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Abstract: The aim of this master’s thesis is to learn how an organization has 

solved its information management via intranet and document 
management. The purpose is to identify what different types of 
information are made available via an intranet, how this 
information is structured and what functions the intranet includes. 
Conventions, directions and advice about intranets and document 
management were studied, with the purpose to compare whether 
the systems of the company correlate with these. Other issues 
considered in the thesis, are how the employees of the organization 
use the intranet and how the document management is organized. 
To get an understanding of these questions the structure and 
functions of the intranet were studied empirically and a 
questionnaire on what the employees need and use, concerning the 
intranet, was sent out to 130 employees. 56 of these were handed 
in and processed. In order to get a deep understanding of the topic, 
the case study was used as a research method. The main theories 
are taken from Information Management, including Choo’s cycle 
of information processes. The results of the study show that 
theories and conventions have been followed to a great extent but 
in some cases the categorisation and structures of the interface of 
the intranet do not fully correspond. Among the findings are that 
the search functions of the intranet are underused and that the 
company lacks a plan for their intranet. 
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1 Inledning  
Vid vissa tillfällen har jag verkligen saknat information om uppgifter som ingått i mitt arbete. 
Ibland har jag i efterhand förstått att det funnits information, utan att jag vetat det. Andra 
gånger har jag försökt hitta information men känt att det varit tidsödande och besvärligt. Det 
har hänt har jag deltagit i beslutsprocesser där bakgrundsinformation funnits men inte varit 
tillgänglig, vilket lett till att beslut blivit fördröjda eller motstridiga mot tidigare 
beslutsfattning. Vid dessa tillfällen har jag känt mig frustrerad, eftersom resultaten kunde ha 
nåtts så mycket enklare och snabbare. Detta ledde till frågan om det fanns något sätt att lösa 
informationsproblem av den här sorten. 
 
Under året när jag funderade över möjliga uppsatsämnen kom i jag i kontakt med en person 
med anknytning till ett företag där en stor del arbetsrelaterad information lagts ut i företagets 
intranät. Genom en enkel klickning i intranätet gavs åtkomst till såväl intern information, som 
länkar till Internet och utvalda användbara databaser. Området kändes helt nytt för mig och 
hade inte berörts inom inriktningen kunskapsorganisation, men jag beslöt mig för att 
undersöka ämnet. Jag kände mig inspirerad av Marcia Bates föreläsning och artikel, som jag 
uppfattade uppmuntrade oss studenter till att söka oss även utanför biblioteksvärlden. 1 Jag 
frågade en person med ledningsansvar, som blev min handledare vid företaget, om jag fick 
göra en undersökning vid företaget och fick ett positivt gensvar. Min handledare visade stort 
intresse för informationsproblematik och också för att undersökningen skulle ge en nytta för 
företaget men jag har haft fria händer, inte varit styrd och har inte arvoderats för 
undersökningen. För att förstå hur företaget organiserat sin information fick jag en 
introduktion av detta av handledaren. Jag fick också introduktion till intranät och 
dokumenthantering. 
 
Min utgångspunkt var att undersöka hanteringen av företagets egen dokumentproduktion, och 
hur den lagras och återvinns, eftersom det låg närmast ämnet kunskapsorganisation. Ett byte 
av system skulle ha skett under min tid vid företaget men försenades, och därför vidgade jag 
min undersökning till att omfatta även resten av intranätet, vilket ju också överensstämmer 
med de tankar jag hade från början. Det jag från början ville veta var hur ett elektroniskt 
informationssystem fungerar men under arbetets gång behövde jag också förstå teorier bakom 
utformningen, och det kändes också naturligt att undersöka hur de människor som har tillgång 
till systemet, utnyttjar det.  
 
Att beskriva hur  ett informationssystem, intranätet, är strukturerat, att koppla utformningen av 
detta system till teorier om informationshantering och att dessutom undersöka hur 
människorna hanterar detta system samt hur dokumenthanteringen går till, är därför vad denna 
uppsats ska handla om. 
 

1.1 Bakgrund 
Grunden för att en organisation ska fungera är att det lyckas producera sina varor eller tjänster 
så effektivt som möjligt och att det sedan får ut sina produkter på en marknad och får dem 
sålda. En organisation som bygger sin produktion på att producera kunskap inom olika 

                                                 
1 Bates, Marcia J. (1999) The Invisible Substrate of Information JASIS Journal of the American Society for 
Information Science 
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områden är i högsta grad beroende av att denna kunskap är korrekt och relevant. För att lyckas 
med detta krävs kunnig personal och klokt ledarskap.  
 
Hela tiden krävs dock att nya data, ny information och ny kunskap tas till vara av 
medarbetarna om organisationen ska vara konkurrenskraftig. Företag måste ha kunskap om 
sina kunders behov och produktion, och samtidigt leva upp till kvalitets- och miljökrav. De 
måste också ha kunskap om sina konkurrenter för att om möjligt avvärja hot om förlust av 
marknadsandelar. Dessutom måste de kunna anpassa sitt arbetssätt och vara beredda till 
förändringar inför en föränderlig omvärld. 
 
För alla företag är det viktigt att kommunikationen av information fungerar och att 
människorna ges tillgång till de informationskällor den behöver. De som arbetar måste också 
kunna lita på informationskanalerna och känna att de förstår hur man använder dem. 
 
De flesta människor föredrar visserligen muntlig kommunikation2 men alla har inte tillgång 
till personer som kan berätta för dem vad de bör veta. Istället förväntas människan själv söka 
sin information. I och med övergången till elektronisk informationsteknik skapades ett nytt 
medium för informationsöverföring. IT-revolutionen innebär dels tillgång till snabbbare 
kommunikation, dels lägre pris än tidigare för denna kommunikation samt smidigare lagring, 
eller arkivering, i elektroniska arkiv.3 
 
I dagens samhälle ökar informationsproduktionen kraftigt, så det finns troligen information 
om i stort sett allt. När tillgången blir allt större kan människan riskera att bli ”dränkt” av 
detta informationsflöde som kan skymma den viktiga informationen. För att undvika detta och 
skapa överblick över informationsmängden används olika klassifikations system. För 
elektroniskt lagrad information har det dock rått brist på system att strukturera informationen4 
men intranät och dokumenthanteringssystem syftar till att skapa ordning på den ökande 
informationsproduktionen. Alla informationsbehov löses visserligen inte med modern teknik 
men det erbjuder åtminstone ett angreppssätt. 
 

1.2 Definitioner  
För att klargöra vad olika begrepp som används står för presenteras här en kort 
definitionslista.  
Intranät - internt datornät (t.ex. inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som 
Internet men som inte är åtkomligt från Internet.5 
Dokumenthanteringssystem - system för skapande, ändring, lagring, bearbetning och 
återsökning av dokument.6 
Information - sådant som kan sättas på pränt på papper eller lagras i datorer7 eller ett flöde av 
meddelanden. 8 

                                                 
2 Jacobsen, Dag (2002) Hur moderna organisationer fungerar s.342  
3 Strid, Jan (1999). Internkommunikation inom organisationer och myndigheter s. 89 
4 Jacobsen, Dag (2002) s. 337 
5Svenska datatermgruppens ordlista 
6 Megill, Kenneth A:& Schantz,Herb (1999) Document management : new technologies for the information 
services manager Introduction 
7 Stenmark, Dick (2002)s. 15 
8 Nonaka, Ikujiro (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation s.15 
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Tyst kunskap - individens samlade kunskap, färdigheter och erfarenhet som kan vara svårt att 
uttrycka i skrift.9 Begreppet tyst kunskap (eng. tacit knowledge) myntades av Polyanyi som 
menade att ”we know more than we can tell”.10 
Information audit - undersökning för att klargöra vilken information som användarna behöver 
och hur de vill ha den tillgänglig. Den kan visa vilka informationskällor som redan finns och 
vilka som behövs.11 
Standarder - har till syfte att underlätta kommunikation genom att gemensamma begrepp och 
termer definieras 
Styrande dokument  - de dokument som reglerar en verksamhet beträffande inriktning, 
omfattning och kvalitet. 
Linjeorganisation - hierarkiskt uppbyggd organisationsform med vertikala förbindelser som 
innebär att varje anställd bara har en chef. En linjeorganisation visar tydligt vem som är över- 
respektive underordnad. 
Matrisorganisation - organisationsform som innebär även horisontella förbindelser. En 
matrisorganisation innebär att medarbetarna har mer än en chef. En matrisorganisation har 
minst två dimensioner vilket innebär att beroende på problemens art, ska den underställde 
medarbetaren vända sig till olika chefer.12 

1.3 Presentation av företaget  
Den organisation jag valt att studera är ett mindre till medelstort företag med cirka 130 
anställda beläget i en av Sveriges större städer. Huvuddelen av de anställda har någon form av 
teknisk utbildning och dessutom finns ekonomisk och administrativ personal. Företagets 
historia börjar under 1920-talet inom en större svensk koncern. 1984 övergår företaget till en 
fristående verksamhet. Så småningom bildas ett eget bolag som för närvarande till 100 % ägs 
av ett större företag som också har verksamhet på samma ort.  
 
Företagets produktion består i princip av dokument. Varje år produceras internt omkring  
10 000 rapporter, främst provningsrapporter och tekniska rapporter. Fortfarande används 
pappersdokument som original men parallellt lagras dokumenten i datorarkiv. Till stöd för 
dokumentproduktionen finns internt styrande dokument, som samlas i en företagshandbok.  
 
Företaget är för sin trovärdighet beroende av att leva upp till kvalitetskrav som uttrycks i olika 
standarder, dels generella, dels specifika. Sådana tillhandahålls på nationell nivå av SIS, 
Swedish Standards Institute, och på internationell nivå av ISO, International Standardization 
Organization. Alla dessa typer av dokument uppdateras kontinuerligt och det är därför viktigt 
att hålla rätt på aktuella versioner. Företaget måste hålla sig välunderrättat om utveckling 
inom ny teknik och ha kunskaper om tillkommande kunders organisation, produkter och 
system. Analys av branscher och marknader är andra viktiga områden, liksom att man kan 
hålla sig à jour med förändringar i omvärlden och vara väl införstådd med lagar och 
regleringar. Ett viktigt område är att de lösningar som presenteras stämmer med de miljökrav 
som ställs. 
 
Företaget är ett konsultföretag som arbetar med materialteknik för utveckling, konstruktion, 
tillverkning, underhåll och återvinning av produkter. Kärnkompetensen är kunskap om 
materials egenskaper och möjligheter, hur de påverkas under produktion och vad som händer 
                                                 
9 Tallving, Mats (1998) Intranätutveckling – från idé tillvardagsrutin s. 77 
10 Polanyi, M. (1996/1997) The Tacit Dimrnsion s. 135-146 ingår I Pruzac Knowledge in Oganizations, 
Butterworth-Heinemann, Newton, MA 
11 Jones, Rebecca, Burwell, Bonnie, (2004) Information audits Searcher 12 (1) s. 50-55 
12Institutionen för data- och systemvetenskap http://www.dsv.su.se/~hk/projektkurser/g1/113 [2004-07-05]  
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när de utsätts för påfrestningar. Företaget analyserar olika materials sammansättning och 
innehåll och kan identifiera olika materialfel, föroreningar eller produktionsstörningar och kan 
på så vis hjälpa till med att hålla igång kundernas produktion. Analyserna utförs till stor del i 
egna laboratorier men företaget har också tillgång till externa resurser. Vid viss provning 
förstörs materialet men också s.k. OFP, oförstörande prövning, erbjuds, oftast i förebyggande 
syfte och för stora objekt. Man arbetar också med att utveckla nya material genom 
sammansättningar för att få bättre egenskaper, som till exempel hållfasthet och följsamhet. 
 
Tillverkningsprocesser är ett annat område företaget arbetar med. Man tillhandahåller 
lösningar på produktionsprocesser, analyserar störningar i verksamheter för att undvika 
driftsstopp och ger instruktioner och utbildningar. De miljötekniska tjänsterna omfattar 
konstruktions- produktions- och produktstöd i form av materialval, mätningar, analyser, 
utredningar, miljö- och hälsobedömningar av kemikalier. Dessutom utförs miljö- och 
hälsobedömningar av kemikalier och erbjuds myndighetskontakter. Man tar också fram 
skyddsföreskrifter. Resultaten; mätvärden, beslut om godkännande, slutsatser eller 
rekommendationer, redovisas alltid skriftligt som en rapport  
 
Företaget är organiserat som en linjeorganisation med traditionellt hierarkisk uppbyggnad. 
Under våren påbörjades en omorganisation; linjeorganisationen kompletterades då med en 
matrisorganisation, med tre funktioner som löper tvärs över avdelningsgränserna. Företaget 
har många styrkor men det finns risk att tillgängligheten till information inte är helt 
tillfredsställande. Bland annat finns risk för bristande bevakning av utveckling inom ny teknik 
och otillräcklig kunskap om tillkommande kunders organisation, produkter och system men 
även vad gäller analys av marknader och branscher. 
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2 Problemformulering och avgränsningar  
Hur en organisation arbetar med informationsprocesser och ger sina medarbetare tillgång till 
den information de behöver för sitt arbete, kan ske på olika sätt. Jag har valt att ta reda på hur 
ett företag byggt upp en informationskanal, ett intranät, för detta syfte. Företaget jag 
undersöker producerar en stor mängd egna dokument som arkiveras elektroniskt. Dessa 
dokument är en av flera informationskällor de anställda behöver i arbetet och hur hanteringen 
av dessa dokument fungerar, ingår därför också i min undersökning 
 
Med min undersökning vill jag belysa vilken typ av information som läggs ut i intranätet och 
hur de strukturer informationen ingår i ser ut men även om intranätet fungerar som något 
annat än ren informationskanal. Att lägga ut information är en sak; en annan är om 
informationen används av dem den är ämnad för. Därför vill jag också klarlägga hur intranätet 
används av medarbetarna.  
 
Undersökningen begränsar sig till företagets intranät och dess dokumenthantering. Företagets 
ekonomiska och administrativa system undersöks inte. Ägarföretagets intranäts strukturer och 
funktioner som innefattas i detta beskrivs inte heller i undersökningen. Dock innehåller 
enkäten frågor om utnyttjandet av dessa intranät.  

2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur ett företag har valt att bygga upp ett intranät och hur 
dess dokumenthantering fungerar. 
 
Mina frågeställningar lyder: 

 
• Vilken typ av information läggs ut i intranätet? 
• Vilka funktioner innefattas i intranätet och hur ser dess struktur ut? 
• Hur hanterar företaget den egna dokumentproduktionen? 
•  Följer strukturer och funktioner inom företagets intranät och 

dokumenthanteringssystem forskningsrön, råd och konventioner för hur system bör 
konstrueras? 

• Hur hanterar och uppfattar personalen intranätet som arbetsverktyg? 
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3 Teori, centrala begrepp och litteraturgenomgång 
Exempel på teorier om hur företag och organisationer bör agera för att på bästa sätt dra nytta 
av information finns inom bland annat information management, IM, och knowledge 
management, KM. Den teori denna undersökning stöder sig på är den som Choo beskriver 
under begreppet den intelligenta organisationen som beskriver informationshantering som en 
cykel av närliggande processer. Under detta kapitel redovisas forskning inom dessa områden 
samt teorier om intranät, dokumenthantering och information audits. Först ges dock en kort 
summering av några centrala begrepp; vad total quality management, TQM, och 
kvalitetsbegreppet står för, eftersom företaget i min undersökning måste leva upp till vissa 
standarder och hanterar dokument relaterade till dessa. TQM har dessutom vissa 
beröringspunkter med IM och KM. 

3.1 TQM och kvalitetsbegreppet 
Den organisation av arbetslivet som till stor del ännu idag tillämpas, bygger på modeller från 
1900-talets början. Organisationerna hade en starkt hierarkisk uppbyggnad. Arbetsprocesserna 
delades upp i små mätbara moment och det löpande bandet blev idealmodellen för effek-
tivitet. Dokumentationen inom denna organisationsform följde oftast den hierarkiska 
strukturen, linjeorganisationens. Under 1950-talet utarbetades standardiseringar, och noggrant 
utarbetade befattningsbeskrivningar som verktyg för kvalitetsutveckling.13 Definitionen av 
kvalitet under denna tid kan sägas vara ”uppfyllande av specifikationer”14 som ofta 
kontrollerades genom tester av produktionsresultaten.  
 
Utvecklingen inom industrin i USA gick framåt snabbt ända fram till 1970- och 80-talen då 
amerikanska företag började förlora marknadsandelar.15 I Japan fortsatte dock ekonomin 
uppåt, kanske för att japanska företag lärde sig utnyttja den tysta kunskapen, the tacit 
knowledge, inom organisationen. 16 Japansk industri utvecklades snabbt, delvis med hjälp av 
produktionsförbättringsprogram, byggda på teorier från amerikanerna W. Edwards Deming 
och J.M. Juran.17 Dessa betonade vikten av ledarskap och att de anställda får känna 
engagemang, ansvar och utveckling. De arbetade också med utvecklingen av standarder.  
 
Kampanjer för att få de anställda att arbeta för förbättringsarbete inleddes med s.k. 
kvalitetscirklar där problem och möjliga lösningar diskuterades, vilket ledde till förbättringar 
på arbetsplatsen. På detta sätt överfördes erfarenheter och tyst kunskap mellan medarbetarna 
och de fick möjlighet att påverka och utvecklas. Därför skapades en känsla för, och ett 
engagemang i företaget. Begreppet Just-in-time, skapades också under denna tid. Det innebar 
att arbetarna fick tillgång till arbetsmaterial exakt när det fordrades för att utföra arbetet, 
istället för att behöva vänta på leverans. På detta vis gick arbetet snabbare vilket förbättrade 
företagens effektivitet.18 

                                                 
13 Bodin et al (2000) Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga s. 16 
14 Nationalencyklopedin Kvalitetsteknik 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234221 [2004-04-02] 
15Kaynak, Hale  (2003) The relationship between total quality management practices and their effects on firm 
performance, Journal of Operations Management vol. 21 (4) 
16 Choo, Chun Wei (1998)  Information management for the intelligent organization -the art of scanning the 
environment s. 335 
17 The W. Edwards Demings Institute  http://www.deming.org/ http://www.juran.com/[2004-07-05] 
18 Nationalencyklopedin Kvalitetscirkel 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234212 [2004-04-02]  
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Juran framhöll också vikten av att arbeta med kvalitetsförbättringar. Hans definition på 
kvalitet, "lämplighet för användning" ("fitness for use"), betonar en fokusering på kunden.19 
Istället för att fokusera på att mäta antal godkända produkter, definierades kvalitet i och med 
detta som kundens upplevelse av kvalitet. Alla nivåer inom ett företag måste samverka för att 
nå målet: en nöjd kund. The European Foundation for Quality Management 20 definierar Total 
Quality Management som: "All manners in which an organisation meets the needs and 
expectations of its customers, personnel, financial stakeholders and society in general"  och 
menar att TQM baseras på följande principer: 
 

• customer focus; every decision is taken with the customers needs in mind;  
• continuous improvement; continuous efforts to improve the organisation, its products 

and its services; 
• integral approach; TQM concerns every aspect of the organisation.21  

 
Total quality management, eller offensiv kvalitetsutveckling, fick stort genomslag i 
företagsvärlden. Försök gjordes även i Sverige men fick litet verkan, kanske på grund av dålig 
förankring av idéerna bakom.22 Kulturskillnader mellan länderna och olika utgångspunkter för 
de anställda i Japan och de i Sverige kan också ha påverkat om idéer och metoder får fäste. 
 
Ett verktyg för att försäkra sig om hög kvalitet var att utarbeta standarder. Syftet var att 
underlätta kommunikation genom att gemensamma begrepp och termer definierades. Man 
ville också ge industrin större möjlighet till utbytbarhet och begränsa variantfloran genom 
gemensamma mått, storlekar och dimensioner. Dessutom utarbetades normer för egenskaper, 
funktioner, kvalitet och säkerhet som skulle ingå i olika processer, system, varor och tjänster. 
Standardisering utarbetas inom enskilda företag, inom branscher, på nationell och på 
internationell nivå. 
 
I Sverige finns SIS, Swedish Standards Institute och SIQ, Svenska institutet för 
kvalitetsutveckling. På internationell nivå utger ISO, International Standardization 
Oranization, kontinuerligt internationella standarder. ISO 14000 (ISO 14001 och följande) är 
en serie internationella standarder för miljöledning. ISO-9000 (ISO 9001 och följande) är en 
serie internationella standarder för kvalitetssäkring och kvalitetsledning. Kvalitets-
ledningssystem syftar till att säkerställa kvaliteten (kvalitetssäkring) på ett företags eller en 
organisations produkter och tjänster. Organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter är 
områden som omfattas av kvalitetssäkringen. Systemet baseras på en kvalitetspolicy, där 
ledningen fastlägger verksamhetens rutiner. Dessa dokumenteras och sammanfattas i en 
kvalitetsmanual som strikt skall tillämpas. Att lägga ut manualer och standarder i intranät ger 
möjlighet att smidigt uppdatera dem. Externa intressenter ges möjlighet till insyn i 
kvalitetsarbetet och dess resultat. Internationella standarder för kvalitetssäkring och 
kvalitetsledning, ISO 9000-serien, antogs 1987. I den konkurrentutsatta delen av marknaden 

                                                 
19 Nationalencyklopedin Kvalitetsteknik 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234221 [2004-04-02] 
20 Total Quality Management. The European Model For Self-Appraisal, European Foundation for Quality 
Management, (1993) i. Geraedts, H. P. A., Montenarie, R and van Rijk P. P. (2001) The benefits of total quality 
management Computerized Medical Imaging and Graphics 25 (2) s. 217-220 
21 Geraedts, H. P. A., Montenarie, R and van Rijk P. P. (2001) The benefits of total quality management s. 217-
220 
22 Nationalencyklopedin Kvalitetscirkel 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234212 [2004-04-02] 
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ses ISO-9000-certifieringen som en konkurrensfördel. Varje standardiseringsresultat, 
standard, är en överenskommelse träffad på frivillig bas.23 

3.2 Information management, knowledge management och den 
intelligenta organisationen 

Liksom TQM har som mål att skapa konkurrensfördelar för organisationen, syftar också 
tankarna inom forskningsfälten information management, IM, och knowledge management, 
KM, till att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Syftet här är att studera hur informationen 
kan bli en strategisk24 tillgång som kan överföras till kunskap och vidare till handling. Det 
innebär å ena sidan att det är människan fokuseras, eftersom det är hon som kan uppleva och 
vidarebefordra kunskap i sociala relationer. Å andra sidan finns en stark inriktning på 
informationsteknologi, även om informationsteknologi inte är liktydigt med IM. Däremot är, 
enligt Rowley, teknologisk utveckling en förutsättning för utvecklingen inom information 
management.25 Hon menar också att IM:s roll i framtiden är att skapa strukturer för 
elektroniska informationssystem.26  
 
Syftet inom knowledge management är att få ett forskningsfält och en praktik som fördjupar 
förståelsen av kunskapsprocesserna inom en organisation. Man vill stödja överföringen av 
kunskap så att de leder till ekonomiska och sociala framsteg. Såväl människor, organisationer, 
processer som teknologi studeras. Teknologi spelar en framträdande roll inom knowledge 
management, genom att den ger möjlighet till överföring och utbyte av information i syfte att 
nå en effektiv organisation. 27 Teknologi är dock inte heller här huvudkomponenten men att 
tillämpa KM utan ett teknologiskt stöd vore meningslöst.28 Kritik har framförts både mot 
begreppet KM och mot forskningsfältet för att det bara är ett annat och nytt namn för IM, 
eftersom termen information blivit utsliten. 29 
 
Intresse för hur information hanteras är gemensamt inom de båda fälten IM och KM, även om 
vikten av kommunikation och tillit ses som huvudfrågan av vissa riktningar inom KM.30,31 
Vissa menar att en annan skillnad är, att inom KM läggs ytterligare en dimension till 
information management-perspektivet; att dela information eller kunskap.32 Även Choo i 
Information Management for the intelligent organization diskuterar problemet med hur 
organisationen arbetar för att få medarbetarna att dela med sig.33 Denna studie begränsar sig 

                                                 
23 Curry, Adrienne & Stancich, L (2000) The intranet – an intrinsic component of strategic information 
management International Journal of Information Management , vol. 20 (4) s. 249-268 
24Med strategisk menas här; taktisk, välplanerad 
25 Rowley, Jennifer (1998) Towards a framework for information management, 364 International Journal of 
information Management Vol 18. (5) s. 364 
26 Rowley, Jennifer (1998) s. 367 
27 Al-Hawamdeh, S. (2002) Knowledge management: re-thinking information management and facing the 
challenge of managing tacit knowledge Information Research, vol. 8 (1) 
28 Carvalho, Rodrigo Baroni & Fereiro, Marta Araùjo Tavares (2001) Using information technology to support 
knowledge conversion processes Information Research (7) 1 
29 Wilson, T.D. (2002) "The nonsense of 'knowledge management'" Information Research, 8(1), paper no. 144 
[Available at http://InformationR.net/ir/8-1/paper144.html] Hämtat 2004-05-19 
30 Heide, M. (2002) Intranät och knowledge management. Ingår i Intranätboken  s. 46 
31 Karl-Erik Sveiby What is Knowledge Management? March 1996. Updated 1 March 1998, 3 June 1998 20, 
March 1999, April 2000, April 2001. hämtat 2004-05-19 Karl-Erik Sveiby (2001).What is Knowledge 
Management?. www.sveiby.com.au/KnowledgeManagement.html [2004-05-19]. 
32 Bouthillier, F. and Shearer, K. (2002) Understanding knowledge management and information management: 
the need for an empirical perspective Information Research, 8(1), paper no. 141 
33 Choo, Chun Wei (1998) a s. 148 
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till att studera systemens uppbyggnad och därför behandlas teorier om dessa mer utförligt än 
aspekter på människors och gruppers beteende, eller på organisationsteorier. 
 
Inom information management- litteraturen används uttrycket den intelligenta organisationen, 
av Choo.34 Man kan se den intelligenta organisationen som målet för information manage-
ment men också för knowledge management. Den intelligenta organisationen kopplar upp sig 
till relevanta informationskällor, är effektiv genom att den delar med sig av informa tionen 
inom företaget och den kan också strukturera information från olika källor så att mönster blir 
synliga.35,36 Choo beskriver den intelligenta organisationen som ett öppet system, som tar in 
information, material och energi från omgivningen och som överför dessa resurser till kun-
skap handling, processer och strukturer. Utifrån dessa produceras sedan varor eller tjänster 
som i sin tur konsumeras av omgivningen. 
 
Överlevnad beror på om organisationen lyckas bearbeta information om omvärlden och 
omvandla denna information till strategisk kunskap. Eftersom omvärlden förändras måste 
organisationer, om de vill fortsätta vara livskraftiga, lära tillräckligt om nutiden och om trolig 
framtid i omvärlden. De måste också tillämpa denna kunskap och vara beredda att ändra det 
egna beteendet. En intelligent organisation är konkurrenskraftig, just för att den är skicklig på 
att skapa och samla in kunskap och på att ändra sitt beteende utifrån den nya kunskapen. Den 
bygger sitt handlande på rationella bedömningar, lär sig av erfarenheter och ser till att sam-
ordna information och bearbeta denna intellektuellt, så att organisationen motsvarar sina 
kunders behov.  
 
För att nå målet den intelligenta organisationen krävs kontroll över behandlingen av 
informationen inom organisationen. Choo beskriver IM som en cykel bestående av sex 
närliggande processer.37 Denna studie kommer att beröra processerna som ingår i Choos 
beskrivning av information management och en redogörelse för dessa processer ges därför 
här. 

1. Information needs - Identifikation av informationsbehov  
2. Information acquisition - Informationsinhämtande  
3. Information organization and storage - Organisation och lagring av information  
4. Developing information products and services - Utveckling av informationsprodukter 

och -tjänster  
5. Information ditributing - Informationsspridning  
6. Information use - Informationsanvändning 

 
Choo menar att information needs, informationsbehoven är ett viktigt område som länge har 
förbisetts inom information management. Vilka informationsbehoven är, beror på individen 
och det är en svår uppgift att lista ut vilka behov en individ har, eftersom många människor 
kan ha svårt att uttrycka sina informationsbehov. Det är inte alltid lätt att veta vad man bör 
veta. Det är också bara om behoven kan kommuniceras till den som förväntas tillhandahålla 
informationskällorna, som kvaliteten på informationen kan motsvara användarens behov. 38  
 
När det gäller information acquisition, inhämtande av information, är det viktigt att urvalet 
källor är varierat och representativt. Enligt en undersökning i början av 1980-talet, av 

                                                 
34 Choo, Chun Wei (1998) s. 8 
35 Choo, Chun Wei (1998) s. 8-9 
36Choo, Chun W. (1998) s.x. 
37 Choo, Chun Wei (1998) s. xi 
38 Choo, Chun Wei (1998). s.25-29 
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Höglund och Persson, förlitade sig små och medelstora företag till stor del på informella 
kontakter och lokala nätverk för sin informationsförsörjning. Skepsis mot och ovana med 
databaser och bibliotekstjänster gjorde att dessa inte användes i någon större utsträckning vid 
den tiden. 39 I och med utvecklingen av Internet och intranät, som gör sådana tjänster mer 
lättillgängliga borde det mönstret rimligen ha ändrats. En strategic information audit, är en 
granskning av aktuellt informationsinhämtande och informationsanvändning för att se 
eventuell snedvridning eller duplicering av källor. Oftast tas inte mänskliga resurser i 
beaktande, när man gör en sådan kartläggning men Choo menar att man också bör skapa 
kataloger över experter och deras kompetenser, som en informationsresurs.40 
 
Information organization and storage, systematisk organisation och lagring av informationen 
är viktigt för att organisationens minne bevaras och kan utgöra underlag för framtida beslut. 
Genom ett program för Records management, en dokumenthanteringsplan, skapas systematisk 
och vetenskaplig kontroll över all registrerad information. Det är viktigt att en arkiverings-
struktur skapas, för hur dokument sparas och gallras.41 För att informationen ska kunna hittas, 
krävs en effektiv återvinning. En kombination av automatisk indexering och tilldelning av 
metadata i form av ämnesord bör kunna förbättra återvinningen av information. Det är viktigt 
att utgå från användarnas behov och ordval vid tilldelning av ämnesord, liksom att tillämpa 
fasthet och undvika otvetydighet. Kontrollerad vokabulär är en förutsättning om ämnes-
indexering ska lyckas, menar Choo.42 Rowley behandlar information retrieval som en nivå av 
IM, och poängterar också indexeringens betydelse för att återvinningen ska bli smidig. 43  
 
Developing information products and services, utveckling av informationsprodukter och 
informationstjänster, syftar till att öka värdet i informationen. Informationsprodukter ska vara 
lättanvända och undvika brus, icke relevant information. De ska överföra informationen 
smidigt och ge en fullständig, tillförlitlig, giltig och aktuell täckning av ämnet. De ska kunna 
anpassas efter användarnas behov och spara tid och kostnader.44 Rowley lägger stor vikt vid 
att gränssnittet utformas så att användaren lätt lär sig hur systemet fungerar när hon använder 
det. Kunskap om inlärning och om hur användare beter sig måste därför finnas med, när 
gränssnitt och system utvecklas, om man vill att systemen ska bli naturliga arbetsverktyg 
Rowley liknar informationssystemen vid osynliga verktyg som ska fungera som stöd för 
individen eller organisationen att bearbeta information. 45 Intranät och dokumenthanterings-
system är sådana produkter. 
 
Information distributing, spridning av information, handlar om att ge rätt information till rätt 
person, i rätt tid, på rätt plats och i rätt form. Målet är att öka flödet och att öka återanvänd-
ningen av informationen i organisationen. Det bästa är om informationskanalen överens-
stämmer med användarens önskemål om kanal, och det är också viktigt att användarna lätt 
kan utvärdera, kommentera och dela den information de mottar.46 Organisationsstrukturen kan 
påverka informationsspridningen. Placering i hierarkier kan ge vissa mer information. 
Koppling till makt kan göra att information döljs, silas eller helt enkelt hindras. För att en 

                                                 
39 Höglund & Persson (1985). s. 37-41. Ingår IGustavsson, Bengt Åke, Persson, Olle & Höglund, Lars (1985) 
Information Services for small firms - A strategic channel or just noise  
40 Choo, Chun Wei (1998). s.30-31 
41 Choo, Chun Wei (1998) s.33-37 
42 Choo, Chun Wei (1998). s.33-37  
43 Rowley, Jennifer, s. 359-369 
44 Choo, Chun Wei (1998). s.38-40 
45 Rowley, Jennifer (1998). Towards a framework for information management s. 364 
46 Choo, Chun Wei (1998) s. 40  
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organisation ska lära krävs därför att flera av dess medlemmar lär sig, inte bara ett fåtal47 Ett 
sätt att åstadkomma detta kan vara att skapa en platt organisation. Genom autonoma 
arbetsgrupper, som har klart definierade befogenheter, kan informationsdelande kulturer 
uppmuntras, menar Curry och Stancich. 48  
 
En ansats att göra kunskap tillgänglig är att skapa kunskapsbanker, i större organisationer 
eller tvärsöver organisationsgränser och yrkesrollsgränser. I dessa kan de personer som har en 
viss kompetens listas och göras kontaktbara49,50. En person som läser ett dokument förstår 
ibland inte fullt ut innehållet förrän efter dialog med en person med specifik kunskap och 
erfarenhet inom området. Först vid denna förståelse kan ny kunskap uppstå. Det finns dock 
risk med listningar eftersom det kan ge hög belastning på vissa personer som kan känna sig 
utnyttjade. Kunskaper åldras och det kan bli svårt att uppdatera listorna, som snart kan bli 
inaktuella.51  
 
Det är heller inte självklart att människor självmant bidrar. Ibland är de inte medvetna om 
vilken kompetens de har, speciellt inte om det handlar om tyst kunskap, ibland kan det 
innebära en risk att förlora makt om man delar med sig. Andra hinder mot sådana listor är om 
det saknas belöningssystem som uppmuntrar till delning.52 Organisationen bör därför genom 
belöningar uppmuntra till att ”information sharing is power”, inte tvärtom, om man vill få till 
stånd ett fruktbart delande eller utbyte... 'If getting promotion, or holding your job, or finding 
a new one is based on the knowledge you possess - what incentive is there to reveal that 
knowledge and share it?'53 När kortsiktiga strategier används, som syftar till att reducera 
kostnader genom personalnedskärningar byggs inte företagskulturer som uppmuntrar till 
delande av information. 54 
 
Information use, informationsanvändning, leder förhoppningsvis till tolkning av informa-
tionen, vilket bör resultera i kunskap, som sedan kan användas för beslut. 

3.3 Intranät 
Svenska datatermgruppen definierar begreppet intranät som ”internt datornät (t.ex. inom en 
organisation) som utnyttjar samma teknik som Internet men som inte är åtkomligt från 
Internet”. 55 Man kan också säga att intranät är interna privata datornätverk, som enbart 
auktoriserade användare har tillgång till. De kan ha en intern webb men också ge tillgång till 
the World Wide Web via Internet.56 En annan, något vidare definition ger Bark och Heide. De 
menar att intranät är ett företags- eller organisationsinternt Internet som är skyddat från 
Internet med brandväggar, programvara som förhindrar intrång från obehöriga i organisa-
tionens nätverk. 
 
Eftersom denna definition begränsar sig till den tekniska aspekten av intranät ger de 
ytterligare en beskrivning för att täcka in även en kommunikativ aspekt:  
                                                 
47 Jacobsen, D. & Thorsvik, J (2002) s. 411- 435 
48 Curry, Adrienne & Stancich, L (2000) 
49 Choo, Chun Wei (1998) s.30-31 
50 Bark, M och Heide, M Intranätboken (2002), s. 13 
51 Nygren, Else (2002b) Intranät – olika ambibionsnivåer Ingår i Intranätboken s. 145 
52 Stenmark, Dick (2002) Designing the new intranet s. 60-62 
53 Wilson, T.D. (2002)  
54 Wilson, T.D. (2002)  
55 Svenska datatermgruppens ordlista, version 21, 18 december 2003 
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a19 [2004-04-13] 
56 Curry, A. & Stancich, L. (2000) 
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Ett www- och tcp/IP-baserat organisationsnätverk med möjlighet till 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, 
• fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att förenkla och stödja processer och 

arbetssituationer. 57 (min punktlista) 
 
Tallving förtydligar ytterligare och kompletterar Barks definition av intranätets roll som 
medium för att organisera och sprida omvärldsinformation inom en organisation. Punkt två 
ovan utökas då med ”underlätta tillgången till och utbytet av intern och extern data, 
information och kunskap inom organisationen”. 58 
 
Man kan också ge en rent teknisk definition av ett intranät. Kimball menar att ett intranät är 
ett system som möjliggör för en organisation att använda Internets och The World Wide Webs 
(WWW:s) verktyg och protokoll för att skapa ett eget privat internt nätverk. Enligt Kimball är 
ett intranät uppbyggt av: 
 

• en webbserver med HTTP (Hypertext Transfer Protocol) mjukvara som fungerar som 
en värd, där filer och tillämpningar lagras 

• klient-PC eller arbetsstationer  
• ett TCP/IP-nätverk som förbinder dem59 
 

De flesta intranät inkluderar: webbsidor där man kan söka organisationens dokument, 
webbkonferenser där man kan hålla diskussioner, e-post, intern och kopplad till Internet samt 
kataloger för telefon och e-post. Dessutom kan de ge åtkomst till Internet.60 

 
Bark och Heide räknar inte in intern e-post i begreppet intranät utan ser e-post som en 
funktion som kan användas av personer med tillgång till intranät.61 Kimball menar att för-
delen med att ha en intern e-postfunktion i intranätet är det minskar risken för att brevlådan 
blir överbelamrad, eftersom färre personer har tillgång till adressen. 62 Även Nielsen diskuterar 
e-post i relation till intranät men han betonar istället att intranätet används för meddelanden 
till personalen för att därigenom minska belastningen på e-postfunktionen. Därmed minskas 
nämligen också kravet på personalen att hålla ordning och hitta gamla meddelanden. Fördelen 
med att lagra information i intranätet är att det indexeras och informationen därför lättare kan 
återsökas.63  
 
Ett flertal intranät i stora företag har startats på initiativ av enskilda individer och vuxit fram 
efter behov, snarare än efter strategiska beslut av ledningen. 64 Vad målet för intranätet är, 
varierar men oftast börjar det som en kanal för officiell information i företaget.65Ändå har 
intranät inom forskningen ibland betraktats som samma sak som KM, knowledge 

                                                 
57 Bark, Mats och Heide, Mats (2002) Intranätboken s. 9-10  
58 Tallving, Mats (1998) Intranätutveckling – från idé tillvardagsrutin s. 16-17 
59 Kimball, Lisa (1997) Intranet Decisions: Creating your Organization’s Internal Network s. 1 
60 Kimball, Lisa (1997) s. 1 
61 Bark, M och Heide, M (2002) Intranätboken s. 11s.  
62 Kimball, Lisa (1997) s. 9 
63 Nielsen, Jakob (2000) Designing web usability s. 277 
64 Nygren, Else (2002b) s. 139 
65 Vaast, Emmanuelle (2001) "Intranets in French firms: evolutions and revolutions." Information Research, 6(4) 
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management. Vissa har sett intranät som ett verktyg för kunskapsskapande, där intranätet står 
för en bank av kunskap som kan ”plockas” av användarna. Om intranätet ska fungera på detta 
vis krävs dock att införandet av intranätet följs av ”people management”, handledning av 
människor för att främja det sociala nätverksarbetet, menar Stenmark.66Intranätet är ju bara en 
del som kan främja en organisations utveckling. Det finns många  andra faktorer som 
påverkar, om en organisation blir framgångsrik men även enligt Mats Heide finns en 
föreställning att ett intranät automatiskt ska ge effektivare knowledge management. Risken 
finns dock att alltför mycket information läggs ut och skapar ett ”information overload”, ett 
överflöd av information, vilket kan göra det svårt att hitta den viktiga informationen och 
istället försämra för medarbetarna.67 Zantout tror på en framtid med push-teknologi som 
automatiskt skickar information till den som behöver den, och på intelligenta agenter, 
mjukvara som kan hjälpa människan och agera på dras vägnar genom att profiler av 
användarna byggs upp,68 inom dokumenthanteringssystem. 69 
 
Nielsen menar att intranätet kan bli det främsta sättet för kommunikation med andra 
medarbetargrupper och att det är detta som är dess största potential, vid sidan av att vara 
informationskanal för ledningen gentemot medarbetarna.70 Förutsättningen för att intranätet 
ska bli ett strategiskt verktyg är att det planeras väl och sedan underhålls och uppdateras 
kontinuerligt. En integrering av IT-planering i organisationens strategi är också viktigt.71 De 
mål man sätter upp för intranätet ska spegla företagets mål och prioriteringar.72 Att utveck-
lingen av intranätet inte enbart lämnas över till IT-avdelningar utan att ledningen är medveten 
om vikten av mål för utvecklingen, är därför betydelsefullt.73 
 
Olika företag har självfallet olika ambition med sina intranät. Om ambitionen enbart är att 
presentera statisk information, som information om företaget, personalhandbok eller 
organisationsschema, förefaller användningsfrekvensen bli låg. Då motsvarar inte insatsen i 
arbete eller pengar som satsats på intranätet, nyttan av det. Om ambitionen är något högre och 
även nyheter presenteras, krävs å andra sidan att resurser satsas så nyheterna kan uppdateras 
och underhållas, annars påverkas förtroendet negativt för resten av informationen i intranätet, 
enligt Nygren. 74 
 
Man kan se på intranätutvecklingen som en utveckling i flera generationer75 eller som att 
företag byggt ut sina intranät genom att gå igenom ett antal faser. Olika författare har en något 
varierad indelning av dessa generationer eller faser, och därför presenteras här en samman-
fattande indelning efter min tolkning av dessas framställningar.  
 
Den första fasen i intranätutvecklingen innebär att intranätet utnyttjas för publicering av 
information. Intranätet kan då beskrivas som en ren informationskanal och fungerar som en 
elektronisk anslagstavla, där information från ledningen kan spridas till de anställda. En del 
information är allmän och innefattar organisationsförändringar medan annan information är 

                                                 
66 Stenmark, Dick (2002) s. 16 
67 Heide, Mats. (2002) 
68 Chowdhury, G. G. (1999) Introduction to modern information retrieval s. 115-116 
69 Zantout, F. Marir (1999) Document management systems from current capabilities towards intelligent 
information retrieval: an overview International journal of information management. vol. 19. 479-481 
70 Nielsen, Jakob (2000) s. 277 
71 Curry, A. & Stancich, L. (2000) 
72 Guenther, Kim (2003) Ten Steps to Intranet Success. Online, vol.. 27(1) 
73 Curry, A. & Stancich, L (2000) 
74 Nygren, Else (2002b) s. 140 
75 Curry, A. & Stancich, L. (2000) 
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mer statisk till sin natur som t.ex. fakta om verksamheten, organisationsscheman och 
personalupplysningar. Ibland fungerar intranätet som ett komplement till personaltidningar 
och anslagstavlor, ibland får de helt ersätta de traditionella interna kommunikationskanalerna. 
Fördelar med intranätet är att det är lätt att uppdatera och att man kan nå ut med informa-
tionen omedelbart.76 Det krävs att den information som finns är lättillgänglig, uppdaterad i 
senaste version och finns tillgänglig exakt när den behövs, något som i litteraturen benämns 
”just-in-time publishing”.  
 
Den andra fasen i intranätutvecklingen är när intranätet ses som ett arbetsverktyg och som en 
förlängning av detta även som ett processtöd för individ och organisation. När allt mer 
information publiceras och det skapas möjligheter för medarbetarna att utföra uppgifter inom 
det dagliga arbetet, är man inne i denna fas. Exempel på uppgifter som kan utföras genom 
intranätet är när säljare tar emot kunders beställningar och direkt fyller i beställnings-
blanketterna på intranätet. Ett annat exempel är vid administration av tjänsteresor. Den 
anställde kan då fylla i en resebeställning som sedan sänds via nätet till godkännande chef 
som signerar elektroniskt och automatiskt skickar vidare till intern resebyrå som bokar resor 
och skriver ut biljetter till beställaren.  
 
Intranätet kan behöva marknadsföras inom organisationen för att alla ska lära sig utnyttja det, 
annars finns risk att det känns för besvärligt, särskilt för personal som inte har personlig dator. 
Men när man nått till denna ambitionsnivå, eller fas, för intranätet kan en vana skapas hos 
personalen och intranätet bli en kanal som verkligen når fram. När man uppnått denna nivå 
kan man också utnyttja intranätets möjlighet att kommunicera värderingar och attityder, 
menar Nygren, konkret genom att visa uppskattning för framgångsrikt arbete77. Självbetjäning 
via nätet, som ska skapa en s.k. self-service employee, är en stor potential eftersom den 
anställde kan, eller är tvungen att utföra sin egen administration. Det innebär dock också en 
viss risk.78 För den ovane kan enkel administration ta lång tid, om inte formulären är enkla att 
fylla i. 
 
Ytterligare en fas i utvecklingen är när man utnyttjar diskussionsfunktionerna i ett intranät för 
att knyta samman en organisations olika delar. Medlemmar i projektgrupper kan 
kommunicera med varandra via intranätet och utbyta erfarenheter. Möjlighet bör också finnas 
att rådfråga andra och dela information, för att organisationens gemensamma vetande, eller 
know-how, förs vidare, och att delande av detta, knowledge-sharing, ska vara effektivt. För 
detta kan intranätbaserad gruppvara79 användas. Man låter då intranätet stödja kommuni-
kationen mellan organisationens olika arbetsprocesser och möjliggör alltså en tvärfunktionell 
kommunikation mellan olika delar av organisationen. 80 För att åstadkomma detta kan man 
integrera olika mjukvara som t.ex. gruppvara. Carvalho och Ferreira urskiljer tio olika KM-
anknutna typer av mjukvara, varav intranätbaserade system och electronic document 
management (EDM) är två. De konstaterar också att i nyare produkter integreras flera olika 
funktioner vilket möjliggör allt bredare tillämpningar.81 
                                                 
76 Bark, M och Heide, M Intranätboken (2002), s. 12-13 
77 Nygren, Else (2002b) s. 142 
78 Nygren, Else (2002b) s. 144 
79 grupprogram för eng. groupware, program som underlättar för arbetsgrupper att organisera och hantera 
gemensam information Till kategorin grupprogram hör vissa e-postprogram, kalenderprogram, 
dokumentadministrationsprogram, databashanterare m.m. Exempel på grupprogram är First Class, Lotus Notes 
och Microsoft Exchange. Svenska datatermgruppen 
80 Bark, M och Heide, M Intranätboken (2002) s. 13 
81 Carvalho, Rodrigo Baroni & Fereiro, Marta Araùjo Tavares (2001) Using information technology to support 
knowledge conversion processes  
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Harriet Kullenberg är chef för Telia Soneras svenska internwebb-grupp. I en intervju i DIK-
forum, beskriver hon företagets intranät. Telia kan stå som ett exempel som illustrerar den 
tredje utvecklingsfasen. Vid Telia Sonera utlyses tjänster via intranätet. Man administrerar 
utvecklingssamtal på intranätet och man har lagt ut all utbildning och för att få överblick över 
vilka leverantörer som används för att kunna få samordningsvinster.82  
 
För att man ska kunna utveckla intranätets potential som kommunikationsmedium måste man 
ge avkall på krav på kontroll och struktur. Om det enbart används för envägskommunikation 
kommer det inte att ge särskilt stort värde, menar Stenmark.83. Det ska istället vara enkelt för 
medarbetarna att publicera. Stenmark drar paralleller till Internet, som utvecklats just tack 
vare bristen på kontroll, och menar att man måste dra nytta av användarna och tillåta egna 
initiativ även om det innebär överlappning av information eller till och med motsägande 
information. Han menar också, tvärt emot Heide, att om det förekommer klagomål på att man 
inte hittar information på intranätet, beror det ofta inte på dålig struktur utan att informationen 
troligen inte finns där. Att liksom på Internet tillåta enskilda individer bidra är då lösningen84. 

“…successful intranets rely on a technical infrastructure, as well as design and publishing 
standards, that is centralized and content that is decentralized,”menar också Guenther. Han 
anser också att medarbetarna bör få känslan av att äga intranätet om det ska utvecklas.85 Att 
förutsäga och tillfredsställa alla medarbetares informationsbehov i en stor organisation är en 
svår uppgift för den som sätts att administrera intranätet. Chansen att informationen kommer 
att finnas bör därför öka med antalet individer som bidrar. Bristen på struktur som kan 
resultera kan hjälpas upp av en bra sökmotor. 
 
Maria Langen ser intranätet som en viktig del i organisationens knowledge management. 
Intranätet kan bidra till att arbetet blir effektivare, dels genom den kunskapsdelning som blir 
möjlig, tvärs över kompetens- och organisationsgränser, dels genom att det blir möjligt att 
bevara kunskapen i företaget då medarbetare slutar. Intranätet gör det nämligen tänkbart att:  
 

• skapa ”virtuella kunskapsgrupper” och diskussionsgrupper över geografiska och 
organisatoriska gränser, så att människor kan hitta kollegor med samma intressen 

• finna personer med viss kompetens (kompetensdatabaser) 
• undersöka om samma sak gjorts tidigare så att dubbelarbete undviks. 86 

 
Stenmark ger också exempel på områden där man kan utnyttja intranätets kommunikativa 
möjlighet i högre grad. Plats för brainstorming och åsiktsdelande utan att identiteten avslöjas 
men med möjlighet till e-postkontakt, där identiteten avslöjas först när den berörde själv vill 
det, är ett område.87 Kulturen inom företaget måste då också uppmuntra detta delande, genom 
någon form av belöningssystem. Det är också viktigt att inte låta hierarkier begränsa 
tillgängligheten genom att t.ex. ha onödiga lösenord88.  
 
Ytterligare ett fält som Stenmark lyfter fram som möjligt att utveckla är att utforska spåren 
som användarna lämnar efter sig i webbservrarnas logfiler. Genom dessa skulle man dra nytta 

                                                 
82 Hommerberg, Ann (2004) (2004) nr 3 -04s. 4-5 
83 Stenmark,Dick (2002) s. 21 
84 Stenmark,Dick (2002) s. 44 
85 Guenther, Kim (2003)  
86 Langen, Maria (2002) Vägen till MyNet – intranätutveckling inom Telia. Ingår i Intranätboken s. 86-87 
87 Stenmark,Dick (2002) s. 28 
88 Curry, A. & Stancich, L (2000) 
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av kunskapen om vad människor läser på nätet, och eftersom detta borde spegla deras 
intresseinriktning kunde det också ge tillgång till människors så kallade tysta kunskap89. Man 
kan dock fråga sig vad sådan spårning skulle innebära för den personliga integriteten. 
 
Enligt Stenmark skulle ändå sådan intresse- eller kompetens information kunna komplettera de 
kompetensdatabaser som Langen nämner90. För att vara effektiva krävs att dessa inte enbart 
utgår från att ledningen har kontroll över vilken kompetens som finns eller som kan komma 
att behövas i företaget. Det bör också finnas möjlighet att medarbetare själva kan finna 
varandra och på så sätt hindra att dubbelarbete utförs eller för att skapa nätverk som kan 
främja samarbete.91 Vetskapen att det finns människor som delar ens intressen eller arbetar 
med liknande frågor ger inte automatiskt upphov till produktiva nätverk men med insikten 
finns ändå viss potential att utnyttja den kunskapen.  
 
Utvärderingar av intranätets innehåll, funktionalitet och utseende är också viktigt, genom 
antingen enkla enkäter, webbserverstatistik eller intervjuer.92 Tekniken inom intranät går 
snabbt och sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att ett effektivt och användarvänligt 
intranät utgår från de anställdas behov och förutsättningar och att det fungerar så att det 
förenklar det dagliga arbetet.  
 
Strukturen i ett intranät bör vara logisk och intuitiv, om det ska vara effektivt. Det ska 
uppmuntra den anställda till att själv vilja navigera sig fram och använda tjänsterna på 
intranätet, att vara en ”self- service employee”. Ologisk struktur, inkonsekvent navigering och 
tidsödande inmatningssekvenser kan försena eller till och med hindra en användare att lösa en 
uppgift.93 En tanke är att man bör ta användarnas arbetsuppgifter och behov som utgångs-
punkt, inte organisationens organisationsstruktur.94 
 
För att beskriva intranätets struktur kan det delas upp i två delar, makro- och mikrostruktur. 
Med makrostruktur menas hur sidor är relaterade till varandra. Mikrostrukturen har att göra 
med hur layouten ser ut inom sidan. Problem med makrostrukturen uppstår om länk-
kopplingen inte stämmer överens med hur användare tänker sig att informationen ska 
struktureras och organiseras logiskt. Konsekvensen kan bli att användaren inte hittar alls. 
Jakob Nie lsen menar att eftersom ett intranät kan täcka ett mycket stort antal sidor, är det 
viktigt att alla sidor följer samma konventioner för var man finner information och hur länkar 
används. Företaget bör därför skaffa sig en standard för hur sidor ska se ut och sedan vara 
noga med att olika avdelningar följer denna standard.95 
 
Mikrostrukturen handlar om layout inom sidan. Det är viktigt att användaren genom det 
grafiska språket ges en klar bild av vilka val hon ska göra. Om det grafiska språket är bra 
kommer användaren inte att märka det. Viktiga delar som symboler, grupperingar, och 
placeringar samt signalering lotsar omärkligt fram användaren. 
 

                                                 
89 Stenmark,Dick (2002) s. 64 
90 Stenmark,Dick (2002) s. 129 
91 Stenmark,Dick (2002) s. 118 
92 Bark, Mats (2002) Organisationen kring ett väl fungerande intranät. Ingår i Intranätboken  s. 62-65 
93 Nygren, Else (2002a) Användargränssnitt- navigering och lay-out. Ingår i Intranätboken s.113-114 
94 Guenther, Kim (2003)  
95 Nielsen, Jakob (2000) s. 280 
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• Symboler kan användas för att ersätta eller komplettera text. I det senare fallet är det 
viktigt att den placeras nära sin länkrubrik. Om en symbol eller ikon används ensam är 
det viktigt att dess innebörd uppfattas av användarna.96 

• Gruppering innebär att delar som hör ihop placeras nära varandra.  
• Placeringen av länkgrupper inom sidan ska vara konsekvent och följa mönster så att 

användaren vet i vilken nivå i hierarkin hon befinner sig. Det bästa är om strukturen är 
sådan att val av väg känns logiskt, och om användaren går fel bara behöver backa ett 
steg. 

• Signalering kan vara något som drar användarens uppmärksamhet till en viss funktion. 
Om länkarna är snarlika konkurrerar de om användarens uppmärksamhet. Följden kan 
bli att användaren väljer fel, måste backa och arbetet tar onödigt lång tid.97 

 
Dispositionen av förstasidans, hemsidans mikrostruktur är en viktig uppgift. En förstasida 
innehåller oftast dels statisk information, sådan som alltid ser likadan ut, dels föränderlig 
information, sådan som förändras med vissa tidsintervall. Den statiska består ofta av sid-
rubrik, presentationstext, kontaktinformation och sidslutsmarkering. Sidrubriken bör vara 
tydlig och signalera att man befinner sig på toppnivå. Presentationstexten ska riktas till nya 
användare och får inte vara för lång om den ska användas. Kontaktinformationen ska visa till 
sidansvarig och en sidslutsmarkering avsluta sidan. Ofta består den av ett horisontellt streck 
eller en bård. De föränderliga delarna kan innehålla nyhetsnotiser, anslagstavla och 
kalendarium.98 
 
Hemsidans viktigaste funktion är en katalog, eller en ”mini-yahoo”, som ger struktur över 
innehållet i intranätet. Dessutom bör ett sökfält kopplas till en sökmotor som indexerar alla 
sidor i intranätet. Förstasidan eller hemsidan bör också innehålla nyheter för att minska e-
postflödet för medarbetarna.99 Nielsen rekommenderar att varje intranätssida ska visa:  
 

• att användaren befinner sig i intranätet 
• en länk till intranätets hemsida 
• en sökfunktion. 100 

 
Nygren har i en undersökning funnit att länkgrupper oftast är statiska på en viss sida men när 
man navigerar igenom sidor ligger länkgrupperna inte sällan kvar på samma medan innehållet 
i dem ändras.101 Vanligt är en vertikal länkmeny på förstasidan. Med uttryck lånade från 
pressen, benämner Else Nygren det utrymme på en sida som syns utan att man behöver 
scrolla, rulla sidan, för A-utrymme, medan B-utrymme är det som inte syns. De flesta 
användare ogillar att behöva scrolla, konstaterar Nygren, särskilt i sidled. Därför bör A-
utrymmet utnyttjas till sådant som är särskilt viktigt att det når fram till användaren, som t.ex. 
nyheter. 
 
Grundläggande för hur användare läser sidor är uppifrån och ner, och från vänster till höger. 
Uppgifter som ligger högt upp till vänster hittas snabbast men den som arbetar med ett 
medium lär sig mycket snabbt att lokalisera och skanna in de uppgifter personen behöver och 
följer sedan det avläsningsmönstret. En van sökare tittar mindre på statiska delar och mer på 
                                                 
96 Nielsen, Jakob (2000) s. 291 
97 Nygren, Else (2002b) s. 131 
98 Nygren, Else (2002a) s. 115-123 
99 Nielsen, Jakob (2000) s. 279 
100 Nielsen, Jakob (2000) s. 281 
101 Nygren, Else (2002a) s. 115-123 
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de föränderliga delarna och går också direkt till de ställen där det intressanta börjar. Eftersom 
människan vid perceptionen automatiskt delar in det hon ser i förgrund och i bakgrund, och 
också granskar förgrunden mer noggrant, finns risk för att hon förbiser det som ligger i 
bakgrunden. Horisontella länkmenyer på sidans övre del och längst ned på sidan verkar därför 
lätt förbigås. Vertikala länkar avsöks snabbare än horisontella.102 
 
Länkar som presenteras i alfabetisk ordning skannas av uppifrån och ned och ger användaren 
möjlighet att avläsa enbart delar av länkgruppen. Länkgrupper som är grupperade på ett 
logiskt genomtänkt sätt leder till att användaren kan söka effektivt. Det är viktigt att det i lay-
outen signaleras med en välformulerad rubrik nära länkarna att materialet är grupperat om 
användaren ska uppfatta grupperingen. Konsekvens i fråga om använda termer och begrepp, 
sorteringsordning, placering, utseende och länkning samt att länkarna står kvar över tid gör att 
användarna lär sig logiken bakom upplägget och kommer att söka snabbare. 
 
Sammanfattningsvis menar Else Nygren att man underlättar navigeringen över intranätet för 
användarna om man: 
 

• inte kräver scrollning, eller rullning 
• har vertikala menyer  
• grupperar innehållet i menyerna  
• vid grupperingen är konsekvent i fråga om termer och begrepp  
• har en konsekvent sorteringsordning  
• håller fast vid placering och utseende av länkar över tid 
•  

Intranätet är ett bra medium för nyhetspresentation. Man bör dock vara medveten om att 
flödet påverkar användningen. Om nyheter tillförs frekvent kommer användaren att söka 
oftare än om sidan inte uppdateras. Detta kräver dock en organisation som samlar in, 
granskar, skriver om, märker upp med metadata samt arkiverar gamla nyheter.103 Att varje 
informationsområde har en ägare som ansvarar är viktigt.104 
 
Senaste nytt bör komma först högst upp på nyhetssidan, eftersom det är svårt att gå efter 
viktighetsprinciper, menar Else Nygren. En gångbar struktur på nyheter är en rubrik, med en 
kort ingress och en läs-vidare länk omedelbart efter ingressen.  En möjlighet är att gruppera 
nyheter så att de riktar sig mot olika intressegrupper. Nackdelen är dock att grupperingarna 
kan ta för stor plats. 105 
 

3.4 Dokumenthantering  
Dokumenthantering innefattar skapande, ändringar av, lagring, bearbetning och återsökning 
av dokument, vilka ska svara mot kunders behov och mål. Syftet med dokumenthantering är 
att effektivisera, genom att reducera kostnader, öka produktiviteten och öka informationens 
värde. Information har värde enbart om den kan bevaras och återfinnas.106 Bodin, Sahlén och 
Sjögren anser att ett dokumenthanteringssystem bör innehålla program som möjliggör 
följande funktioner:107 Deras beskrivning ligger till grund för min undersökning. 
                                                 
102 Nygren, Else (2002a) s. 115-123 
103 Nygren, Else (2002a) s. 127 
104 Guenther, Kim (2003) 
105 Nygren, Else (2002a) s. 127 
106 Megill, Kenneth A:& Schantz,Herb (1999) Introduction 
107 Bodin et al (2000) s. 43-62 s 
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1. Dokument ska kunna beskrivas/struktureras. Här tas ställning till hur metadata ska 

tilldelas för att beskriva dokumentet. I elektroniskt sammanhang används termen profil 
för denna funktion. Viss metadata genereras automatiskt, till exempel datum, 
ändringsdatum, version, författare eller vem som ändrat dokumentet. Förekomsten av 
metadata är mycket viktig för möjligheten att presentera dokumenten för olika behov 
och de som driver igenom sina åsikter i fråga om metadata kan utnyttja systemet bäst. 
Dokument-ID, dvs. nummer som ska tilldelas ärenden och i viss mån protokoll- och 
verifikationsserier med löpnummer per år bör genomgående användas som metadata-
fält. Om man använder länkar bör man se till att dokument-ID skrivs ut i klartext så att 
systemet blir hållbart i framtiden. Kategorifält är viktiga och ofta är de försedda med 
kategorilistor. Det bör finnas möjlighet att tillföra nya kategorier vid behov.  

2. Dokument ska kunna produceras. Transparent hantering av olika dokumentfomat bör 
stödjas av dokumentsystemet. Olika filforma t får inte hindra läsningen av dokument. 
Helst bör formatstandarder fastställas för verksamheten. Tidigare användes ASCII108 
och så småningom rtf109. Utveckling av XML110 skulle kunna innebära ”ett skifte från 
formatanarki till formatstandard”. 

3. Dokument ska kunna skyddas. För att förhindra att obehöriga får tillgång till 
dokument, lägger systemansvarig in användarnamn och lösenord. Olika nivåer för 
åtkomst brukar finnas; för den som har rätt att läsa dokument men inte har rätt att 
ändra i dem, för den som är författare men bara kan ändra egna dokument i databasen 
samt för den som kan ändra både egna och andras dokument i databasen. Elektronisk 
signatur visar i klartext vem som är avsändare.  

4. Dokument ska kunna kommuniceras. Replikering, antingen av dokument eller av hela 
databaser, används antingen för att öka säkerheten eller om verksamheten är spridd 
geografiskt och betjänas av flera servrar.  

5. Dokument ska kunna arkiveras och gallras. Redan från början bör man bestämma sig 
för vilket format som primärt ska användas för arkivering av text, bilder och kalkylark. 
Detta är viktigt för att undvika att materialet blir oläsbart i och med att programvaror 
och datorsystem förändras med tiden, eller att andra förändringar för arkivet krävs. 
Vid elektronisk arkivering kan de dokument som inte använts efter visst datum eller 
tillhör viss kategori automatiskt föras över från aktiva hårddiskar till annan informa-
tionsbärare. Metadata och indexfiler kan ligga kvar för att göra dessa dokument 
sökbara. Fördelen med en sådan sekundär arkivering på optiska diskar är att det blir 
billigare vid hög volym än att lagra på aktiva diskar. 

6. Dokument ska kunna återsökas. Med en klar dokumentstruktur, en begränsad mängd 
dokument och kända verksamhetsdelar krävs inget söksystem. Vid elektronisk doku-
menthantering med fulltextsökning läggs teckensträngarna eller sökorden i indexfiler 
som uppdateras automatiskt och kontinuerligt. Sökning bör kunna ske i flera 
dokumentsystems databaser samtidigt, om volymen är stor. Metadatafältens 
information kan kombineras med fritextsökning för att rikta sökningen till en viss 
kategori dokument och därmed reducera brus.  

 
Elektroniska dokumentsystem, elektroniska dokumenthanteringssystem, eller Electronic 
Document Management Systems, (EDMS) är olika namn på system för registrering, arkive-

                                                 
108 ASCII American Standard Code for Information Interchange, sju-bits, numera åtta-bitskod för representation 
av alfanumeriska tecken Svenska datatermgruppens ordlista 
109RTF Rich Text Format, filformat från Microsoft som används för överföring av formaterade dokument mellan 
olika program och datorer 
110 Extensible Markup Language, förenklad variant av SGML anpassad för användning på Internet 
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ring, versionshantering och återsökning av dokument, enligt Svenska IT-företagens 
Organisation (SITO).111 De styr användarna att följa fastlagda rutiner genom att användaren 
måste lägga in vissa uppgifter för registrering av dokumenten och att lagringsenhet är 
förutbestämd. Viktiga funktioner i ett elektroniskt dokumentsystem är, enligt Statskontoret: 
 

• Definition av logiska mappar och dokumentstrukturer 
• Check- in av nya uppdaterade dokument enligt en fastställd procedur för namngivning, 

godkännande, attest m.m. 
• Check-out av dokument som skall uppdateras, med markering eller spärr för andra 

användare 
• Versionshantering d.v.s. reglerad namnstruktur, loggning av förändringar mm 
• Transparent hantering av olika dokumentformat 
• Stöd för sammansatta dokument även med olika format, som text och bild112 

 
Dokumenthanteringssystem kan också innehålla funktioner som distribution av dokument till 
olika användare. Shipman m.fl. menar också att det är viktigt att ett 
dokumenthanteringssystem är enkelt att använda och att det bör visa relationen mellan olika 
dokument.113 
 
Syftet med elektroniska dokumenthanteringssystem är att få: 

• Bättre beslutsfattande genom att den rätta dokumentbaserade informationen kan nå rätt 
person vid rätt tidpunkt  

• Förbättrad kontroll och säkerhet genom möjlighet att följa ett dokuments aktivitet och 
därmed ge tillförlitlighet  

• Bättre tillgänglighet till information i dokument genom innehålls- och 
indexeringssverktyg114 

Olika dokumenthanteringsprodukter innehåller olika tillämpningar; från de enklare 
varianterna som klarar scanning och har ett återvinningssystem till mer avancerade 
funktioner. Vissa omfattar bl.a. workflow115, ger möjlighet till samarbete och kan ge åtkomst 
till och publicering på intranät och Internet.116 Zantout menar att det behövs hjälp för 
människan i arbetssituationen med att hitta information, dels sådan hon vet finns men inte vet 
var, dels sådan som hon inte vet existerar. Ett sätt vore att använda push-teknologi som 
automatiskt skickar informationen till den som behöver den. Intelligenta agenter, mjukvara 
som kan hjälpa människan och agera på dras vägnar genom att profiler av användarna byggs 
upp117, kan också användas i dokumenthanteringssystem.118  
 

                                                 
111 Statskontoret (1997:8) s. 8 
112 Statskontoret (1997:8) s. 15-16 
113 Shipman, David C., Taylor, Randali O (1999) EDM systems ease document overload Power Engineering, 
vol. 103 (11) 
114 Strong, Karen V. (1999) Integrating EDM’s functions & RM principles 
115 Den tekniska definitionen av workflow, enligt the Workflow Management Coalition, är ”The automation of a 
business process, in whole or in part, during which documents, information or tasks, are passed from one 
participant to another for action, according to a set of procedural rules.” 
116 Strong, Karen V. (1999) Integrating EDM’s functions & RM principles 
117 Chowdhury, G. G. (1999) s. 115-116 
118 Zantout F. Marir (1999) s. 478-481 
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3.5 Information audit 
En information audit är en undersökning som syftar till för att klargöra vilken information 
som användarna behöver och hur de vill ha den tillgänglig. Den visar vilka informationskällor 
som redan finns och vilka som behövs.119 Den kan också visa om användare behöver hjälp för 
att använda teknologin.120 En information audit “is a systematic examination of information 
use, resources, and flows, with a verification by reference to both people and existing 
documents, in order to establish the extent to which they are contributing to an organization's 
objectives".121 
 
Frågor för en information audit kan vara: Var kommer informationen ifrån? Vart tar den 
vägen? Hur används den? Hur överförs den? Vem sitter på informationen? Vem delar ut den? 
Processen kan också identifiera information som kommer bort eller informationskällor som 
ingen använder.122 Undersökningen relateras till de mål organisationen har. En nära koppling 
finns därmed också till information management och knowledge management123 
 
Buchanan och Gibb menar att det, trots att det skrivits en hel del om metoder för information 
audits, inte finns några metoder som kan användas generellt.124 De flesta undersökningar har 
nämligen ett mycket bestämt syfte eller är alltför begränsade i omfång. Författarna urskiljer 
dock två inriktningar som fått viss spridning. Hortons infomap125 och Ornas information flow 
analysis.126  
 
Hortons127 infomap klarlägger en organisations informationsresurser i fyra steg: 
 

• En inventering av existerande informationsresurser  
• En kostnads- och värdeberäkning för varje informationsenhet  
• En analys av relationen mellan informationsenheterna och organisationens struktur, 

funktioner och styrning  
• I en syntes utvärderas informationsresurserna samt klargörs deras styrkor och 

svagheter i relation till företagets mål 
 
Buchanan och Gibb menar att infomap fungerar bra för att identifiera statiska 
informationsresurser samt deras kostnad och värde. Nackdelarna är dock bl.a. att metoden är 
tidskrävande, bygger på grova uppskattningar av kostnader, och inte innebär någon 
organisationsanalys eller analys av hur information kan hanteras.128 
 

                                                 
119 Jones, Rebecca, Burwell, Bonnie, (2004) 
120 Pantry, Sheila (2002) The internal information audit: conducting the audit and implementing the results  
Business Information Review, 19 (1), S. 43-54 
121Aslisb The Association for Information Managements definition, 
http://.aslib.co.uk/info/subjectsinfoaud.htm.[2004-04-23] 
122 Dobson, Chris (2002) Beyond the Information Audit: Checking the Health of an Organization's Information 
System Searcher; vol. 10 (7) s. 32-37 
123 Jones, Rebecca, Burwell, Bonnie, (2004) 
124 Buchanan, Steven & Gibb, Forbes (1998) The information audit: an integrated strategic approach 
International Journal of Information Management 18 (1) s. 39 
125 Burk C:F. & Horton, F. W: (1988) Infomap: A complete guide to discovering corporate information 
resources 
126 Orna, E. (1990) Practical information policies: How to manage information flows in organizations 
127 Burk C:F. & Horton, F. W: (1988) Infomap: A complete guide to discovering corporate information 
resources 
128 Buchanan, Steven & Gibb, Forbes (1998) s. 39 



 22 

Ornas129 information flow analysis fokuserar på dynamiska informationsflöden. Även denna 
metod innehåller fyra steg: 
 

• En initial analys av företagets mål, struktur och kultur 
• En information audit, byggd på föregående analys, som förutom flera av infomaps steg 

dessutom inkluderar informationsflöden och mänskliga resurser 
• Resultaten av the information audit jämförs med organisationens mål 
• På basis av denna information utarbetas en policy för strategisk informationshantering 

i framtiden. 
 
Orna pekar i senare arbeten på vikten av att skapa stöd för undersökningen både hos 
företagsledning och hos medarbetare, så att syftet med den blir tydligt och så att den inte 
uppfattas som ett hot.130 Fördelarna med Ornas metod är att den tillför en organisationsanalys 
och utmynnar i en informationspolicy men Buchanan och Gibb påpekar svårigheterna med att 
utföra analyserna. De kräver ett mycket brett kunskapsregister som kan vara svårt att finna 
hos en enda person, och även om man arbetar med ett team saknas ännu teknik och verktyg 
för alla stegen i processen. 131  
 
Buchanan och Gibbs ger därför en egen modell, i fem steg. Det första steget går ut på att 
uppbringa stöd för en information audit inom organisationen. Det andra söker identifiera dess 
mål, omvärld, struktur och kultur. Dessutom ingår i detta steg att identifiera 
informationsflöden och –resurser. Steg tre innebär en analys av informationsresurserna och att 
formulera planer för strategier. I steg fyra sker en kostnadsberäkning för 
informationsresurserna. Steg fem innebär en syntes av de erfarenheter som dragits i de olika 
stegen för att ge en riktning för organisationens fortsatta hantering av information. Modellen 
syftar till att ge ett brett underlag men författarna medger att modellen kan modifieras eller att 
delar av den kan användas.132 

                                                 
129 Orna, E. (1990)  
130 Orna,Liz powerpointpresentation 
131 Buchanan, Steven & Gibb, Forbes (1998) s.40 
132 Buchanan, Steven & Gibb, Forbes (1998) s. 42-47 
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4 Metod 
Eftersom jag valt att studera ett specifikt företags intranät och dokumenthantering har jag valt 
att göra en fallstudie. Ett alternativ hade varit att göra en komparativ studie vid två eller flera 
företag. Med tanke på att det krävs tid för att skapa kontakter med, och att komma in i en 
organisation, fann jag att dock att fallstudien passade bättre för att den ger möjlighet till en 
fördjupning i en specifik organisations elektroniska informationssystem.  
 
Efter en kontakt med en representant för ett företag fick jag en presentation av företaget och 
dess produktion och organisation av information. Jag frågade en person i ledningen om jag 
fick göra en undersökning vid företaget och fick ett positivt gensvar. Min handledare vid 
företaget är intresserad av informationsproblematik. Vi diskuterade också hur undersökningen 
kunde vara intressant för företaget men jag har haft fria händer, inte varit styrd och har inte 
arvoderats för undersökningen. För att förstå hur företaget fungerar och är organiserat fick jag 
en introduktion om detta av handledaren. Jag fick också introduktion till intranät och 
dokumenthantering. På företaget fick jag tillgång till ett arbetsrum med dator under våren. 
 
Genom iakttagelser av uppbyggnaden och innehållet i intranätet och dokumenthanteringen, 
genom att läsa dokument om dokumenthanteringen, skrivna vid företaget, samt genom samtal 
med personer som arbetat med uppbyggnaden, utarbetades först en beskrivning av dem. 
Sedan söktes teorier och konventioner eller rön som syftar till att åstadkomma optimala 
informationssystem för att se om företagets system i så fall följer dessa. Slutligen undersöktes 
i en enkät hur medarbetarna vid företaget hanterar systemet. I analysen kopplas iakttagelser 
och rön samman och mina slutsatser redovisas. ”Fallstudier är bundna till teorier, antingen 
som ett kärl som gör att teorin blir verksam eller som en katalysator vid utvecklingen av 
teoretisk kunskap”.133 
 
Litteraturen har jag sökt via Borås högskolas bibliotek, Linköpings Universitets biblioteks 
samt via Internet. Min handledare har bidragit med råd och vid etappseminariet fick jag tips 
från handledare och studenter. 
 
Undersökningen består av två delar. Den första delen beskriver systemens funktioner och 
uppbyggnad. Den andra delen är undersökande, enkätredovisningen, där resultatet av enkäten 
sammanställs och kommenteras. Länge tänkte jag använda intervju för att ta reda på hur 
personalen utnyttjar systemet. Den metoden rekommenderas för information audits men 
nackdelen är att man vid intervju bör använda bandspelare, något som kan verka hämmande 
på vissa människor. Dessutom nås enbart ett fåtal, eftersom intervjuer tar relativt lång tid. 
Fördelen med metoden är dock att samtal fungerar bättre om man vill gå djupare in i frågor. 
En annan metod vore att, som Nielsen rekommenderar, utföra observationer av hur anställda 
använder intranät134. Att observera människor kan upplevas obehagligt för de observerade och 
dessutom ta ännu längre tid i anspråk och därför uteslöt jag den metoden. Mitt val föll 
slutligen på att genomföra en enkät, istället för intervju, för att jag därigenom får tillgång till 
ett större antal respondenter, än vid intervju och observation. En annan fördel är att 
respondenterna är anonyma och förhoppningsvis svarar ärligt. 
 

                                                 
133 Merriam, Sharan B. (1994) s. 70 
134 Nielsen, Jakob, (2000) s. 292 
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Vid utarbetandet av enkäten som finns i bilaga 1, utgick jag från litteratur om information 
audits och en undersökning av Curry och Stancich av ett större företags intranät. 135,136 
Enkäten kan förväntas visa en uppfattning av användningen men eftersom en uttalad plan för 
intranätet saknas kan ingen jämförelse med några mål göras. Frågorna i enkäten syftar till att 
avspegla användningen, inte till att värdera källor eller länkar. På detta vis hoppas jag få en 
förståelse av hur systemet används.  
 
Vid utarbetandet av enkäten har jag utgått från att medarbetaren använder sin dator för att 
söka information. Det innebär att jag inte frågat efter andra källor, som papper eller muntlig 
information, något som kan påverka svaren. Människor kan ju, trots anonymiteten, uppfatta 
frågor som ett test på var och hur de borde söka och inte som var eller hur de egentligen 
söker. Enkäten som metod har sina begränsningar, eftersom alla alternativ inte kan förutsägas. 
Fråga 2, till exempel, hade kunnat få ett mer heltäckande svar om intervju använts, eftersom 
det är svårt att täcka in alla tänkbara alternativ i en enkät. För de alternativ som listats ges 
dock en viss uppfattning om i vilken grad de efterfrågas och i kommentarerna har också givits 
möjlighet till komplettering, vilket vissa respondenter också gjort. Så har även denna 
undersökning sina begränsningar av samma anledning. Jag har likväl försökt få en bild av vad 
medarbetarna behöver, för att sedan se i vilken utsträckning de använder de olika 
funktionerna.  
 
Utformningen av svarsalternativ för enkäten diskuterades med min handledare, som också är 
företagets vice vd och vi kom fram till svarsalternativen ”en gång i månaden” eller ”mindre än 
en gång i månaden” var överflödiga. Så här i efterhand kan konstateras att ytterligare 
svarsalternativ kunde ha gett en tydligare bild över användningsfrekvenser. Utnyttjandet för 
majoriteten av respondenterna av de flesta av funktionerna i företagets intranät används 
mindre än en gång i veckan. Ledningens bild av användningsfrekvenser för vissa funktioner i 
intranätet överensstämmer alltså inte med den bild min undersökning ger. Många svar har 
nämligen hamnat i intervallet ”mindre än en gång i veckan”, medan nästa alternativ har varit 
”inte alls”. Däremellan finns intressanta tidsintervall som inte visas av undersökningen. Detta 
har gjort att validiteten blivit lidande. Jag har i stort försökt undvika värderingsfrågor men en 
fråga om navigering är värderande och frågan om i vilken grad man meddelar sådant som 
behöver ändras, är också utformad så att respondenten tvingas värdera svarsalternativen. De 
första 17 frågorna är flervalsalternativ men efter varje fråga gavs några rader med möjlighet 
till förtydligande eller kommentarer. Den sista frågan är helt öppen.  
 
Vid val av urva l bestämde jag mig för att rikta mig till alla anställda vid företaget. Visserligen 
varierar arbetsuppgifterna mellan olika kategorier av anställda och därmed behov och 
användningsmönster men eftersom intranät är riktat till alla vid företaget och kan ge möjlighet 
till lärande och delande av information ville jag få en bred bild av användningen. 
 
131 enkäter (bilaga 1) skickades ut till företagets anställda via e-post den 17 maj 2004. I 
följebrevet (bilaga 2) hänvisade jag till min handledare som också är vice VD och 
informationsansvarig vid företaget, och bad att få in enkäten till receptionen tio dagar efter 
utskicket. Efter åtta dagar när 28 enkäter lämnats in, skickades en påminnelse via e-post. 
Webbansvarig lade samtidigt ut en påminnelse på nyhetssidan på intranätets hemsida, när jag 
bad om det. Efter detta inkom ytterligare 28 svar, och totalt 56 svar lämnades in, vilket ger en 
svarsfrekvens på 42,7 %. Av de 131 på adresslistan hade 20 personer varslats om uppsägning 
och en del av dessa hade arbetsbefr iats. Av de övriga var några på tjänsteresor och vissa 
                                                 
135 Curry, A. & Stancich, L. (2000)  
136 Eilertsson, Göran (1996) Enkäten I praktiken. s. 41 
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tjänstlediga och kunde därför inte nås. Detta betyder att svarsfrekvensen i realiteten ligger 
något högre, (närmare 50 %) men eftersom jag inte kunnat få fram exakt antal tas ingen 
hänsyn till detta i vid beräkningen av svarsfrekvens. Uppsägningarna kan ha påverkat 
svarsbenägenheten negativt och resultatet skulle ha kunnat se annorlunda ut om fler svar hade 
skickats in, vilket givetvis påverkar undersökningens reliabilitet. En annan aspekt som är svår 
att mäta är om användarbenägenhet och attityder till intranätanvändning påverkar 
svarsbenägenheten.  
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5 Empirisk undersökning  
Under detta kapitel redovisas en beskrivning och analys av företagets intranät och 
dokumenthantering samt en sammanställning av den enkät som skickades ut till företagets 
anställda. 

5.1 Företagets intranät 
Företagets intranät startades för cirka fem år sedan efter att en strategi för IT utarbetats inom 
den strategiska planen. Företaget har en plan för IT och många aspekter läggs fram där; 
däremot finns ingen samlad dokumenterad plan eller strategi för intranätet, vars innehåll har 
vuxit fram efter behov som ledning och medarbetare vet finns, genom erfarenhet och 
kunskaper. Intranätet startades efter beslut av företagsledningen och är på så sätt uttryck för 
ett strategiskt beslut och tänkt som en officiell informationskanal. Olika befattningshavare 
ansvarar för olika delar av innehållet. En webbansvarig sköter hemsidan och den tekniska 
publiceringen av nyheter där, men ansvaret på vilka nyheter uppges vara delat och inte helt 
klart definierat. De olika avdelningarna har själva ansvar för publicering på egna hemsidor.137 
Ägarföretaget ger tillgång till andra intranät, ett som alla har behörighet till, här kallat 
Ägarföretagets intranät 1 samt ett som begränsas av lösen, kallat Ägarföretagets intranät 2. 
 
Företagets produktion består i princip av rapporter, eftersom man dokumenterar de slutsatser 
som uppdragen resulterar i. För dessa rapporter krävs bl.a. att informationskällor utnyttjas och 
görs lätt tillgängliga. Följande olika typer av informationskällor/typer är viktiga för företaget: 
 
Företagets egna internt producerade dokument, t.ex. tekniska rapporter och 
provningsrapporter. 
Externt producerade dokument som t.ex. beställningar från kunder 
Internt styrande dokument, som finns i verksamhetssystemets företagshandbok och i miljö- 
och skyddshandboken 
Externt styrande dokument, t.ex. standarder 
Externa informationskällor som ger tillgång till relevant forskning eller annan information  
 
Intranätet ger tillgång till en stor del av de dokument medarbetarna behöver. Vissa dokument 
som berör information om kunder som kan behövas, lagras dock i ekonomisystemet och kan 
inte nås via intranätet. Enklare tillgång till denna skulle vara en fördel138. I medarbetarnas 
enskilda e-post-arkiv lagras också korrespondens med kunder och leverantörer.  
 
Under min tid vid företaget skedde en del förändring. Bland annat beslutades en 
omorganisation av företaget, och det stora ägarföretagets intranät lades ut som startsida, 
varifrån man kan välja företagets eget intranät. Mikrostrukturen av hemsidan, förstasidan, i 
företagets egna intranät är indelad i tre fält.  

                                                 
137 Samtal med min handledare vid företaget 
138 Samtal med min handledare vid företaget 
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Fält ett  
Horisontell menyrad 

 
Fält två 
Senaste nytt 
 
 

Fält tre 
Vertikal 
menyrad 

Figur 1 Hemsidans struktur 
 

• Det översta statiska fältet innehåller en horisontell menyrad med sex länkar: 
Avdelningar/projekt, Verksamhetssystem, Ledning & Administration, Data & IT, 
Övrigt och Sök.  

• Fält två som upptar den största delen av sidan är en scrollbar, rullbar, senaste-nytt sida 
i två spalter, som fylls på efterhand och alltså är mer föränderlig till sin karaktär.  

• Det tredje fältet är en vertikal menyrad som ligger längst ut till höger på sidan. Den är 
statisk men fylls på när nya länkar tillförs.  

Sidan avslutas med en horisontell markering med hänvisning till webbansvarig. 
 

 
Figur 2. Horisontell menyrad, fält ett, för företagets intranät, hemsidan. 
 
Den horisontella menyraden i sin tur innehåller sex funktioner. 

• Avdelningar/Projekt 
• Verksamhetssystem 
• Ledning & Administration 
• Data & IT 
• Övrigt  
• SÖK  

 
Under Avdelningar/projekt presenteras företagets sju avdelningar med beteckning och 
länkning till egen hemsida. Ansvaret för innehållet i dessa sidor ligger på 
avdelningsledningen. Det finns ingen angivelse var i hierarkierna man befinner sig på dessa 
och för att utnyttja sökfunktionen måste man ta sig tillbaka till hemsidan.  
 
Fem av avdelningarna har en informerande presentation på hemsidan där projekt, planering 
resultat och avdelningsinstruktioner ges i varierande mängd. Till vänster på alla hemsidor 
finns länkar i en mappstruktur, också av varierande omfattning, kopplad till arkivet så att 
tillgång till worddokumenten ges direkt från sidan. Alla avdelningar har dock en fungerande 
länk till avdelningsinstruktioner. Två avdelningar har ingen information på hemsidan, en har 
en senaste nytt-sida, scrollbar, en har tre länkar på sidan som inte leder vidare (för mig i alla 
fall), två avdelningar har likadan hemsida med åtta länkar men ingen av dem är tillgänglig när 
jag aktiverar dem, 2004-03-11.  
 
Den sjunde avdelningens hemsida är mer genomarbetad och har en med 15 länkar, 14 
fungerande, tydligt grafiskt presenterade i grupper. Dessutom presenteras två aktuella 
meddelanden på sidan samt en tabell med ekonomiskt resultat. Länkrubrikerna är: 
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Avdelningsmöten. Närvarolista, Internrevision, Aktiviteter marknad, Avdelningsinstruktioner, 
Offerter, Standarder, Tillväxt arbetsmiljö, Ekonomi, Kvartalsrapporter, Länkar, 
Marknadsrapporter, Verksamhetsplan, Litteratur och Hemadresser till avdelningens personal. 
Vissa leder direkt till dokument, en del försedda med ytterligare länkar. Andra leder till sidor 
med länkar för vidare möjlighet till navigering, internt eller externt.  
Verksamhetssystem används som samlingsnamn för företagshandboken och miljö- och 
skyddshandboken. För att informera organisationen om kvalitetspåverkande aktiviteter inom 
företaget, utges regler och riktlinjer samt metod- och systembeskrivningar. 
Företagshandboken är det regelverk som företaget använder för att samordna alla 
kvalitetspåverkande aktiviteter samt sprida kännedom om policy och regler för annan 
gemensam verksamhet. Företaget är som nämnts, bland annat certifierade enligt 
kvalitetsstandarden SS-EN ISO9001. 
Företagshandboken är konkret utformad och innehåller även exempel på reglers användning. 
Målgrupp är den egna personalen. Beslut om extern fördelning tas av VD efter samråd med 
funktionsansvarig för Kvalitet. Företagshandboken publiceras på företagets intranät, och 
uppdateras kontinuerligt. Den finns också i några exemplar i pärmar och registrerade CD-
skivor. Innehållet är bland annat inriktning, organisation och olika instruktioner när det gäller 
affärer, provning och inköp, produktionsutrustning, dokumentation och IT, miljöfrågor, 
administration och ekonomi, dokumentation och IT, säkerhet samt avdelningsspecifika 
instruktioner. Under kapitlet dokumentation anges arkiveringstider, ansvar och andra 
riktlinjer. Tekniska rapporter och provningsrapporter ska arkiveras inom två månader efter det 
att slutlig version fastställts. Externa dokument ska alltid vara knutna till dokumenterad 
ändringstjänst. 
 
Varje sida i verksamhetssystemet har en horisontell menyrad där makrostrukturen blir synlig 
och visar var i hierarkin man befinner sig. Till vänster om varje dokument, vilka oftast måste 
rullas för att hela dokumentet ska kunna läsas, ligger en vertikal länkmeny som leder till 
avsnitt inom sidan. Efter varje avsnitt kan man klicka sig ”Till början” av artikeln. En länk ger 
också tillgång till worddokument med texten. 
 
Miljö- och skyddshandboken innehåller det regelverk som styr hur verksamheten ska bedrivas 
för att uppfylla lagar och förordningar inom miljöområdet samt Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter för arbetsmiljö. Ledning av det yttre miljöarbetet är certifierat enligt SS-EN ISO 
14001. Företaget har som mål att minska miljöbelastningen av egen och kunders verksamhet 
så mycket som möjligt.  
 
Rubriken Ledning & Administration leder till en sida med sju länkar till: Strategisk 
affärsplan 2003-2008, Kapacitetsutnyttjande, Personal, Statistik, Ekonomi, Marknad samt till 
Lokalavdelning. Under Strategisk affärsplan redovisas företagets strategi. Affärsidén, de 
tjänster företaget erbjuder och vilka stödjande verksamhet som finns presenteras. Här finns 
också en omvärldsanalys där konkurrenter och trender tydliggörs. Kapacitetsutnyttjande ger 
tabeller över hur stor del av sin kapacitet företaget utnyttjar i förhållande till de mål som satts 
upp. Personal visar information om försäkringar, inarbetade dagar, trivsel, tillvägagångssätt 
vid tjänsteresor samt statistik över sjukfrånvaro. Rubriken Statistik visar just denna statistik 
en gång till och Marknad ger marknadsinformation; företagspresentation på svenska och 
engelska, kundregister, konkurrentinformation, timpriser, mallar för framtagning av OH-
bilder, mässkalender där årets företags listas och kostnader för olika tjänster. Under 
lokalavdelning presenteras dennas medarbetare. 
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Data & IT: hemsida presenterar sina medarbetare. I mappstrukturen som finns till vänster på 
hemsidan ges länkar till standarder skrivarinformation, information om program, FAQ, 
Dokumenthantering bl.a. Dessutom finns i menyn en länk som kallas Övrigt. Sök är en 
sökfunktion för fritextsökning i intranätet. Den presenteras under rubriken Sökfunktioner 
kapitel 5.2.1 
 
I fält två, under den horisontella menyn, presenteras en nyhetssida i två spalter Senaste Nytt 
med 26 nyheter (2004-03-06) från 2004-02-18 till 2002-09 01, de flesta med länkar. De 
senaste presenteras först och för att nå de äldsta måste sidan rullas. Under våren skedde, som 
tidigare nämnts, en omorganisation och ett varsel lades. För att ge svar på frågor angående 
detta öppnades en diskussionsfunktion där frågor kunde skickas in anonymt för att besvaras 
av ledningen. Denna ligger som en nyhet med en länk där möjlighet finns att ställa frågor. 
Frågor och svar publiceras också.  
 
I och med att en länk till tidsregistrering ligger på hemsidan, i fält tre, och att denna i princip 
ska ske varje dag, bör alla medarbetare utnyttja intranätet varje dag. Detta ger förutsättning 
för att intranätet ska kunna nå ut med meddelanden. Att nyhetssidan inte uppdateras oftare än 
vad som sker, kan bero på att man inte har något större behov av nyhetspresentation. 
Ägarföretagets hemsida har en ofta uppdaterad nyhetsrapportering. En annan orsak kan vara 
att ingen tydlig delegation finns. Webbansvarig ansvarar för publicering, och fyller på när hon 
snappar upp något nytt men ansvaret är annars spritt på flera personer och inte klart definierat. 
Möjlighet finns att använda denna sida mer av företagsledningen för att nå ut till 
medarbetarna. Den kan också användas för att ytterligare förstärka ”företagsandan” eller att 
uppmärksamma goda insatser.  
 
I fält tre längst till höger på sidan finns en vertikal länksamling. Ingen gruppering eller 
urskiljbar ordning på länkarna kan urskiljas. Nya länkar har tillfogats sist i listan efter att de 
tillkommit. Vissa länkar, Tidsregistrering, Marknad och Sök dokument är röda och resten blå. 
Besökta länkar blir gröna men någon princip för det övriga färgvalet kan jag inte urskilja. 
Eventuellt är det de förmodat mest frekvent använda som rödfärgats. Vid en så här liten 
samling ger bristen på gruppering eller sorteringsordning inget problem. Inte heller att 
länkarna placerats till höger på sidan i stället för vänster som Nygren rekommenderar, gör 
länkarna svårlästa. Vana läsare lär sig ju snabbt principen för sidlayout. Vid ytterligare tillägg 
av länkar kan det dock ge svårigheter med överblickbarheten, åtminstone för nya användare, 
om ingen gruppering eller sorteringsordning tillämpas.  
 
Överst i länksamlingen finns en förslagslåda vid en ikon av en postlåda. Samtliga anställda 
ska kunna lämna förslag till förbättring genom att använda en blankett, som finns på 
intranätet. Ifylld blankett sänds sedan tillkvalitetsansvarig, som registrerar förslaget i en 
databas. Förslag till förbättringar följs upp efter en fastställd rutin. Under förslagslådan finns 
samlingsrubriken: Alltid aktuellt under vilken 18 länkar samlats (2004-05-19).  
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Figur 3. Vertikal menyrad från hemsidans, fält tre, beskuren  

 
En self-service-funktion som ligger högst upp på sidan är tidsregistreringen. Andra self-
servicefunktioner, som bokningsfunktioner ligger inte i intranätet utan nås via startmenyn, där 
gruppvaruprogrammet groupwise finns med bokningsfunktioner och e-post. 
 
Infokatalogen innehåller personalen på de olika avdelningarna med telefon och e-
postadresser. Att arbeta på företaget ger en presentation utformad som klickbara pusselbitar 
där information om verksamhet, företagshälsovård, säkerhet, fackföreningar, medarbetarskap 
ges på ett överblickbart sätt.  
 
Företagshandboken fanns förr enbart i pärmform och uppdaterades då manuellt. Nu ligger 
den också på intranätet och uppdateras kontinuerligt, liksom miljö- och skyddshandboken. 
Dessa två handböcker finns också tillgängliga via verksamhetssystem i den horisontella 
menyn överst på sidan, som beskrivits under fält ett av intranätet. När man är inne i denna 
visas dock inte var man befinner sig i hierarkin. 
 
Materialdatabas liksom Chembase, (ej i bild) är två externa databastjänster som företaget 
abonnerar på och som görs tillgängliga via intranätet. 
 
Marknad (ej i bilden) ger tillgång till länkar med bransch- och kundinformation.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att innehållet i intranätet i stor utsträckning ger tillgång 
till intern information de anställda behöver för sitt arbete. Dessutom ges tillgång till externa 
databaser och till källor på Internet via länkar. Kommunikation av idéer kan uppnås via 
förslagslådan och en tillfällig diskussionsfunktion finns, med kommunikation mellan 
företagsledning och medarbetare. 
 
Det finns flera möjligheter att söka i intranätet. Sök är en sökfunktion för fritextsökning i 
intranätet. För att söka på företagets intranät väljer man Sök i denna horisontella menyrad 
högst upp på sidan. Man kan välja om man vill söka i alla index, eller enbart i 
Verksamhetssystem, eller enbart på intranätet. Om man vill komma åt företagets eget 
dokumentarkiv måste man istället använda en annan sökfunktion på samma hemsida. Sök 
dokument, som ligger i den vertikala länkmenyn i fält tre. Användaren måste således vara 
medveten om vilka sökrymder som avses för att kunna välja rätt söklänk.  
 
Sökfunktionen kallas Advanced search på sidan, tillverkas av Novell och heter NetWare Web 
Search. Tjänsten installerades under 2002. I sökmanualen, som är på engelska, finns uppgifter 
om vilka sökningar som ska vara möjliga. På söksidan kan man välja om man vill söka på  
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• alla ord i söksträngen, dvs. boolesk AND 
• minst ett av orden i söksträngen, dvs. boolesk OR  
• en exakt fras  

 
Man kan välja på att få resultatlistan, som presenteras med rak vänstermarginal, i olika 
format: 
 

• brief, (kort); enbart titel 
• normal; titel och beskrivning 
• detailed (utförlig); titel, description, språk, datum och URL 

Description innebär några ord i klartext om innehållet i dokumentet. 
 
1 Företagsgemensam IT   96%  

  
Handläggare: Fastställd: Ersätter: M-instruktion: XXXXX XXXX M:48-07 M:48-08 
Företagsgemensam IT (Informationsteknik) 2002-10-03 Instruktionen är omarbetad Organisation 
och personal Övergripande ansvaret för datanätverket ...   

  
2003-aug-01 12:35:56   HTML   svenska    58 657    Intranet   
http://Intranet.xxx.se/tmp/verksamhetssystem/xxx1/8_Dokumentation_och_IT/M48.htm  

 
Figur 4. Exempel på sökresultat med utförlig resultatlista 
 
Det finns möjlighet att välja tidsintervall för publicering och på vilket språk träffarna ska 
presenteras. På sidan finns också en hjälpfunktion. I denna visas en sida med ytterligare 
sökfunktioner för avancerad sökning, under rubriken; Refine your search och vidare Using 
operators and switches. Där redogörs för principer för boolesk sökning. AND, OR och NOT 
ska anges med versaler för att inte förväxlas med söktermer. En variant av AND anges också: 
(&). Citationstecken kan användas runt en sökt fras.  
 
Med s.k. switches ska man kunna begränsa sökningen till att hitta termer inom en och samma 
mening. Det är alltså en form av närhetsoperator : 

“…/SENTENCE switch, … tells Web Search that you only want documents 
returned that contain apples and oranges in the same sentence.” 
 

Ett ytterligare sätt att uttrycka booleska operatorer är med plus- och minustecken för AND 
och NOT, vilket får en egen rubrik med exempel: apple + orange 
eller om man vill exkludera temer:+apple +orange -tomato 

 
På denna sida ges också rubriken Using Wildcards. Frågetecken (?) och asterisk (*) kan 
användas för att ersätta tecken. Ett eller flera frågetecken läggs till en teckensträng när man är 
osäker på exakt tecken. Exemplet som ges är: ”Nov??? could return Novell, Novels, etc.” Det 
förefaller som om man måste veta hur många tecken termen innehåller med detta söksätt.  
 
Asterisken (*) används för att återfinna dokument som innehåller noll eller flera tecken istället 
för asterisken. Inget exempel ges i manualen men jag tolkar det som att söktermen colo*r 
skulle återfinna både color och colour. 
 
Om användaren inte är nöjd med dessa sökanvisningar finns möjlighet att gå vidare till en 
sekvens länkar med vidare instruktioner, under rubriken Related topics: 

• Search Proximity 
• Combining Search Operators 
• Performing Field Searches 
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• Using Search Parameters 
• Sorting Search Results 
• Printing Search Results 
• Exploring Search Parameters 

 
För att söka i företagets egen interna dokumentproduktion används den näst sista länken i den 
vertikala länkmenyn på hemsidan, Sök dokument (ej med i figur). Den går till en sökmotor 
för fritextsökning i det gemensamma arkivet, G: Varje natt indexeras alla word-, excel-, 
powerpoint-, pdf- och htm-filer automatiskt. Alla ord i texten indexeras, samt alla metataggar 
som angivits i mallen när dokumentet skapades. Ingen stoppordlista tillämpas. Sökning på 
beteckningen då bindestrecket är med ger ingen träff, däremot ger beteckning utan 
bindestreck träff. Om detta beror på att bindestreck inte indexeras, eller om beteckningen som 
hamnar högst upp på dokumentet inte indexeras, och att det är filnamnet som indexeras och 
dokumentet därför hittas besvaras inte av denna undersökning. 
 
Återvinningen baseras på binärprincipen, om sökordet, queryn finns närvarande eller ej. 
Relevansrankningen är baserad på probabilistisk modell. En gång i veckan sker en optimering 
baserad på hur användarna sökt. Detta innebär att indexen sorteras mer exakt och ska ge 
förfinad sökning. Dataansvarig uppgav att programmet följde med på köpet i och med 
uppgradering av servrar139. Sökmotorn installerades förra året (2003) och ersätter eller 
kompletterar den äldre dokinfo, ett äldre, internproducerat program för sökning av dokument 
via metadata, installerat 1996, med utförlig men något svårtillgänglig sökgrammatik. Bara 7 
% angav i en användarenkät angående dokumenthanteringssystem, som gjordes förra året, att 
de ofta eller alltid använder sig av dokinfo vid sökning. 41 % angav ibland och 52 % aldrig.140 
 
Här finns dock möjlighet att söka på de metadata som tilldelats och att begränsa sökningen till 
tidsintervall. Sökdialogerna är dock flera och många sökkommandon krävs vilket upplevs 
krångligt och svårtillgängligt. Innan den nya sökmotorn installerades sökte man därför istället 
(55 % ofta alltid) via utforskaren under G:\, gemensamma arkivet, eller i pärmar med 
pappersexemplar (24 % ofta, alltid), enligt den interna enkäten. 141 
 
Den nya sökmotorn ger ytterligare möjlighet för riktad sökning i gemensamma arkivet. 
Gränssnittet för sökning ser i stort likadant ut som för den tidigare beskrivna sökmotorn, och 
även här kan man välja all indexes. Sökdialogen, det fönster där sökorden skrivs in, är väl 
tilltagen och medger att flera sökord syns. Här kan man dock också begränsa sökningen till 
mappen för årets dokument, (som vid tidpunkten för min undersökning ännu kallades 2003 på 
grund av tekniska svårigheter att ändra årtal, enligt IT-ansvarig) eller till alla tidigare års 
dokument under gemensamma arkivet. Dessutom kan man välja mellan åtta andra 
dokumenttyper t.ex. standarder, certifikat och licenser. I maj (2004-05-17) har dessa 
sökrymder ändrats och endast tre alternativ kan anges, in all indexes, i ägarföretagets 
standarder och i dokumentarkiv. Sökdialogen finns också överst och längst ned på sidan med 
resultatlistan. Möjlighet att söka inom resultatet medges via funktionen search within this set. 
Hjälpmanualen är för övrigt densamma.  
 
Resultatlistan kan fås presenterad i antingen brief, (kort), normal eller detailed, (detaljerad) 
och visas med rak vänstermarginal. Detailed innehåller title, description, language, date och 
                                                 
139 Samtal med dataansvarig 2004-02-27 
140 Dokumenthantering, sammanställning frågeformulär 70 respondenter svarade vilket mo tsvarade 70 % av de 
anställda. 
141 Sammanställning frågeformulär 
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URL. Description innebär här att information om innehållet i dokumentet. (Vid en sökning i 
maj är dock detta ändrat och dokumentets fastställnings datum finns med.) I URL-en kan man 
dock utläsa vilket år dokumentet fått sin beteckning. 
 
1 Lägesrapport 9 "Nytt dokumenthanteringssystem"   52%  
     
  

2004-feb-11 12:10:34   Word Document   svenska    256 512    Dokument under  2003   
file://mickey.xxx.se/vol1/gemensam/dok/Dok2004/Projekt/PRJ200400031.DOC  

 
Figur 5. Exempel på detaljerad resultatlista vid sökning i gemensamma arkivet G:\ 
 
Resultatlistan kan sorteras efter relevans vilket är förvalt värde, eller titel, index, språk, 
datum, filstorlek, filformat och URL. Sökträffarna anges i relevansordning med en 
procentsiffra. Denna siffra är en gissning som baseras på hur ofta dokumentet sökts och 
hittats. Egentligen är siffran en irrelevant upplysning eftersom det handlar om ett litet system, 
enligt dataansvarig på företaget.142 Time to search ger tid för sökningen angivit i sekunder 
med hundradelar. 
  

5.2 Dokumenthantering vid företaget  
Själva skapandet av dokument görs inte via intranätets hemsida utan nås via Arkiv i den 
översta menyn. Ett nytt dokumenthanteringssystem med fler funktioner skulle ha införts under 
våren. Tyvärr blev installationen fördröjd men jag ger en presentation av det aktuella 
systemet.  
 
De olika dokumenttyper som förekommer är bl.a. brev, offerter, meddelanden, tekniska 
rapporter, totalt 14 stycken. Varje sådan dokumenttyp börjar alltid med en dialogruta där viss 
dokumentinformation lämnas, dvs. man tilldelar metadata som titel, författare, dokumenttyp, 
dokumentnummer, handläggare mm. Standardattribut är: 
 

• Dokumentnamn, som är ett unikt ID-filnamn 
• Handläggare, dvs. den användare som tog ut dokumentet 
• Sparat av, är den som sparat dokumentet 
• Username är användarens inloggningsnamn på nätet, skapat efter en välkänd princip 

på företaget. 
• Datum när dokumentet tog ut 
• Tid när dokumentet togs ut 

 
Olika dokumenttyper har olika uppsättningar attribut. Exempel på komplettering av attribut är 
kundkategori, sammanfattning och nyckelord. I enkätundersökningen143 uppger 66 % av 
respondenterna att de tycker att det är bra att klassa dokument med bestämda nyckelord för att 
underlätta sökningen.  
 
Mallarna är kopplade till en filnamnsgenerator som bygger på ett löpnummersystem för varje 
dokumenttyp. Här anges om dokumentet automatiskt ska förses med dokumentnummer. Om 
detta anges registreras dokumentet i en databas, en för varje dokumenttyp, och dokumentet får 
då automatiskt ett filnamn och en beteckning så att det kan identifieras. Dokumentet sparas 

                                                 
142 Samtal med dataansvarig 2004-02-27 
143 Dokumenthantering, sammanställning frågeformulär 
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också automatiskt i, användarens hemarkiv på nätverket. Exempel på ett filnamn är 
OFF200203921.doc. Filnamnet består av:  
 

• ID-bokstäver som relaterar till vilken dokumenttyp, alltså t.ex. OFF för offert eller 
TEK för teknisk rapport. 

• En årtalssiffra t.ex. 2002 
• Ett fyrsiffrigt dokumentnummer gemensamt för hela företaget. De flesta 

dokumenttyper får ny numrering varje år, t.ex. 0392 
• Ett utgåvenummer, möjligt från 1 - 9 
• Filändelsen .doc 

  
Den första utgåvan av ett dokument får nummer 1. Senare utgåvor eller versioner kan ges ut 
utan att dokumentets beteckning ändras. Det är alltså den sista siffran som visar utgåva. Högst 
upp på dokumentet i sidhuvudet syns beteckningen. Beteckningen ser likadan ut som 
filnamnet men innehåller bara de två sista siffrorna i årtalet och utgåvenumret finns inte med. 
Ovanstående filnamn får beteckningen OFF02-0392 Alla behöriga användare kan läsa 
samtliga filer i arkivet men alla dokument som lagras i gemensamma arkivet är spärrade för 
ändringar. Om ett dokument ska ändras måste antingen utgåvenumret också ändras eller ett 
helt nytt dokumentnummer tas ut. 
 
Dokument skapas via 50 olika dokumentmallar som är konstruerade i Microsoft Word 2000 
som dot- filer. Man når dem via Nytt dokument under Arkiv-menyn och kan välja mellan 11 
flikar med kategorier, exempelvis: Företagets personal, Företagets rapporter, Företagets 
instruktioner osv. Exempel på mallar är meddelande, offert, kalkyl, arbetsinstruktion, arbets- 
och miljöinstruktion, brev och engelskt brev. Systemet tillåter inte att dokument skapas utan 
att ett nytt dokumentnummer genereras. Detta medför att dokument som är tänkta som 
arbetskopior genererar nya dokumentnummer, något som ger onödigt arbete när dokument 
ska följas upp.144 Dokumenten innehåller alltid text, oftast i Word men kan också innehålla 
bilder i jpg- eller tif- format. Exceldiagram och PowerPoint-presentationer kan finnas i 
dokumenten. Allt infogas i dokumenten och sparas i en gemensam doc-fil. 
 
När en ny utgåva eller ny version av ett dokument ska tas ut hämtas dokumentet i 
gemensamma arkivet och sparas sedan i användarens arkiv, H:\malldok, genom Arkiv, spara 
som med samma filnamn förutom siffran i position 12, numret för utgåva. Detta nummer 
ändras alltså manuellt men filnamnet blir i övrigt detsamma. Exempelvis ändras 
OFF200203921 till OFF200203922. Enligt en rapport inom företaget blir denna rutin lätt fel 
eftersom den antingen är okänd för användarna eller upplevs som för komplicerad. Det nya 
systemet ska ge automatisk versionshantering.145 

 
För varje dokument ska anges behörighet. Fyra informationsklasser finns 

• Ö öppen, som alla kan läsa 
• I intern, för medarbetare med tystnadsplikt 
• FH  företagshemlig, endast behörig medarbetare har tillgång  
• KFH  kvalificerat företagshemlig, endast behörig medarbetare har tillgång och 

kvittering av mottagning krävs 

                                                 
144 Slutrapport Dokumenthantering 
145 Nytt dokumenthanteringssystem, Förstudie/Kravspecifikation Av internprojektet ”Nytt 
dokumenthanteringssystem 2003” 
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På dokumentets första sida i sidhuvudet finns angivet 

• Dokumenttyp 
• Beteckning  
• Utgåvenummer  
• Informationsklass  

Filnamnet syns också på första sidan  
 
G:\arbarkiv är ett arkiv som möjliggör att flera användare kan arbeta tillsammans med ett 
dokument. Här möjliggörs alltså att flera medarbetare kan skriva i dokumentet. Behörighet 
krävs för att arbeta i eller ändra i dokument.  
 
G:\komarkiv är ett gemensamt kommunikationsarkiv. Det används när flera användare delar 
ett dokument för att flytta det. Om man lägger det i G:\komarkiv kan nästa medarbetare hämta 
det där för att arbeta vidare med dokumentet. Om man använder denna funktion och undviker 
att skicka dokument via e-post slipper man att flera dokument med samma dokumentnummer 
cirkulerar på nätverket. Enligt en enkät angående dokumenthanteringen vid företaget används 
dock e-post oftare (53 %) än kommunikationsarkivet (42 %).146 Alla användare med 
behörighet kan gå in i dokumenten som ligger i kommunikationsarkivet. 
 
Innan ett dokument permanentlagras genomgår det en gransknings- och godkännandeprocess. 
För instruktioner, provningsrapporter och tekniska rapporter finns särskilda rutiner. Oftast 
används en papperskopia som först lämnas till kollegor som kommenterar. Enbart 10 % 
använder kommunikationsfunktionen medan 41 % använder e-post. Sedan lämnas 
dokumentet till en granskare, som kan vara avdelningschef och ibland handläggaren själv. 
Dokumentet tas åter för eventuella korrigeringar och lämnas sedan till en godkännare. 93 % 
lämnar över dokument i pappersform för fastställande. Godkännaren återlämnar till 
handläggaren som skickar ärendet dels till kunden, dels till en administratör som arkiverar en 
papperskopia. Dessutom arkiveras dokumentet elektroniskt i det gemensamma arkivet. Enligt 
en enkät sparar de flesta användare egna papperskopior av tidigare dokument. En viss risk för 

                                                 
146 Dokumenthantering, sammanställning frågeformulär 
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sammanblandning finns om upplagor ändras och medarbetare förlitar sig till papperskopior. 

 
Figur 6. Arbetsflödet för internproducerade dokument. G:\dok är det gemensamma arkivet, 
medan dokinfo är ett sökprogram. 
 
Dokinfo är ett äldre, internproducerat program för sökning av dokument via metadata 
installerat 1996, med utförlig men uppenbarligen svårtillgänglig sökgrammatik. Bara 7 % 
angav i en enkät att de ofta eller alltid använder sig av dokinfo vid sökning, 41 % ibland och 
52 % aldrig.147 
 
Företaget har flera olika elektroniska arkiv, förutom arbets- och kommunikationsarkiven. H:\ 
är användarens eget hemarkiv. En förvald mappstruktur finns med en bas på tre mappar, 
gwarkiv, malldok och Windows 4.0 Workstation Profile som sedan indelas i ytterligare 16 
undermappar. Här sparas t.ex. alla dokument som användaren öppnar, i mappen Recent.  
 
Mappstrukturen under G:\, som företagets gemensamma arkiv benämns, består av 16 mappar 
som namnges i alfabetisk ordning från arbarkiv, arbetsarkiv till utskriftsexempel 
 
G:\DOK är företagets permanenta arkiv. Här finns dokument samlade i alfanumerisk ordning 
efter årtal och efter dokumenttyp. Den första mappen Dok innehåller mappar med titlarna i 
alfabetisk ordning från anteckningar, beställningar, brev till utredningar och övrigt. Sedan 
följer mappar med varje års arkiverade dokument från 2000 till 2004. Efter detta kommer 
mappar från 1993 till 1999. Anledningen är att benämningen under 90-talet var Dok3 tillDok9 
från 1993 till1999, medan man från 2000 och framåt ger mapparna namn efter hela årtal 
Dok2000, Dok 2001 osv. och att sorteringen görs efter första siffran i årtalet, inte sista.  
 
Ekonomisystemet är inte kopplat till det gemensamma arkivet. I detta system finns lagrat 
kundernas beställningar, debiterad tid, uppgifter om kundernas identitet och uppdraget som 
det definieras av företaget.  
 

                                                 
147 Dokumenthantering, sammanställning frågeformulär 
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Figur 7. Mappstruktur i arkivet  
 
Under varje års mapp följer ett antal undermappar. 1993 är dessa 13 med följande förkortade 
benämningar best, eko, fa93, fax, hbr, ins, mr, off, prr, res, sam, skr, ter, övr. 1994 utökas med 
en mapp dubbelnr, dubbelnumrerade och 1995 tillkommer ytterligare en mapp: felnr, 
felnumrerade, medan två andra mappar tas bort. Vissa av förkortningarna kan verka 
förvirrande för en utomstående. Utrymmesmässigt finns plats att skriva ut hela 
beteckningarna, eller åtminstone större delar av dem men för de invigda innebär 
förkortningarna uppenbarligen inget problem eftersom man hållit fast över åren. Från 1996 till 
1999 är antalet mappar konstant, 13 mappar. Från år 2000 till 2004 har antalet mappar 
minskat till 10. Dessa benämns besterk, brev, ink, medd, off, ord_kalk,p_rapp, projekt, t-rapp, 
uppdragsspec.  
 
Ingen känd lagringsrutin för datorarkiv finns men rapporter i pärmarkiv arkiveras i minst 10 
år medan andra rapporter som relateras till objekt arkiveras så länge som de finns i tjänst, 
vilket kan innebära 50 år. Instruktioner lagras så länge de gäller och därefter i 10 år. För 
övriga dokument finns ingen känd rutin för gallring. 148  
 

                                                 
148 Nytt dokumenthanteringssystem, Förstudie/Kravspecifikation Av internprojektet ”Nytt 
dokumenthanteringssystem 2003” 
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5.3 Resultat enkätundersökning 
131 enkäter skickades ut till företagets anställda via e-post. 56 svar lämnades in, vilket ger en 
svarsfrekvens på 42,7 %. Som tidigare påpekats hade några arbetsbefriats på grund av varslet 
om uppsägning. Vissa befann sig på tjänsteresor och några var tjänstlediga och kunde därför 
inte nås. Detta betyder att svarsfrekvensen i realiteten troligen är något högre men eftersom 
jag inte kunnat få fram exakt antal som nåtts av enkäten tas ingen hänsyn till detta i vid 
beräkningen av svarsfrekvens. Uppsägningarna kan ha påverkat svarsbenägenheten och 
resultatet skulle ha kunnat se annorlunda ut om den ”andra hälften av företaget” svarat. 
Attityder till intranätanvändning kan också ha påverka viljan att svara. 
 
Svaren ges i tabellform, eftersom det är svårt att få diagram tydliga när så många variabler 
använts i flera av frågorna. Siffrorna tabellerna avser absoluta frekvenser, eftersom det totala 
antalet svar är förhållandevis lågt, omkring 50 respondenter. För att underlätta läsningen har 
dock också de relativa frekvenserna angivits i kommentarerna för de värden som diskuteras i 
anslutning till tabellerna. Svaren har bara undantagsvis kommenterats efter respondenternas 
arbetsuppgifter.  
 
Tabell 1 Enkätfråga 1 
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

Sysselsättning Antal 
Administration 5, (Adm+kons 3) (Adm+ provn 1)  9 
Konsultation32 (Provn + kons 2) 34 
Provning  13 
Summa (n) 56 

 
56 personer svarade på enkäten. Huvuddelen av de 56 respondenterna anger konsultation som 
arbetsuppgift, 34 personer. Bland dessa inräknas 2 som anger att de dessutom arbetar med 
provning. 13 anger provning och 9 anger administration. Bland de 9 med administrativa 
arbetsuppgifter, har inräknats 3 som också angivit att de dessutom arbetar med konsultation, 
medan 1 också arbetar med provning.  
 
Tabell 2 Enkätfråga 2 
 

2. Vilken information behöver Du tillgång till för att utföra ditt arbete? 
Kryssa i de alternativ som gäller Dig. 

 
 Varje 

dag 
Några gånger 
i veckan 

Mindre än en 
gång i veckan 

Ej svar Total  
(n) 

Information om kunder 5 17 33 1 56 
Information om kunders affärer med 
Företaget 

3 6 43 4 56 

Information om tidigare kundkontakter 2 7 45 2 56 
Information om leverantörer 2 15 35 4 56 
Information om pågående affär 4 15 32 5 56 
Interna tekniska rapporter 4 23 26 3 56 
Externa tekniska publikationer, 
tidskrifter t.ex. 

 17 36 3 56 

Tekniska specifikationer/standarder 11 24 17 4 56 
Information om konkurrenter   2 49 5 56 
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Information om politiska beslut  1 48 7 56 
Information om Företagets strategi 1 5 45  5 56 
Information om Företagets ekonomi 4 8 39  5 56 
Marknadsinformation 3 11 37  5 56 
Ägarföretaget-gruppens regler  12 40  4 56 

 
Fråga två visar vilka av ett antal kategorier information, respondenterna i företaget anser att 
de behöver, och hur ofta de behöver dessa. Mest frekvent behov (varje dag eller några gånger 
i veckan) redovisas för: 

• Tekniska specifikationer och standarder, 35 respondenter (11+ 24), eller 
 62 % 

• Interna tekniska rapporterna, 27 (4+23), 48 %.  
• Information om kunder, 22 (5+17), 39 %,  
• Information om pågående affär 19 (4+15) 34 % 
• Information om leverantörer 17 (2+15) 30 % 
• Tekniska publikationer, tidskrifter t.ex., 17 respondenter 30 % 

 
Det kan noteras att svarsalternativet ”mindre än en gång i veckan” har fått höga 
svarsfrekvenser och därför kunde ytterligare ett alternativ, ”mindre än en gång i månaden” 
givit en tydligare bild av hur behovet fördelar sig över tid. Detta alternativ togs bort i samråd 
med handledaren. Svarsalternativet mindre än en gång i veckan kan betyda att vissa 
respondenter anser att informationen aldrig behövs eller att den behövs så ofta som varannan 
vecka. Bortfallet tolkar jag som att respondenten inte behöver informationen för sitt arbete.  

 
Tabell 3 Enkätfråga 3 
 

3. Var söker Du? Kryssa i de alternativ Du använder. 
 

Önskad information Företag-
ets 
intranät 

Gemen- 
sam-
arkivet G: 

Summa 
Intranät och 
Gemensamhet
s arkivet 

Ägar-
företa
gets 
nät 1 

Ägar-
företa
gets 
nät 2 

Inte
rnet 

Ej 
svar 

Information om kunder 15 11 26 12 7 37 8 
Information om kunders affärer med 
Företaget 

23 26 49  1 2 17 

Information om tidigare 
kundkontakter 

25 31 56   1 20 

Information om leverantörer 20 2 22  3 37 11 
Information om pågående affär 22 10 32  3 15 8 
Interna tekniska rapporter 15 27 42    6 
Externa tekniska publikationer, 
tidskrifter t.ex. 

   3 3 32 9 

Tekniska specifikationer/standarder 8 5 13 7       19 19 7 
Information om konkurrenter 9 3 12 1 1 27 10 
Information om politiska beslut 3  3 8 3 19 15 
Information om Företagets strategi 34 4 38    8 
Information om Företagets ekonomi 28 10 38    9 
Marknadsinformation 26 8 34 4 1 8 11 
Ägarföretaget-gruppens regler 3  3 26       10 1 13 

 
Fråga 3 visar var i det elektroniska informationssystemet den efterfrågade informationen söks. 
De två alternativen Företagets intranät och Gemensamhetsarkivet kan uppfattas antingen som 
ett system eller som två olika system, där G kan nås via sökmotorn i intranätet, därför de två 
alternativen i enkäten. För att visa hur utfallet blir om man betraktar dem som ett system har 
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jag summerat de två kolumnerna i en egen kolumn: ”Summa Intranät och 
gemensamhetsarkiv.” Respondenterna har kunnat ange flera alternativ för varje kategori, 
vilket medför att totala antalet svar för varje alternativ varierar. 
 
Tabellen visar att företagets intranät utnyttjas i hög grad av respondenterna särskilt för  

• Information om tidigare kundkontakter 56 
• Information om tidigare affärer 49 
• Interna tekniska rapporter 42 

 
Via Internet söks  

• Information om kunder 37, (66 %) 
• Information om leverantörer, 37, (66 %) 
• Information om konkurrenter 27, (48 %) 
• Externa publikationer, t.ex. tidskrifter 32, (57 %).  

 
Ägarföretagets nät 1 och Ägarföretagets nät 2 används för den efterfrågade informationen i 
lägre grad, dock söks specifikationer och standarder av 27 (7 +19), (46 %), via dessa intranät,  
Genom kommentarerna har ytterligare informationskällor påvisats, främst av administrativ 
personal men även inom andra grupper. Tidigare undersökningar har visat att pärmar används 
i viss utsträckning. Denna fråga hade därför vunnit på att utvidgas med icke-elektroniska 
alternativ. Det interna bortfallet kan tolkas antingen som att respondenterna inte behöver 
informationen för sitt arbete eller att de söker på annat håll, t.ex. i sparade pappersexemplar i 
pärmar.  
 
Tabell 4 Enkätfråga 4 
 

4. I vilken grad bidrar intranäten till att Du kan utföra dina arbetsuppgifter?  
 

Intranät Inte alls I liten 
grad 

I viss mån Ganska 
mycket 

I hög 
grad 

Ej svar  Total 
(n) 

Företagets 
intranät 

4 6 18 16 11 1 56 

Ägarföretagets 
nät 1 

12 20 13 5 1 5 56 

Ägarföretagets 
nät 2 

18 12 10 8 7 2 56* 

 
Intranätens betydelse för möjligheten att utföra arbetsuppgifterna undersöks i nästa fråga. 
• Företagets intranät anses bidra "ganska mycket” eller ”i hög grad” av 27 (16+11), 

knappt hälften av respondenterna, 48 %.  
• Ägarföretagets nät 1 bidrar i samma grad, för 6 (5+1) 11 % 
• Ägarföretagets nät 2 för cirka en fjärdedel 15 (8+7), vilket motsvar 27 %. Detta nät 

kräver lösen.  
• 10 (4+6), eller 18 % anser att Företagets intranät inte alls bidrar eller bidrar i liten grad 

till att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Om detta beror på att deras arbete inte kräver 
den information som ges tillgång till via intranätet, om behövd information söks på 
andra håll, t.ex. via de övriga intranäten eller om det finns andra orsaker kan inte 
utläsas av svaren.  

 
Vid kontroll av fördelningen mellan de olika kategorierna av arbetsuppgifter visar det sig 
att 8 (3+5) eller 89 % av de 9 som uppger administrativa arbetsuppgifter, anser att 
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Företagets intranät bidrar ganska mycket eller i hög grad, medan för konsultation anger 26 
(10+16) eller 76 % av 34 att det bidrar ganska mycket eller i hög grad. För 
provningspersonal, 13 respondenter, är motsvarande siffra 3 eller 23 % (3+0). 

 
*En respondent har givit två svar: ”i viss mån” samt ”ganska mycket” vilket vid 
summering skulle ge ett felaktigt n-värde, total, på 57 för Ägarföretagets nät 2. 

 
Tabell 5 Enkätfråga 5 
 

5. Hur ofta använder Du intranäten? 
 

Intranät Varje dag Några gånger i 
veckan  

Mindre än en gång i 
veckan 

Ej svar Total (n) 

Företagets intranät 37 17 2  56 
Ägarföretagets nät 1 10 17 29 1 56* 
Ägarföretagets nät 2 8 15 32 1 56 

 
Användningsfrekvensen redovisas under fråga 5. Varje dag eller några gånger i veckan 
används: 

• Företagets intranät av 54 respondenter (37+17), 96 %, vilket också kan förväntas 
eftersom arbetstid redovisas via intranätet.  

• Ägarföretagets nät 1 av 27 (10+17), eller 48 %  
• Ägarföretagets nät 2 av 23 (8+15), eller 41 % av respondenterna.  
 
En kommentar pekar på variationen av arbetsuppgifter ”arbetsuppgifter styr användning 
av Ägarföretagets nät 2”. Respondenten har därefter givit två svar: ”några gånger i 
veckan” samt ”mindre än en gång i veckan”. Någon har påpekat i kommentaren att 
Ägarföretagets nät 2 kräver lösenord. 
 

Tabell 6 Enkätfråga 6 
 

6. Hur väl känner Du till vilken information som finns utlagd i intranäten? 
 

Intranät Inte alls I liten grad I viss mån Ganska mycket I hög grad Total (n) 
Företagets intranät  1 15 27 13 56 
Ägarföretagets nät 1 3 26 19 6 2 56 
Ägarföretagets nät 2 11 17 19 7 2 56 

 
Kunskap om innehållet i de tre intranäten skiljer sig. 
Andel respondenter som angett att de ”inte alls” eller” i liten grad” känner till vilken 
information som finns utlagd: 

• Företagets intranät, 1 respondent 
• Ägarföretagets nät 1, 29 (3+26) 52 % 
• Ägarföretagets nät 2, 28 (11+17), 50 % 

 
Andel respondenter som angett att de känner till vilken information som ligger utlagd ”ganska 
mycket” eller ”i hög grad”: 

• Företagets intranät, 40 respondenter, (27+13), 71 %  
• Ägarföretagets nät 1, 8 (6+2) 14 % 
• Ägarföretagets nät 2, 9 (7+2) 16 % 
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Av alternativet ”i viss mån” är svårt att dra några slutsatser. Svaret kan innebära att 
respondenterna anser sig har tillräckliga lika väl som något bristande kunskaper.  
 
Tabell 7 Enkätfråga 7 
 

7. Hur tycker Du att det är att ”navigera”, att följa länkar, genom intranäten? 
 

Intranät Mycket 
lätt  

Ganska 
lätt  

Varken lätt 
eller svårt  

Ganska 
svårt 

Mycket 
svårt 

Vet ej Ej 
svar 

Total 
(n) 

Företagets 
intranät 

2 27 15 7  4 1 56 

Ägarföretagets 
nät 1 

4 7 22 5 2 12 4 56 

Ägarföretagets 
nät 2 

1 10 20 3 1 17 4 56 

 
 

Hur man upplever att det är att följa länkar genom intranäten är ämnet för fråga 7. ”Ganska 
svårt” och” mycket svårt” uppges för: 

• Företagets intranät, av 12 %, 7 respondenter (0+7),   
• Ägarföretagets nät 1 av 12 %, 7 (5+2)  
• Ägarföretagets nät 2, av 7 %,4(3+1)  

 
Vad svaret ”vet ej” står för ger denna undersökning inget svar på. Det kan betyda att lösen gör 
det omöjligt att veta hur navigeringen fungerar. Det kan också betyda att navigering inte 
utnyttjas. Om man ändå till ”ganska svårt” och ”mycket svårt” räknar in antalet svar ”vet ej” 
(4) blir siffrorna: 

• Företagets intranä t, 20 %, 11 respondenter (0+7+4), 
• Ägarföretagets nät 1, 34 %, 19 (5+2+12)  
• Ägarföretagets nät 2, av 38 %, 21(3+1+17)  

 
Tabell 8 Enkätfråga 8 
 

8. Behöver Du ha instruktioner eller hjälp för att bli bättre på att använda 
något av intranäten? 
 

Intranät Ja Nej Ej svar Total (n) 
Företagets intranät 11 44 1 56 

Ägarföretagets nät 1 23 32 1 56 

Ägarföretagets nät 2 28 27 1 56 

 
• 11 respondenter (20 %) anger att de behöver instruktioner eller hjälp för att bli bättre 

på att använda Företagets intranät, samma antal som på något vis har problem med 
eller inte utnyttjar navigering, enligt fråga 7. En respondent angav att han eller hon 
känner till vilken information som finns utlagd i ”liten grad” eller ”inte alls”, enligt 
fråga 6. 

• För Ägarföretagets nät 1 är siffran 23, (42 %) 34 % angav att de på något vis har 
problem med eller inte utnyttjar navigering, enligt fråga 7. 52 % känner till vilken 
information som finns utlagd i ”liten grad” eller ”inte alls”, enligt fråga 6. 

• För Ägarföretagets nät 2 är antalet 28 respondenter, (50 %) vilket överensstämmer 
med antalet som angav att de känner till vilken information som finns utlagd i ”liten 



 43 

grad” eller ”inte alls”, enligt fråga 6. 38 % angav att de på något vis har problem med 
eller inte utnyttjar navigering, enligt fråga 7. 

 
Vid kontroll mellan olika yrkesgrupper visade det sig att bland dem som angett konsultation, 
34 respondenter, uppgav 10 dvs. nästan 30 % av denna yrkesgrupp , att de ville ha 
instruktioner eller hjälp. 
I kommentarerna anges att uppdatering kan vara bra, att bättre rubricering och mer logik 
skulle underlätta. Tre respondenter efterfrågar mer tid för att lära sig. 
 
Tabell 9 Enkätfråga 9 
 

9. Vilka typer av information eller tjänster använder Du i Företagets intranät?  
 

Typ av information Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

Mindre än en 
gång i veckan 

Inte alls Ej svar Total (n) 

Intern 
personalinformation 

5 25 21 4 1 56 

Verksamhetssystem 4 7 32 9 4 56 
Materialdatabas 1 3 22 27 3 56 
Chembase  3 26 25 2 56 
Min avdelnings hemsidor 1 6 27 20 2 56 
Andra avdelningars 
hemsidor 

 3 25 26 2 56 

Marknadsinformation 2 10 29 13 3 56* 
Telefonnummer. el. e-
postadresser 

7 28 12 6 3 56 

 
Fråga nio i enkäten avser enbart Företagets intranäts hemsida. Den visar användningen av ett 
urval av de länkar som presenteras på denna sida. Hög användarfrekvens, ”några gånger 
veckan” eller ”varje dag”, anges för:  

• Telefonnummer och adresser, 35 (63 %) samt  
• Intern personalinformation 30 (54 %).  

 
Lågt användande, ”inte alls”, anges för  

• Egna avdelningars hemsidor, 20 respondenter (36 %)  
• Andra avdelningars hemsidor, 26 (46 %).  
• De databaser som företaget abonnerar på. 27, (48 %) och 25, (45 %). Detta skulle 

kunna bero på att arbetet inte kräver den information som kan hämtas där. Vid kontroll 
av fördelning mellan yrkeskategorier visade det sig dock att även bland dem som 
uppgett konsultation som arbetsuppgift uppgav 15 respondenter att de ”inte alls” 
använde Materialdatabas och 16 att de ”inte alls” använde Chembase. Det innebär 
ungefär samma låga användningssiffror bland konsulterna, 44 % respektive 47 %. 
Bland dem som angivit provning som arbetsuppgift, angav 5 (38 %) respektive 4  
(30 %) att de ”inte alls” använde respektive databas. Möjlig förklaring är att sökning i 
dessa databaser inte krävs för arbetet heller för dessa eller att det upplevs svårt och att 
de därför inte används i högre grad, men undersökningen ger inget svar på varför. 

 
Även denna fråga hade vunnit på att ha ett alternativ av typen ”mindre än en gång i 
månaden”, eftersom alternativet ”mindre än en gång i veckan” kan betyda allt från varannan 
vecka till en gång överhuvudtaget och många respondenter angivit detta alternativ. 
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En respondent har i kommentarerna angett miljöhandboken för ”Övrigt du använder”. Denna 
kan nås från hemsidan via en länk ”Miljö- och skyddshandbok” men nås via också länken 
”Verksamhetssystem”, vilket inte framgår av frågan i tabellen men något jag antog var känt 
och därför inte uttryckte tydligare. Detta kan innebära att siffrorna för användning av 
”Verksamhetssystem” är för låga. Både företagshandboken och miljö- och skyddshandboken 
ingår nämligen i ”Verksamhetssystem”. En respondent har svarat på ”Övrigt du använder”: 
”Ekonomisidorna trots deras bristfällighet” men inte angivit vad som brister. En har skrivit: 
”Finns det något annat?” En respondent har givit två svar på ”Marknadsinformation” och 
inget på ”Telefonnummer…”. 
 
Tabell 10 Enkätfråga 10 
 

10. Företagets intranät har två olika sökknappar på hemsidan. Den ena, ”Sök” 
för intranätet och verksamhetssystemet, ligger uppe i den vågräta menyraden 
på hemsidan. Den andra ”Söka dokument”, för sökning i gemensamma 
arkivet G:, ligger nere i den lodräta menyraden till höger på sidan. Hur ofta 
använder Du sökfunktionerna? 

 
 

Sökfunktion Varje dag Några gånger i 
veckan 

Mindre än en 
gång i veckan 

Inte alls Ej svar Total (n) 

Sök, för intranät och 
verksamhetssystem  

 8 28 18 2 56 

Söka dokument för G: 
gem arkivet 

 9 32 14 1 56 

 
 
De sökfunktioner som finns på hemsidan har olika täckning. Ingen respondent uppger att 
någon av sökfunktionerna används varje dag.  

• Den nya sökfunktionen ”Söka dokument” som ger tillgång till de interna tekniska 
rapporterna används ”några gånger i veckan” av 9 respondenter, 16 %, 

• ”Sök” används ”några gånger i veckan” av 8, 14 %.  
 
I kommentarerna ger en respondent uttryck för förvirring över vilken rymd som söks, en som 
angivit att han/hon inte alls använder dem konstaterar att han inte tänkt på dem och att de 
borde kunna användas mer medan en respondent tycker att informationen om hur de används 
är dålig. En har missat ”söka dokument”-knappen. 
 
Tabell11 Enkätfråga 11 
 

11. Via sökfunktionen på söksidorna kan man gå vidare genom att klicka på 
”Help- Refine your search” för att använda avancerad sökning. Hur ofta 
använder Du denna möjlighet? 

 
Sökfunktion Varje dag Några gånger i 

veckan 
Mindre än en gång i 
veckan 

Inte alls Total (n) 

Help- Refine your search   1 16 39 56 
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Ännu lägre användning anges för avancerad sökning, vilket inte är särskilt förvånande. 
Liknande gäller för Internets avancerade sökfunktioner. En respondent anger att han/hon inte 
visste att den fanns medan en annan menar att den behövs och att man behöver lära sig att 
söka bra. 
 
Tabell 12 Enkätfråga 12 
 

12. Meddelar Du webbansvarig om någon uppgift behöver ändras i intranätet? 
 

Ofta Sällan  Aldrig Total (n) 

8 35 13 56 

 
 
Fråga 12 ger en viss uppfattning om respondenternas delaktighet i intranätet i och med att den 
försöker kartlägga benägenheten att kontakta webbansvarig om något behöver justeras i 
intranätet. Av kommentarerna framgår att en del som svarat ”sällan” gjort det för att de sällan 
upptäckt felaktigheter men att de, när de gjort det, alltid meddelat ansvarig. ”Sällan” kan 
därför egentligen betyda ”alltid” och därför kan av denna siffra inte dras slutsatsen att 
benägenheten att meddela sig är låg, även om siffran 8 tyder på det. 13 (23 %) uppger dock att 
de ”aldrig” meddelar ändring. En respondent kommenterar: ”Det kommer lågt i 
prioriteringslistan.” 
 
Tabell 13 Enkätfråga 13 
 

13. Har Du varit med och påverkat innehåll eller utformning av intranätet? 
 

Ja Nej  Total (n) 

19 37 56 

 
Fråga 13 visar att 34 % av respondenterna, 19 stycken, på något sätt varit med och påverkat 
utformning och innehåll i intranätet. 
 
Tabell 14 Enkätfråga 14 
 

14. Använder Du Ägarföretagets informationsavdelnings länksamlingar som nås 
via Ägarföretagets nät 1? 
 

Ofta Sällan  Aldrig Total (n) 

4 37 26 56 

 
Ägarföretaget har en egen informationsavdelning som utarbetar egna länksamlingar. Fråga 14 
behandlar utnyttjandet av dessa. Resultatet pekar på att denna länksamling utnyttjas i låg 
utsträckning. 26 (46 %) har angivit att de ”aldrig” använder den. En respondent har angivit två 
svar ”mellan ofta och sällan”, vilket tyder på att formuleringen borde ha varit mindre 
subjektiv och följt mönstret från t.ex. fråga 12. Det resulterar också i att den totala 
svarsmängden blir 57, trots att respondenterna är 56. 
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Tabell 15 Enkätfråga 15 
 

15. Anser Du att uppgifterna i Företagets intranät är tillräckligt aktuella och 
tillförlitliga?  

 
Ja Nej  Vet ej Ej svar Total (n) 
25 14 16 1 56 

 
Frågan om vikten av att uppgifter i intranätet är aktue lla betonas i litteraturen. 25 
respondenter, (45 %) menar att intranätets uppgifter är tillräckligt aktuella och tillförlitliga, 14 
(25 %) har svarat nej, och 16 (29 %) ”vet ej”. Eftersom frågan består av två delar, aktualitet 
och tillförlitlighet, och intranätet dessutom består av många delar, med olika intervall mellan 
uppdateringarna, ges möjlighet till flera tolkningar. Problemet är att avgöra vad som anses 
inaktuellt eller tilförlitligt. I de kommentarer som kommit in, påpekar en respondent att 
avdelningssidorna knappt finns men att information på hemsidan däremot är aktuell. Tre 
respondenter anser tvärtom, att gammal information ligger kvar för länge och att rensning 
behövs. 
 
Tabell 16 Enkätfråga 16 
 

16. Har Du utnyttjat intranätets möjlighet att få svar på frågor angående de 
varsel som lagts vid företaget. 

 
Ja Nej  Ej svar Total (n) 
37 18 1 56 

 
När företaget lade ett varsel om uppsägningar inrättades en funktion på hemsidan i intranätet, 
där medarbetarna fick möjlighet att anonymt ställa frågor, som besvarades av 
företagsledningen. På frågan om man utnyttjat möjligheten att få svar på frågor, har 37 (66 %) 
svarat ja, medan 18 (32 %) svarat nej. Av kommentarerna framgår att frågan har tolkats på 
olika sätt. Vissa respondenter har svarat ja trots att de inte själva skickat in frågor, medan 
andra svarat nej och uppger att de bara läst svaren. På frågesidan har tolv frågor publicerats 
med svar. Det framgår inte om likadana frågor ”klumpats ihop” till en, eller om det kommit in 
exakt tolv frågor. Svaren tyder dock på att en majoritet av respondenterna ändå har använt sig 
av möjligheten att få information, även om inte alla av dessa själva ställt frågor. 
 
Tabell 17 Enkätfråga 17 
 

17. Har Du någon gång bidragit med förslag i förslagslådan via intranätet? 
 

Ja Nej  Ej svar Total (n) 
16 39 1 56 

 
En permanent funktion är den förslagslåda som ligger utlagd på hemsidan. 16 respondenter 
(29 %) har bidragit med förslag, medan 39 (70 %) inte gjort det. 
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18. Har Du förslag på ytterligare tjänster eller information som borde göras 

tillgängligt via intranätet? 
 
Den sista frågan är öppen, och frågar efter förslag på information eller tjänster som borde 
göras tillgängligt via intranätet. Påfallande få har givit några förslag, vilket kan ha flera 
förklaringar. En naturlig reaktion är att inte ha tid, lust eller ork att svara när man måste 
formulera egna åsikter i en enkät. En annan tolkning är att man har den information man anser 
sig behöva. En kommentar pekar i den riktningen och andas kanske lite välgörande skepsis 
mot intranätet som idé: ”Intranätet är bara en av flera informationskanaler. Ibland passar det 
bättre att sprida information via e-post.” En kommentar ger förslag på att protokoll från olika 
arbetsgrupper, t.ex. kemigruppen och skyddskommittén ska läggas ut. En önskar 
ekonomiuppföljning även på kostnadsställenivå, och en påpekar att listan på kunder inte är 
tillgänglig för tillfället. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att nästan alla respondenter uppger att de använder Företagets 
intranät varje dag eller några gånger i veckan. De känner väl till vilken information som är 
utlagd men 25 % anger att uppgifterna inte är tillräckligt aktuella eller tillförlitliga, medan  
29 % anger att de inte vet. De flesta har inga problem med att navigera men 20 % vill ha hjälp 
att bli bättre på att använda Företagets intranät, de flesta bland konsultgruppen, medan 42 % 
respektive 50 % vill ha hjälp med Ägarföretagets intranät. Den mest använda funktionen av 
dem som listats i undersökningen är diskussionsfunktionen, telefonnummer eller e-
postadresser samt intern personal- och marknadsinformation. De funktioner som flest angav 
att de inte använder alls var avdelningarnas hemsidor samt de två databaserna företaget 
abonnerar på. Sökfunktionen utnyttjas heller inte alls av en tredjedel av respondenterna och 
avancerad sökning endast av ett fåtal. En fjärdedel meddelar aldrig ansvarig, om uppgifter 
behöver ändras i intranätet. En tredjedel har bidragit till innehåll eller utformning av 
intranätet. Diskussionsfunktionen har utnyttjats av två tredjedelar av respondenterna. Som 
förslag på fler källor att läggas ut gavs ytterligare protokoll och ekonomiuppföljning. 
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6 Analys och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur ett företag har valt att bygga upp ett intranät 
och hur detta företags dokumenthantering fungerar. De frågeställningar jag utgått från är: 

 
• Vilken typ av information läggs ut i intranätet? 
• Vilka funktioner innefattas i intranätet och hur ser dess struktur ut? 
• Hur hanterar företaget den egna dokumentproduktionen? 
•  Följer strukturer och funktioner inom företagets intranät och 

dokumenthanteringssystem forskningsrön, råd och konventioner för hur system bör 
konstrueras? 

• Hur hanterar och uppfattar personalen intranätet som arbetsverktyg? 
 
I min analys undersöker jag om Choos cykel av processer kan spåras i företagets sätt att 
arbeta med information, i intranät och vid dokumentproduktion. Företaget har ingen 
dokumenterad plan eller något regelverk för intranätet och dess mål och därför finns inga 
interna företagsmål att ställa resultaten av undersökningen mot. Curry och Stancich betonar 
vikten av mål för att ett intranät ska vara framgångsrikt och utvecklas. Jag jämför därför 
intranätet och dokumenthanteringen med konventioner och rön för hur sådana bör utformas. 
Dessutom försöker jag få en bild av personalens användning av intranätet genom en 
enkätundersökning. 
 
I analysen görs först en jämförelse med Choos informationsprocesser. Sedan behandlas den 
typ av information som tillgängliggörs via intranätet, vilket följs av en genomgång av de 
funktioner som erbjuds i intranätet. Därefter diskuteras intranätets struktur och slutligen 
företagets system för dokumenthantering. Resultaten av forskningsrön, råd och konventioner  
fogas in i analysen under berörda frågor. 
 
Choos cykel av informationsprocesser kan identifieras i ett flertal företeelser. Företagets 
intranät ger, som nämnts, tillgång till en mängd information. Framväxten av innehållet i 
intranätet beskrivs som organiskt; det har växt efter behov men det startades efter beslut av 
företagsledningen och är på så sätt uttryck för ett strategiskt beslut och tänkt som en officiell 
informationskanal, som Vaast beskriver. Informationsbehoven har identifierats genom 
erfarenheter och kunskaper. Vid identifikation av informationsbehov har intranätet fyllts på 
efter de behov som ledning och medarbetare vet finns, genom erfarenhet och kunskaper. När 
nya behov och intressanta länkar uppdagats, har länkar tillfogats och fler källor gjorts 
tillgängliga. Att jag erbjöds insyn i informationshanteringen kan också se som en ansats att 
klargöra medarbetarnas behov. 
 
År 2003, gjordes en intern enkätundersökning, inför införandet av ett nytt 
dokumenthanteringssystem. I den berörs hur medarbetarna kommer åt de internproducerade 
dokumenten. Däremot har jag inte funnit att någon granskning av det Choo kallar 
informationsinhämtande eller informationsanvändning gjorts. Hur personalen hanterar och 
uppfattar intranätet är en av mina frågeställningar och enkätundersökningens fråga 2 och 3 
försöker klargöra vilka källor personalen har behov av och var de söker den. Min 
undersökning visar att intranätet står för en stor del av den information medarbetarna behöver, 
särskilt om tidigare kundkontakter, affärer och tillgång till interna rapporter. Dessa söks dock 
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inte självklart via intranätets sökmotor, utan även på annat sätt, via utforskaren eller i pärmar 
för pappersexemplar, enligt enkätfråga 3 men även enligt fråga 10 samt tidigare enkäter 
gjorda vid företaget. Internet används för information om kunder, leverantörer och 
konkurrenter. Dessutom söks externa publikationer, t.ex. tidskrifter denna väg. Viss 
information finns i ekonomisystemet som inte ges tillgång till via intranätet. 
 
Företaget har en systematisk lagring av sin information genom sina dokument-
hanteringsrutiner. Vissa problem, som manuell versionshantering finns, och att arbetskopior 
blir registrerade som fastställda dokument men ett nytt system, med fler och effektivare 
funktioner har köpts in och ska införas. Dokumenthanteringsplaner med delegationer och 
arkiveringstider finns. Gallringsrutiner finns inte för elektroniska dokument, men rutiner kan 
behövas inför framtiden med ökande dokumentlagring. Nya system kan innehålla funktioner 
för gallring som är enkla att tillämpa.  
 
Företagets information i dokumentsamlingar organiseras och lagras och görs sedan 
tillgängligt via intranätet. Genom tilldelning av metadata, dock används inte kontrollerad 
vokabulär, och genom automatisk indexering, görs den återvinningsbar. Man kan söka genom 
det äldre programmet Dokinfo och via intranätet genom sökfunktionerna sök samt sök 
dokument. Sökprogrammet Dokinfo har inte fått acceptans. I det kan sökning utföras på alla 
metadata som dokumenten tilldelats men gränssnittet och sökspråket, sökgrammatiken, kräver 
tid och engagemang. Hur användare beter sig har inte tillräckligt beaktats vid utarbetandet av 
programmet, något som betonas som väsentligt av bl.a. Rowley. 
 
Företaget utvecklar, som visats, sina informationstjänster och informationsprodukter. Ny 
sökmotor för dokumentarkivet har införts och nytt dokumenthanteringssystem ska installeras. 
Stort engagemang och mycket arbete läggs på utarbetande av det nya dokumenthanterings 
systemet. Däremot uppges, som redan nämnts, den nya sökmotorn ha följt med på köpet, när 
uppgraderingar av system gjorts. Sökmotorn, som installerades 2003 har inte vunnit 
medarbetarnas förtroende. Företagets system indexerar alla ord i texten. Ingen stoppordlista 
tillämpas således. Hur den lexikaliska analysen fungerar i fråga om bindestreck, klargörs inte 
av denna undersökning. En instruktion om hur sökning sker skulle motverka känslan av 
förvirring och därmed ge större förtroende för sökfunktionen.  
 
När det gäller personalens hantering av intranätets sökfunktioner visar undersökningens fråga 
10 att sökmotorn används ”mindre än en gång i veckan” eller ”inte alls” av cirka 80 % av 
respondenterna. Under fråga 2, har 27 angivit att de behöver interna tekniska rapporter ”varje 
dag”, (4), eller ”några gånger i veckan” (23). Under fråga 3 anger 42 att de söker dessa via  
Företagets intranät, 15, eller ”gemensamma arkivet G”: 27. Ingen uppger dock att 
sökfunktionerna används varje dag. Söktips och förklaringar kan klargöra hur sökmotorn 
fungerar och öka användningen. Sökfunktionen i intranät används ofta i låg utsträckning, 
enligt Nygren, på grund av otydlighet i fråga om sökrymd, något som också denna 
undersökning bekräftar.  
 
För att sprida informationen används flera kanaler, fax, e-post, möten. Intranätet är bara en 
källa som fungerar som spridare av information. Enligt fråga 4 i enkäten bidrar Företagets 
intranät ganska mycket eller i hög grad för nära hälften av respondenterna och enligt fråga 3 
används intranätet i hög grad för t.ex. tidigare kundkontakter affärer, strategi och ekonomi. 
Enligt enkätfråga 9, används avdelningarnas hemsidor i låg utsträckning. En förklaring är att 
några avdelningars hemsidor har länksamlingar medan andra är i stort sett tomma. 
Indelningen utgår från företagets organisationsmodell, vilket inte självklart motsvarar 
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informationsbehoven. Med en annan indelningsgrund baserad på behov med delegation till 
någon som vill och kan ta ansvar för dem, borde de dock kunna bli ett bra komplement till 
övrig information i intranätet, i enlighet med Guenthers rön. Ett annat alternativ är att göra det 
enklare för medarbetarna att publicera här eller på egna hemsidor, i enlighet med Stenmarks 
idéer. Enklare publicering kunde göra ytterligare nyttiga källor tillgängliga för fler och minska 
dubbelarbete med sökningar. Datafantastens tips eller hemsida med mängder av nyttiga länkar 
kan bli en stor hjälp för andra. Den diskussionsfunktion som inrättades pga. varslet har 
fungerat som en kanal för spridande av information och två tredjedelar av respondenterna 
(66%) uppgav att de utnyttjat den, vilket är en hög siffra i den här undersökningen. Hög 
användning anges för användning av sidor med telefonnummer och adresser samt intern 
personalinformation vilket visar på intranätets betydelse som informationsspridare. 
 
I enkätens fråga 13 anger en tredjedel av de anställda att de bidragit till intranätets innehåll 
eller utformning, vilket kan ses som en stor del, eller som en för liten del. Stor delaktighet 
anses, av bl.a. Stenmark och Guenther, påverka förtroendet positivt och därmed bör 
spridningen av information via intranätet bli större. Det är lätt att nå data- och webbansvarig 
via e-post eller en särskild funktion men en fjärdedel anger, enligt enkätfråga 12, att de aldrig 
gör det om uppgifter behöver ändras. Utökad möjlighet för publicering, skulle kunna öka 
känslan av ansvar. 
 
Alla kan nå också Ägarföretagets intranät 1och därmed dess informationsavdelnings sidor 
med länkar. Ändå anger 46 % i enkätfråga 14 att de aldrig gör det. Ökad marknadsföring, i 
enlighet, tips och hjälp kan ge fler impulser att utforska även dessa. Ägarföretagets intranät 2 
kräver lösen och enbart viss personal når detta. Om skälen inte är sekretess, göms information 
i onödan, i enlighet med Currys och Stancichs rön. När det gäller hur personalen hanterar 
intranätet kan i enkäten utläsas uppskattning och hög användningsgrad av telefon- och  
e-postlistor, vilka ju kan fungera som kunskapsbanker, om man vet vilka personer som finns 
med och vilken kompetens de har. 35 respondenter (7+28) (62 %) använder dem flera gånger 
i veckan, enligt enkätens fråga 9. Om det är för kunskapsdelande de fungerar ger 
undersökningen dock inga belägg för.  
 
Användning av information sker vid varje uppdrag och beslut och därför kan även denna 
process spåras. Hur den går till ligger dock inte inom denna studie. Choos alla processer finns 
i gång vid företaget och är föremål för utveckling men det finns möjlighet att stärka delar 
inom dem. 
 
När man studerar den typ av information som läggs ut i intranätet, kan man spåra idéer från 
Total Quality Management. Företaget är beroende i sin verksamhet av att leva upp till 
kvalitetskrav, uttryckta i olika standarder. Man är certifierad enligt ISO 9000 och ISO 14000. 
I företagshandboken uttrycks regelverket för alla kvalitetspåverkande aktiviteter. 
Företagshandboken syftar till att sprida kunskap om policy och regler för verksamheten. Här 
uttrycks också de regler och instruktioner som gäller för dokumentation och arkivering i 
företaget och vilken befattningsfunktion som ansvarar. En IT-policy finns utarbetad och är 
tillgänglig via intranätet.  
 
Undersökningen visar att företaget har höga ambitioner att lägga ut dokument och standarder, 
samt annan arbetsrelaterad information i intranätet. En sida kallas Marknad med mängder av 
länkar. Man abonnerar på två databaser. De olika avdelningarna har egna hemsidor. En 
informationsavdelning med länksamlingar kan nås via Ägarföretagets intranät. Det finns dock 
information, som lagras i ekonomisystemet, till exempel viss information om kunder, vilken 
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inte är åtkomlig via intranätet. I företagets SWOT-analys149 konstateras svagheter som 
åtminstone delvis kan ha att göra med tillgänglighet till information och bristande bevakning 
av utveckling av ny teknik, eller med otillräcklig kunskap om tillkommande kunders 
organisation, produkter och system samt bristande analys av marknader och branscher. Enligt 
enkätfråga 4, bidrar intranätet ”ganska mycket” eller ”i hög grad” för 48 % av respondenterna 
till att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Om denna siffra är tillfredsställande går inte att 
besvara utan uttalade mål för intranätet. För administrativ personal var siffran 90 %. 
 
Företagets intranät utnyttjas för följande funktioner: som informationskanal, för intern och 
extern information, för self-service samt som diskussionsforum. Intranätet började som en ren 
informationskanal från ledningen där efterhand alltfler länkar till interna och externa källor 
tillfogats. Self-service-funktioner har tillkommit där redovisning av tid och andra bokningar 
kan göras via nätet eller via program som nås från startmenyn.  
 
En diskussionsfunktion inrättades under våren för att företagsledningen skulle kunna ge 
medarbetarna snabba svar på frågor angående varslet om uppsägning som lagts, och många 
har utnyttjat denna för att få information, antingen genom att själva ställa frågor, eller kanske 
främst genom att ta del av vad som skrivits, enligt enkätfråga 16. Däremot finns inga 
diskussionsfunktioner för kunskapsdelande mellan olika medarbetargrupper i företagets 
intranät. Organisationen är förhållandevis liten och sådana funktione r är mer berättigade i 
större företag. Här arbetar de flesta nära varandra och möjlighet till personliga möten är stora. 
I ägarföretagets intranät finns diskussionsfora men dessa ingår inte i denna undersökning Det 
finns dock utvecklingsmöjligheter även inom företagets intranät att inrätta 
diskussionsfunktioner, om man vill satsa resurser på ytterligare utbyggnad. Sökfunktioner kan 
också sägas vara en funktion i intranätet. Dessa behandlas ovan under utveckling av 
informationsprodukter samt nedan under analysen av intranätets struktur samt under analysen 
av dokumenthanteringssystemet. 
 
Med de funktioner som ingår i intranätet kan detta intranät föras till den andra fas som 
beskrivits i kapitel 3.3 men med möjlighet att innefatta fler funktioner, om önskemål finns. 
Personliga möten dock vara effektivare för kunskapsdelning i en organisation av den här 
storleken men företaget är del av en större koncern och kan vinna på utbyggda funktioner. 
 
När man jämför de råd som ges för marknadsföring av intranät, med rutinerna för företaget, 
kan konstateras att dessa följs i viss utsträckning. Marknadsföringen av intranätet sker genom 
en introduktion av webbansvarig för alla anställda, och även jag fick denna introduktion, som 
tog ungefär en timme. Senaste nytt-sidan, som visserligen inte uppdateras särskilt ofta, skapar 
också intresse för intranätet eftersom nyheter om arbetet men också om personal ibland läggs 
in. Det finns utrymme för att hålla mer kontakt med medarbetarna denna väg och att låta 
intranätet fungera som en kanal där uppskattning över arbetet kan visas, som Nygren 
beskriver. Curry och Stancich betonar vikten av mål för intranätet. Företaget har, som nämnts, 
inga nedskrivna mål för intranätet.  
 
Att timredovisningen finns i intranätet, en self-service-funktion,, skapar visshet om att alla 
besöker åtminstone hemsidan, vilket också fungerar som marknadsföring. Nästan alla 
respondenter anser att de känner till informationen i det egna intranätet ”i viss mån” eller mer, 
enligt enkätfråga 6. 20 % av respondenterna vill ha hjälp eller instruktioner med att använda 
                                                 
149 Ungefär: Analys av företagets styrkor och svagheter, möjligheter och hot, (Strenghts Weaknesses 
Opportunities and Threats) där vi kan avläsa styrkor och svagheter som interna påverkansfaktorer och 
möjligheterna och hoten som externa påverkansfaktorer. 
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det egna intranätet, medan siffran för de övriga intranäten är oväntat höga,  
42 % respektive 50 %, enligt enkätfråga 8. Dessa siffror kan vara ett uttryck för att 
arbetsuppgifterna inte kräver användning av intranätet och dess innehåll, att respondenterna 
därför inte använder det och därför inte heller känner till det. Det kan också betyda att vinster 
skulle uppnås om tid lades ned på marknadsförning i form av tips eller utbildning så att alla 
medarbetare kände att de hade större kunskap om intranäten. Ägarföretagets 
informationsavdelnings länkar skulle t.ex. kunna vara intressanta. Det kan också vara ett 
uttryck för att sökfunktionerna behöver förklaras. 
 
Strukturen av intranät kan beskrivas med termerna mikro- respektive makrostruktur, enligt 
Nielsen. Hemsidans mikrostruktur är indelad i tre fält, tydligt avskilda från varandra. Två av 
fälten innehåller menyer. Varför det finns två menyer, en horisontell och en vertikal, och 
skillnaden mellan dem är inte förtydligat. Horisontella menyer förbigås lättare, enligt Nygrens 
undersökningar men eftersom denna är statisk, ligger kvar över lång tid, bör det inte vara 
någon större risk här. Någon urskiljbar ordning på länkarna i den vertikala menyn finns inte 
och inte heller någon gruppering, eftersom nya länkar läggs till sist i listan varefter de 
tillkommer. Signalering genom avvikande färg har getts för sök och timregistrering, länkar 
som troligen tänkts användas ofta. Om ytterligare fler länkar tillkommer efterhand, skulle 
någon form av ordnande eller kategorisering underlätta navigering, enligt bl.a. Nygrens rön.  
 
Nielsens krav uppfylls inte; att varje intranätssida ska visa att användaren befinner sig i 
intranätet, innehålla en länk till intranätets hemsida och en sökfunktion. Ett frågetecken kan 
också sättas inför valet att låta företagets struktur forma uppbyggnaden av olika avdelningars 
hemsidor.  
 
Presentationen av nyheter sker på hemsidans senaste nytt-avdelning. Senaste nyhet 
presenteras högst upp på sidans A-utrymme, i enlighet med Nygrens råd. Scrollning, som bör 
undvikas enligt Nygren, krävs för att nå nyheterna längst ned på sidan, på B-utrymmet, men 
dessa också är de äldsta. Uppdatering sker ungefär två gånger per månad i genomsnitt sedan 
september 2002. Påverkar då den relativt låga uppdateringsfrekvensen förtroendet för 
intranätet negativt, som Nygren menar? För ett mindre företag som detta, utan en särskild 
funktion som ansvarar för arbetet med insamling, gallring och arkivering, skulle mer frekvent 
uppdatering kanske göra nyheterna oöverblickbara. En sådan funktion är ju en kostnad som 
måste vägas mot de fördelar den kan ge. 
 
Ansvaret för nyhetssidans innehåll uppges vara något oklart delegerat, eller åtminstone med 
spridd delegation, även om webbansva rig har som uppgift att underhålla sidan. En tydligare 
ansvarsfördelning, enligt Guenther, kopplad till en plan för vad man vill åstadkomma med 
intranätet skulle kunna utveckla sidan mer och därmed öka förtroendet för hela intranätet. I 
enkätens fråga 15 anger mindre än hälften, 45 %, av respondenterna, att de tycker att upp-
gifterna i intranätet är tillräckligt aktuella och tillförlitliga. Vad som anses inaktuellt eller 
otillförlitligt framgår inte av denna undersökning. Ytterligare utvärderingar skulle kunna ge 
mer uttömmande svar, om det är nyhetssidan eller annan information som inte upplevs 
tillfredsställande. 
 
När det gäller makrostrukturen, sidornas förhållande till varandra, uppvisas olikheter inom 
intranätet. En gemensam konvention, en standard, saknas för var man befinner sig och hur 
länkar används. Den övre horisontella menyn ligger kvar vid navigering. För Verksamhets-
system i den horisontella menyn, finns en hierarki synlig, som visar var man befinner sig och 
vilka länkar som besökts. För länkar i den vertikala menyn till andra sidor, saknas dock 
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sådana hierarkier. Vissa sidor som nås via den menyn saknar både hierarkisk orientering och 
sidrubrik. Denna länkmeny ligger heller inte kvar vid navigering. Användaren är tvungen att 
backa för att komma tillbaka till den, eftersom man numera hamnar på Ägarföretagets intranät 
1 hemsida, om man aktiverar ikonen för startsidan i microsoftmenyn. Vilka länkar som 
besökts syns dock genom färgmarkering, när man väl återvänt till hemsidan.  
 
Den övre horisontella menyn finns med när man navigerar inom nätet, medan den högra 
horisontella inte gör det. Det faktum att två sökknappar finns, en i respektive länkmeny, 
skapar en viss förvirring, och användningen är också låg enligt enkäten, som redan nämnts. 
En angivelse vid själva sökknappen av var sökningen sker med respektive knapp, skulle 
förtydliga, samt om de låg intill varandra. Enkätens fråga 7 visar inte att många upplever 
navigeringen som svår men samma standard för hur sidor ser ut, att länkarna ligger kvar och 
en angivelse av hierarkier skulle förenkla navigeringen, särskilt om man har som mål att 
intranätet ska växa.  
 
Dokumenthanteringen vid företaget följer i stort sett Bodins beskrivning. Man har beslutat att 
införa ett nytt system, eftersom vissa brister finns med det nuvarande. Metadata tilldelas, dels 
automatiskt, dels manuellt. Eftersom flerparten av de anställda uppger att de är positiva till 
användande av nyckelord, som beskrivits i kap 5.2 skulle utarbetande av fler kategorier att 
välja mellan, som dokumentprofil, fungera bra. Dokument-ID genereras automatiskt, om man 
anger det men vid nya versioner krävs manuella åtgärder, något som upplevs krångligt av 
tillräckligt många för att fel ska uppstå. Det nya systemet ska lösa versionshanteringen 
automatiskt. Dokumenthanteringen stöder hantering av flera format. Olika behörighetsgrader 
finns för att skydda känsliga dokument, genom lösen. 
 
Det finns arkiv för både samarbete och kommunikation av dokument men vid granskning och 
godkännande används oftare e-post eller pappersform. Nyare system innefattar check- in och 
check-out vilket ska minska risken för olovligt intrång och för att olika versioner cirkulerar. 
Permanentarkiveringen sker i ett gemensamhetsarkiv, där dokumenten är spärrade för 
ändringar. Många dokument blir dock kvar, kortare eller längre tid, i författarens hemarkiv 
innan de arkiveras, pga. den mänskliga faktorn. Nytt system förväntas förenkla arkiveringen. 
 
Åtkomst till fastställda arkiverade dokument sker antingen via utforskaren i startmenyn eller 
genom att man söker upp papperskopior i pärmar, medan sökfunktionerna utnyttjas i relativt 
låg grad. Den nya sökmotorn har inte vunnit fullt förtroende. Förekomsten av två 
sökfunktioner på två platser på hemsidan kan göra att man väljer fel sökmotor. Om man har 
kvar de två, kunde man få bättre tydlighet om de placerades intill varandra. Söktips, helst på 
svenska, och klargörande av vad som indexeras, hur sökningen går till och var den sker, 
skulle kunna öka förståelsen och därmed användandet. Det kan också vara så att sökmotorn 
helt enkelt inte är bra. Dataansvarig uppgav att programmet följde med på köpet när andra 
system införskaffades. Möjligen ägnades kvalitetskrav därför inte tillräckligt intresse.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att dokumenthanteringen följer de rön som Bodin påvisar 
med möjlighet till strukturering, producering, skydd, kommunikation och arkivering. 
Undantaget är att gallringsrutiner inte finns. Versionshanteringen har gett problem men ett 
nytt dokumenthanteringssystem väntas lösa dessa.  
 
Den typ av information som läggs ut i intranätet kan delvis härledas till de kvalitetskrav som 
företaget måste leva upp till, i och med certifieringen enligt olika standarder. Även annan 
arbetsrelaterad information läggs ut. Viss information om kunder är inte åtkomlig via 
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intranätet utan lagras i ekonomisystemet. Om denna införlivades skulle det innebära en 
effektivitetsvinst. 
 
Den struktur som givits intranätet innebär inte några stora problem för respondenterna, trots 
att den avviker ifrån Nielsens och Nygrens rön avseende gruppering, sidangivelser och 
hierarkiangivelser. Intranätet har inte någon gemensam konvention för hur sidor ska se ut. Att 
företagets organisation står som modell visas i indelningen i avdelningars hemsidor. Dessa 
visar mycket olika kvalitet vilket tyder på att en annan indelning kunde vara mer funktionell 
och innebära att man slapp tomma sidor. 
 
De funktioner som detta företags intranät erbjuder är som traditionell informationskanal från 
företagsledningen, som self-service i och med att arbetstidsredovisning sker via intranätet 
samt i viss mån som diskussionsfunktion i och med den tillfälliga möjligheten för kommu-
nikation med företagsledning angående det varsel som lades under våren. Kommunikation via 
förslagslådan erbjuds också via intranätet. Sökfunktionerna används i låg grad. Utbildning i 
sökning, eller klargörande tips om hur sökningen går till samt tydlig signalering inom vilken 
rymd sökningen sker, kunde ge större effektivitet. 
 
När det gäller hur medarbetarna uppfattar och hanterar intranätet kan sägas att nästan alla 
respondenter uppger att de använder Företagets intranät varje dag eller några gånger i veckan, 
kanske tack vare timredovisningen. Intranätet bidrar ”ganska mycket” eller ”i hög grad” till 
att respondenterna kan utföra sitt arbete, för 48 % av respondenterna. Respondenterna anser 
att de känner väl till vilken information som är utlagd i företagets intranät men 25 % anger att 
uppgifterna inte är tillräckligt aktuella eller tillförlitliga, medan 29 % anger att de inte vet. Det 
är en förhållandevis hög siffra men hur den ska tolkas är inte givet. Det kan ses som ett tecken 
på att intranätet inte automatiskt bidrar till bättre informationsförsörjning. En fjärdedel 
meddelar aldrig ansvarig, om uppgifter behöver ändras i intranätet. Om orsakerna är brist på 
intresse, att det sällan upplevs att det behövs ändringar eller om det beror på tidsbrist eller 
något annat ger undersökningen inget svar på. För att få reda på var bristerna finns krävs en 
förtydligande fråga. Inte heller kan man dra några slutsatser om ifall ökad möjlighet till 
publicering bland medarbetarna skulle ge ökat förtroende men delaktighet visar sig ofta leda 
till ökat engagemang. En tredjedel har bidragit till innehåll eller utformning av intranätet. Om 
dessa siffror är tillfredsställande går inte att besvara utan uttalade mål för intranätet. 
 
De flesta har inga problem med att navigera men 20 % vill ha hjälp att bli bättre på att 
använda intranätet medan så många som 42 % respektive 50 % vill ha hjälp med 
Ägarföretagets intranät.  
 
Den mest använda funktionen av dem som undersökts är diskussionsfunktionen som 
inrättades inför varslet, 66 %, telefonnummer eller e-postadresser 63 % och intern personal-  
och marknadsinformation 54 %. De funktioner som flest angav att de inte använder alls samt 
var avdelningarnas hemsidor, kanske beroende på att denna indelningsgrund saknar 
användarrelevans. De två databaserna företaget abonnerar på används inte alls av nästan 
hälften av respondenterna. Om orsaken är att de inte behövs för så många respondenters 
arbete eller om det finnas andra förklaringar ger denna undersökning inget svar på. 
Sökfunktionen utnyttjas heller ”inte alls” av en tredjedel av respondenterna och avancerad 
sökning endast av ett fåtal vilket kan ge anledning till åtgärder eller instruktioner.  
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7 Sammanfattning  
Bakgrunden till denna uppsats är känslan att i olika situationer lida brist på informations-
kanaler. Detta ledde till en undran över hur sådana problem på löses inom andra 
organisationer. Därför valde jag att studera ett företag som satsat på elektroniska 
informationssystem.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att belysa hur ett företag har valt att bygga upp ett intranät och 
hur detta företags dokumenthantering fungerar. 
 
De frågeställningar jag utgått från är: 
Vilken typ av information läggs ut i intranätet? 
Vilka funktioner innefattas i intranätet och hur ser dess struktur ut? 
Hur hanterar företaget den egna dokumentproduktionen? 
 Följer strukturer och funktioner inom företagets intranät och dokumenthanteringssystem 
forskningsrön, råd och konventioner för hur system bör konstrueras? 
Hur hanterar och uppfattar personalen intranätet som arbetsverktyg? 
 
Den teori jag använt för att skapa mig en bild av informationshanteringen är hämtad från 
Choos teorier om den intelligenta organisationen och om informationsprocesser. För att förstå 
uppbyggnaden av företagets informationssystem har jag också läst litteratur om intranät, 
dokumenthantering och information audits. Undersökningen är en fallstudie vid företaget, där 
intranät och dokumenthantering beskrivs i en deskriptiv del medan medarbetarnas användning 
undersöks genom en enkätundersökning. Det material jag studerat är intranätet uppbyggnad 
och innehåll samt dokumenthanteringen. Jag har också haft samtal med personal.  
 
Vid analys av resultaten av min studie visas att strukturen av intranätet till många delar följer 
de rön som presenteras av forskare inom intranät. Med ytterligare hierarkiangivelser, 
sidrubricering och grupperingar av länkar skulle dock överblickbarheten kunna bli bättre och 
navigeringen enklare. En standard för var man befinner sig i intranätet och hur länkar 
används, saknas. Uppbyggnaden följer delvis organisationsformen vid företaget, inte 
informationsbehov, vilket resulterat i oanvända sidor avdelningarnas hemsidor. De databaser 
företaget abonnerar på visar låg användningsfrekvens men orsakerna till detta kan denna 
undersökning inte besvara. Intranätet fungerar som informationskanal, för self-service och har 
under våren innefattat en envägs diskussionsfunktion som utnyttjats i hög grad.  
 
45 % av respondenterna anser att uppgifter i intranätet är tillräckligt tillförlitliga och aktuella 
medan resten antingen svarat att de inte vet eller svarat nekande på frågan. Om detta är ett 
uttryck för tillräckligt förtroende för intranätet eller motsatsen kan egentligen inte besvaras av 
denna undersökning utan uttryckta mål. Inte heller kan man dra några slutsatser om ökad 
möjlighet till publicering skulle ge ökat förtroende. 
 
Intranätet ger tillgång till en mängd av den interna information som respondenterna behöver. 
Nästan alla använder intranätet varje dag eller några gånger i veckan. 48 % anger att intranätet 
har stor betydelse för att de kan lösa sina arbetsuppgifter. 18 % anger dock att det inte alls 
eller i liten grad bidrar till att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Om det skulle gå att förenkla 
arbetet genom förändringar i intranätet eller genom bättre kunskaper besvaras inte av denna 
undersökning.  
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Navigering ger inga problem för de flesta men sökning i intranätet är ingen självklar funktion 
och används förhållandevis sällan. En mindre andel respondenter anser att de har relativt 
dåliga kunskaper om något av intranäten, upplever svårigheter med navigeringen och anser att 
de behöver instruktioner eller hjälp för att bli bättre på att använda något av dem. Så många 
som omkring hälften vill ha hjälp med Ägarföretagets intranät. Intranätet ger alltså inte 
automatiskt bättre informationshantering.  
 
Hög användning anges för användning av diskussionsfunktionen för av telefonnummer och 
adresser samt intern personalinformation vilket visar på intranätets betydelse som 
informationskanal. Cirka hälften av respondenterna använder inte alls de databaser företaget 
abonnerar, vilket kan verka förvånande men det kan bero på att de inte behövs för alla 
respondenters arbete. Låg användning anges för sökfunktionerna vilket kan förklaras av deras 
placering och att viss instruktion behövs för att söka rätt. Avdelningarnas hemsidor används 
också i låg utsträckning, enligt undersökningen. 
 
Internet bidrar med åtkomst till externa källor och länkar som ger tillgång till dessa finns i 
intranätet. Ingen formell kartläggning av informationsbehov sker vid företaget men intranätet 
utökas när nya behov uppstår eller nya källor skapas eller lokaliseras.  
 
Vid dokumenthanteringen används worddokument med formatmallar för att förse dokument 
med metadata. Nytt system förväntas ge bättre versionshantering och säkrare 
dokumenthantering. För framtiden behöver man troligen utarbeta gallringsrutiner, om inte 
detta innefattas i det nya dokumenthanteringssystemet. 
 
Företaget arbetar med utveckling av informationsprodukter men också sökfunktionerna kan 
behöva en översyn för att ge bättre åtkomst till dokument. Det kan också vara en fördel att ha 
en plan som klargör målen med intranäten och vad det ska innehålla samt hur organisation av 
strukturen för intranätet ska se ut och även om hur publicering ska ske. 
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Bilaga 1. 

Enkät Informationssökning via intranät 
 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
Administration  
Konsultation  
Provning  

 
2. Vilken information behöver Du tillgång till för att utföra ditt arbete? 

Kryssa i de alternativ som gäller Dig. 
 

 Varje 
dag 

Några gånger 
i veckan 

Mindre än en 
gång i veckan 

Information om kunder    
Information om kunders 
tidigare affärer med 
FÖRETAGET 

   

Information om tidigare 
kundkontakter 

   

Information om leverantörer    
Information om pågående affär    
Interna tekniska rapporter    
Externa tekniska publikationer, 
tidskrifter t.ex. 

   

Tekniska 
specifikationer/standarder 

   

Information om konkurrenter    
Information om politiska beslut    
Information om Företagets 
strategi 

   

Information om Företagets 
ekonomi 

   

Marknadsinformation    
Ägarföretaget-gruppens regler    

   
Annat, nämligen: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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3. Var söker Du? Kryssa i de alternativ Du använder. 
 

 Företagets 
intranät 

Gemensam-
arkivet G: 

Ägarföret
agets nät 
1 

Ägarfö
retaget
s nät 2 

Internet 

Information om kunder      
Information om kunders affärer med 
FÖRETAGET 

     

Information om tidigare 
kundkontakter 

     

Information om leverantörer      
Information om pågående affär      
Interna tekniska rapporter      
Externa tekniska publikationer, 
tidskrifter t.ex. 

     

Tekniska specifikationer/standarder      
Information om konkurrenter      
Information om politiska beslut      
Information om Företagets strategi      
Information om Företagets ekonomi      
Marknadsinformation      
Ägarföretaget-gruppens regler      

 
Kommentarer  
________________________________________________________________________
__ 
 
4. I vilken grad bidrar intranäten till att Du kan utföra dina arbetsuppgifter?  

 
 Inte alls I liten 

grad 
I viss mån Ganska 

mycket 
I hög grad 

Företagets 
intranät 

     

Ägarföretagets 
nät 1 

     

Ägarföretagets 
nät 2 

     

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Hur ofta använder Du intranäten? 

 
 Varje dag Några gånger i 

veckan  
Mindre än en gång 
i veckan 

Företagets intranät    
Ägarföretagets nät 1    
Ägarföretagets nät 2    



 63 

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
 

6. Hur väl känner Du till vilken information som finns utlagd i intranäten? 
 
 Inte alls I liten 

grad 
I viss mån Ganska 

mycket 
I hög grad 

Företagets 
intranät 

     

Ägarföretagets 
nät 1 

     

Ägarföretagets 
nät 2 

     

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

7. Hur tycker Du att det är att navigera, att följa länkar, genom intranäten? 
 
 Mycket 

lätt  
Ganska 
lätt  

Varken lätt 
eller svårt  

Ganska 
svårt 

Mycket 
svårt 

Vet ej 

Företagets 
intranät 

      

Ägarföretagets 
nät 1 

      

Ägarföretagets 
nät 2 

      

  
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Behöver Du ha instruktioner eller hjälp för att bli bättre på att använda något av 

intranäten? 
 
 Ja Nej 
Företagets intranät   
Ägarföretagets nät 1   
Ägarföretagets nät 2   

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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9. Vilka typer av information eller tjänster använder Du i Företagets intranät?  

 
 Varje dag Några 

gånger i 
veckan 

Mindre än en 
gång i 
veckan 

Inte alls 

Intern 
personalinformation 

    

Verksamhetssystem     
Materialdatabas     
Chembase     
Min avdelnings hemsidor     
Andra avdelningars 
hemsidor 

    

Marknadsinformation     
Telefonnummer. el. e-
postadresser 

    

 
Övrigt Du använder 
____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Företagets intranät har två olika sökknappar på hemsidan. Den ena, ”Sök” för 

intranätet och verksamhetssystemet, ligger uppe i den vågräta menyraden på 
hemsidan. Den andra ”Söka dokument”, för sökning i gemensamma arkivet G:, 
ligger nere i den lodräta menyraden till höger på sidan. Hur ofta använder Du 
sökfunktionerna? 

 
 Varje dag Några gånger 

i veckan 
Mindre än en 
gång i veckan 

Inte alls 

Sök, för intranät 
och verksamhets-
system  

    

Söka dokument 
för G: 
gemensamma 
arkivet 

    

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
11. Via sökfunktionen på söksidorna kan man gå vidare genom att klicka på ”Help- 

Refine your search” för att använda avancerad sökning. Hur ofta använder Du 
denna möjlighet? 

 
 Varje dag Några gånger 

i veckan 
Mindre än en 
gång i veckan 

Inte alls 

Help- Refine your 
search  
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Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
12. Meddelar Du webbansvarig om någon uppgift behöver ändras i intranätet? 
 

Ofta  
Sällan   
Aldrig  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
13. Har Du varit med och påverkat innehåll eller utformning av intranätet? 

 
Ja  
Nej  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
14. Använder Du Ägarföretagets informationsavdelnings länksamlingar som nås via 

Ägarföretagets nät 1? 
 
Ofta  
Sällan   
Aldrig  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
15. Anser Du att uppgifterna i Företagets intranät är tillräckligt aktuella och 

tillförlitliga?  
 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
16. Har Du utnyttjat intranätets möjlighet att få svar på frågor angående frågor om 

de varsel som lagts vid företaget. 
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Ja  
Nej  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
17. Har Du någon gång bidragit med förslag i förslagslådan via intranätet? 
 

Ja  
Nej  

 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
18. Har Du förslag på ytterligare tjänster eller information som borde göras 

tillgängligt via intranätet? 
 
 ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 
 
Var vänlig skriv ut enkäten, fyll i den och lämna den i lådan i receptionen, eller i ett 
internkuvert med mitt namn, Karolina Antonsson, helst så snart Du kan, men senast 
26 maj. 
 
Tack för att Du ville medverka! 
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Bilaga 2 
 
 
 

2004-05-17 
 
 
 

Till alla medarbetare vid Företaget 
 
Jag arbetar med en magisteruppsats vid institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap i Borås. Inom ramen för denna uppsats undersöker jag hur intranät kan 
utformas, hur de används och vad användarna har för åsikter om dem. Jag skulle vara mycket 
tacksam om du ville svara på frågorna i min enkät. Var vänlig skriv ut enkäten på papper, 
besvara den och lägg den lådan i receptionen. Svaren kommer att behandlas anonymt av mig, 
så ingen kommer att kopplas ihop med de svar som avges. Förhoppningsvis kan dina svar 
bidra till att ge idéer vid uppbyggnad och utformning av intranät.  
 
Vänliga hälsningar   Kontaktperson vid Företaget 
Karolina Antonsson   XX 
Tel: XX 
E-post: XX 
 
 


