnet 
endast berör tekniska aspekter, kände vi behovet av att utreda de mänskligt 
relaterade aspekterna. Vår uppfattning innan vi började studien var att viktiga 
delar av kommunikation och social interaktion skulle, när ett intranet började 
användas, förändras.  
 
Vi inledde denna studie med ett besök på United States Information Service, 
(USIS), vilken är en av åtta avdelningar på Amerikanska ambassaden i 
Stockholm. Syftet med vårt besök var att närmare undersöka hur 
kommunikationsmönster, social interaktion och användandet av avdelningens 
intranet såg ut. Vi studerade även informationsflöden för att se på vilket sätt 
information distribuerades och hur individerna upplevde dessa 
informationsflöden. Detta ville vi göra för att få en djupare förståelse hur dessa 
olika mönster såg ut. Vi ville också undersöka vilka delar som var relevanta att 
ytterligare fördjupa sig inom med hjälp av litteraturstudier. Våra fördjupade 
litteraturstudier tillsammans med våra observationer gav oss sedan hjälp att 
utforma frågor till de kvalitativa intervjuer vi sedan utförde. Utifrån 
observationer, litteraturstudier och kvalitativa intervjuer kunde vi sedan föra en 
diskussion om vad vi funnit relevant. Nedan sammanfattas övergripande det vår 
studie visat. 
 
Kommunikation i form av tal, skrift och kroppsspråk fanns inom organisationen 
tidigare (innan intranet). Vår fallstudie på USIS visade oss att dessa olika sätt att 
kommunicera fortfarande används. Det har dock blivit en förändring i 
omfattningen av de olika kommunikationssätten. En något minskad personlig 
och även spontan kontakt mellan individerna både inom avdelningen och mellan 
olika avdelningar har skett. 
 
Vi anser att de faktorer viktiga för individens upplevelser av kommunikation 
och social interaktion, vilka vi undersökt i våra teoretiska studier, kan sägas 
uppfyllas i praktiken även när intranet används. Vi ser heller inte att dessa delar 
hotas att försvinna om ett intranet börjar användas. Vi vill dock understryka 
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vikten av att ha dem i åtanke så att individerna även fortsättningsvis får den 
sociala stimulans nödvändig för god arbetsprestation, trivsel och helhetsbild.  
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså hävda att individerna inom organisationer 
upplever en viss förändring i kommunikation och social interaktion. 
Förändringen innebär att det blir något försämrad spontan kontakt mellan 
individerna och en något minskad öga mot öga kommunikation. 
 
Individerna upplever att intranet innebär till största delen fördelar för deras 
arbetssituation och att det var ett väl fungerande verktyg för både 
informationsutbyte och informationssökning. Vi har dock med hjälp av litteratur 
och observationer kommit till slutsatsen att all information inte lämpar sig att 
förmedla via datorer. Detta då individer med hård informationsbelastning inte 
har möjlighet att ta in och bearbeta all information. Vad vi ser av detta är att en 
variation i informationskanalerna krävs för att individerna skall kunna 
tillgodogöra sig så mycket som möjligt. Det krävs även rutin och utbildning när 
olika IT-verktyg skall användas. Detta för att minska osäkerhet och ge en 
fullgod informationsnivå. Intranet var överlag ett uppskattat hjälpmedel och man 
kan således säga att intranet håller vad det lovar om bara tillgång och rutin för 
andra kommunikationskanaler finns. 
 
7.2 Ytterligare forskningsområden 
Som fortsatt forskning vore intressant att undersöka organisationer som haft 
intranet både längre och kortare tid än USIS. Detta skulle möjliggöra att se 
huruvida individer inom dessa upplever annat än vad som framkommit i vår 
undersökning. 
 
Ett annat intressant område att ytterligare utreda är hur organisationen som 
helhet påverkas av ett intranetanvändande. Den litteratur vi tagit del av har 
förmedlat en bild av intranet som lösning på de flesta organisatoriska problem, 
t.ex. att det skapar en lärande organisation. För att ta reda på om så är fallet vore 
ytterligare forskning av intresse. 
 
I vår empiriska undersökning har framkommit att individer tenderar att använda 
sin skrivare för att få information som levererats via datorn på papper. Intressant 
vore att se i vad detta behov grundar sig. Kanske skulle ytterligare forskning om 
individers behov av olika informationskanaler kunna ge tydligare svar.  
 
Vi vill så avslutningsvis ge vår reflektion över den metod vi använt oss av. Det 
kvalitativa angreppssätt vi haft vid våra intervjuer har vi känt fungerat bra. 
Eftersom den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad och i 
större utsträckning än kvalitativ metod präglad av kontroll från forskarens sida, 
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anser vi att den inte varit lämplig i denna studie. Detta då ämnet inte är mätbart 
med fasta parametrar utan kräver fria tolkningar där många olika faktorer 
påverkar.  
 
Vad som dock hade underlättat något är, om våra frågor vid utförda intervjuer 
varit något mer specificerade. Detta hade förmodligen inneburit att det varit 
lättare för oss att sortera och tolka svaren och därigenom besparat oss tid. 
Överlag anser vi att observationerna vi utförde i inledningsskedet gav oss en 
mycket god grund att stå på. De innebar att vi lättare kunde välja lämpliga 
teorier att studera, samt gav en god förförståelse. Våra observationer 
möjliggjorde också för oss, tillsammans med teorier, att på ett relativt lätt sätt 
hitta relevanta frågor att ställa vid våra intervjuer. 
 

 


