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Syfte:  Ambitionen med studien är att undersöka och skapa förståelse för 

hur ett intranät, i en roll som kunskapskälla, kan fungera som stöd i 
arbetet. Vi vill fördjupa förståelsen för vilken kunskap som kan 
kodas i och överföras via ett intranät, och vilken som går förlorad 
vid denna process. Vidare vill vi ta reda på vad som krävs för att 
denna kunskap, i samverkan med intranätet, ska stödja arbetet i en 
organisation.  

 
Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie på en svensk bank. Den 

genomfördes i form av semistandardiserade och halvstrukturerade 
intervjuer med fem personer på ett av bankens lokalkontor. Vi har 
en ideografisk grundsyn på vår fallstudie, vilket innebär att vi är 
intresserade av fallet i sig och inte ser det som ett sätt att bidra till 
allmänna lagar. Den kunskap vi ändå bidrar med kan skapa 
förståelse för hur intranät fungerar som stöd i arbetet i egenskap av 
kunskapskälla i företag med system liknande det fallföretaget har. 

 
Slutsatser:  Vi kom fram till att för att medarbetarna ska kunna förvärva 

kunskap som kan användas för att lösa komplexa problem i arbetet 
via intranätet krävs att de kan tillägna sig den. Tillägnandet har att 
göra med intranätets struktur och användarvänlighet, den där 
presenterade informationens struktur, relevans och aktualitet samt 
tillgången på information. Vår övergripande slutsats är att intranätet 
på vårt fallföretag främst används för att förvärva kunskap som är 
till nytta vid lösandet av rutinuppgifter eftersom 
användarvänligheten är mycket bristfällig och 
informationstillgången är överflödig. Sådan information är ofta 
enkel i sin struktur, t ex aktuella ränteuppgifter eller valutakurser, 
och ställer därmed inte så höga krav på intranätets struktur. 

 
 
 



Abstract 
 
Title: Intranet – A Source of Knowledge in Work Processes? 
 
Authors: Anna Kjellander & Jenny Kjellander. 
 
Supervisor:             Marie Hemming. 
 
Department:  Department of Business Administration, Blekinge Institute of      

Technology. 
 
Course:  Bachelor's thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose:  The ambition with this study is to look into and create an 

understanding for how an intranet can work as a support system in 
work processes in capacity as a source of knowledge. We want to 
enhance the understanding for which kind of knowledge that can be 
coded in and transmitted by an intranet, and which that is lost in 
this process. We also want to clarify what it takes to get this 
knowledge, in collaboration with the intranet, to support the work 
in an organization.  

 
Method: This is a qualitative case study at a Swedish bank. It consisted of 

semi standardized, half structured interviews with five people in 
one of the bank’s local offices. We have an ideographic basic view 
on our case study, which means that we are interested in the 
specific case and do not see it as a way of contributing to general 
laws. The knowledge we do contribute with though, can create an 
understanding for how intranet supports work processes in capacity 
as a source of knowledge in organizations with systems similar to 
that of our case. 

 
Results:  Our results were that to be able to acquire knowledge to be used 

when solving complex problems at work trough the intranet 
employees also need to be able to assimilate it. The assimilation has 
to do with the structure of the intranet, whether it is user-friendly or 
not, the structure of the information presented there, its relevance 
and up-to-dateness, and the information supply. Our overall 
conclusion is that the intranet at the company we studied is mostly 
used to acquire knowledge that is used when solving routine tasks 
since the user-friendliness is very insufficient and the information 
supply is redundant. Such information often has a simple structure, 
examples are current interest rates and exchange rates, and does not 
demand a lot of the structure of the intranet. 
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1. Inledning 
 
Vi inleder denna uppsats med att klargöra bakgrunden till vårt ämnesval och det problem vi 
avser att behandla för er läsare. Därefter följer uppsatsens syfte och upplägg. 
 

1.1 Bakgrund & problem 
 
Vi lever idag i ett samhälle som utmärks av att produktionen av information ökar samtidigt 
som beroendet av tillgång till information ökar. Vissa kallar det informationssamhälle, andra 
kunskapssamhälle, tjänstesamhälle eller postindustriellt samhälle. (Sveiby 1995) 
Globalisering, ny teknologi och uppkomsten av kunskapsekonomin tvingar organisationer att 
söka nya vägar, att förändra sig. Organisationers hantering av kunskap diskuteras i samband 
med detta flitigt i litteraturen, framförallt av knowledge management- forskare. Anledningen 
är i de flesta fall att kunskap ses som en kritisk resurs när det gäller att behålla 
konkurrensfördelar på lång sikt, eftersom konkurrensfördelar i dagens ekonomi uppstår ur 
svårigheten att kopiera kunskapstillgångar och sättet de utnyttjas på. (se bl a Drucker 1993 & 
Quinn 1992 i Lam 2000; Bhatt 2001, Teece 1998) Kunskap har till och med beskrivits som 
den enda meningsfulla ekonomiska resursen i kunskapssamhället (Drucker 1993 i Rowley 
1999). Organisationer måste därför kunna lokalisera, skapa, dela, sprida och tillämpa kunskap 
inom organisationen på ett effektivt sätt (Zack 1998 i Standing & Benson 2000).  
 
Samtidigt har användningen av intranät inom organisationer ökat drastiskt, speciellt under det 
senaste årtiondet, och många knowledge management- satsningar består just av investeringar i 
ny teknik, t ex intranät och databaser (Westelius 2000 i Heide 2002). Intranätet avser att göra 
information tillgänglig för de som är anslutna, en typ av lokalt nät där samma program och 
standard som på Internet används (Erikson 1998; Lynch 1997). Det har ibland kallats ett 
internt Internet i organisationen och har den fördelen att det är säkrare än Internet (Heide 
2002; Lynch 1997). Intranäten har i många organisationer utvecklats på ett oplanerat sätt. 
Från början innehöll de mest telefonlistor och administrativa hjälpmedel, men efterhand som 
många organisationer börjat se på intranätet ur ett styrnings- och kunskapsgenererande 
perspektiv har dess användningsområde utökats drastiskt. (Standing & Benson 2000) De 
huvudsakliga aktiviteter ett intranät kan möjliggöra om det utnyttjas på rätt sätt är 
informationsåtervinning, informationsspridning och styrning av information, kommunikation 
och samarbete samt tillgång till databaser (Lynch 1997). Intranät kan dock klassificeras på 
många olika sätt och ha många olika mer specifika funktioner. Dessutom kan andra typer av 
system innehålla samma funktioner som ett intranät. Då vi talar om intranät i denna studie 
syftar vi på ett system med samma eller liknande funktioner som det vårt fallföretag har (se 
vidare 3).  
 
Forskare och organisationer har intagit olika perspektiv på knowledge management, vissa tror 
på datorerna och informationsteknologin som lösningen på knowledge management- frågan 
medan andra håller fast vid att kunskap finns endast i våra sinnen och att sociala system, 
träning och motivation är nyckeln till en lyckad knowledge management- strategi (Bhatt 
2001). De som förespråkar sociala system gör det bl a med argumentet att medarbetare som 
skapat sociala nätverk i organisationer ofta inhämtar mer information vid fikabordet än de gör 
från databaser och intranät. Ett intranät kan dock innehålla ett diskussionsforum där 
individerna kan ställa frågor, utveckla sitt eget nätverk och utbyta information och kunskap. 
(Standing & Benson 2000) Ett annat argument är att kunskap inte går att koda och lagra i 
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exempelvis databaser och överföras via ett intranät utan att all kunskap genereras i 
kommunikationen mellan två människor (Heide 2002). När olika klassifikationer av kunskap 
studeras ser vi att visst finns det gränser för utvecklandet av intranät som kunskapsspridare, 
men vi ser också att det inte går att säga svart på vitt att kunskap går eller inte går att koda och 
överföra via intranätet.  
 
Majoriteten av den litteratur vi studerat förespråkar dock en kombination av de båda 
perspektiven (se bl a Bhatt 2001; Rowley 1999; Standing & Benson 2000). Knowledge 
management handlar då kort sammanfattat om att göra informations- och kunskapsspridning 
möjlig inom organisationen genom att såväl anpassa sociala system och kultur som att 
utveckla teknologiska lösningar (Bhatt 2001). Det är interaktionen mellan medarbetarna och 
teknologin som gör att de kan klara av att lösa nya, komplexa problem i arbetet, skapa ny 
kunskap (Hutchins 1991 & Roberts 1993 i Bhatt 2001), och det är den kunskapen som är så 
svår att kopiera.  
 
De flesta författare vi studerat är överens om att intranät är ett effektivt och snabbt sätt att 
sprida och lagra information som medarbetarna behöver för att kunna sköta sitt arbete eller för 
att få en holistisk syn på organisationen som även den är till hjälp i arbetet (Bhatt 2001; 
Erikson 1998; Martin et al 2001). Intranätet kan vara bristfälligt när det gäller att sprida de 
typer av kunskap som krävs för att lösa komplexa problem och bättre på att sprida kunskap 
som är till nytta vid lösandet av rutinuppgifter (se t ex Standing & Benson 2000). Ska 
medarbetarna kunna använda information de förvärvar via intranätet eller skapa ny kunskap 
för att lösa komplexa problem som uppstår i arbetet, problem som i vanliga fall hanteras av 
individer och grupper, behöver de integrera den med sina egna förkunskaper och ge mening 
till den, och den måste vara i sitt rätta sammanhang (Bhatt 2001; Ødegaard 1997; Standing & 
Benson 2000). Att sätta informationen i sitt rätta sammanhang kan innebära en så enkel sak 
som att sändaren bifogar en förklarande text till en rad siffror som annars inte säger 
mottagaren någonting, medan att ge mening åt ett budskap kan kräva viss tolkning eller 
bearbetning av informationen (Ødegaard 1997). Vissa menar att det är först när det sker som 
informationen kan kallas kunskap (Bhatt 2001; Heide 2002; Hadenius 1997), medan andra 
som vi har sett ovan använder de två termerna närmast synonymt (se t ex Lam 2000; Standing 
& Benson 2000). Bhatt (2001) skriver att skillnaden mellan information och kunskap beror på 
användarens perspektiv, d v s att om informationen betyder något för den specifika 
användaren i det ögonblick han mottar den då är det kunskap för honom. Gör den å andra 
sidan inte det är det ”enbart” information som kan bli kunskap i sitt rätta sammanhang eller 
efter viss bearbetning.  
 
Det är i detta sammanhang relevant att beakta att kunskap finna i olika former med olika 
möjligheter för överföring via intranät. Till att börja med skiljs i litteraturen på tyst och 
explicit kunskap (se t ex Lam 2000). Kortfattat innebär tyst kunskap att lära sig hur och 
explicit att lära sig vad (Janik 1996), eller som Sveiby (1995) kallar det kunnande respektive 
vetande. Det skiljs också på individuell och kollektiv kunskap. Den individuella finns inom 
individen medan den kollektiva finns gemensamt mellan medarbetare. Både kollektiv och 
individuell kunskap kan vara såväl explicit som tyst. Individuella färdigheter är exempel på 
individuell kunskap medan exempelvis regler och procedurer som gäller för organisationen är 
kollektiv kunskap. (Lam 2000) Vi utvidgar resonemanget om kunskapsformerna och deras 
karaktär i kapitel 4.  
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Den explicita kunskapen - vetandet - är lättare att artikulera, koda och överföra via olika 
media såsom intranät. Den överförs i form av information. Den tysta kunskapen däremot finns 
ofta oartikulerad i människors huvud eller, om den är kollektiv, ”sitter i väggarna” (Sveiby 
1995). Den överförs genom tradition, d v s direkt kontakt mellan personer. Det är svårt att i 
ord beskriva detta kunnande, kroppsliga och intellektuella färdigheter, men delar av det kan 
ändå artikuleras för att överföras via olika media och därmed formaliseras som vetande. Det 
mesta av den kunskap som finns i en organisation är kunnande och med hjälp av 
informationsteknologi görs idag stora ansträngningar i organisationer för att artikulera och 
överföra det. Vetande i text eller bild går lätt att spara, oberoende av den som skapat det en 
gång. Genom att människan kunnat spara vetande i text sedan långt tillbaka i tiden har många 
framsteg gjorts och en mänsklig bas av vetande har byggts upp, en som vi alltid kan gå 
tillbaka till. (ibid) På samma sätt har inom organisationer vetande överförts mellan personer 
och sparats i text - förr i pappersform, nu allt mer via intranät och i databaser.  
 
För oss är ett ställe där du kan söka och finna eller utbyta kunskap av olika slag en 
kunskapskälla. Exempel är individer, grupper av individer, skriftliga källor som böcker och 
databaser, Internet och elektroniska informationssystem. En individ kan vara en 
kunskapskälla för den individuella kunskapen och den tysta men kan även förmedla explicita 
kunskaper exempelvis via föreläsningar. En grupp individer kan vara en källa för kollektiv 
kunskap, såväl explicit som tyst. Böcker och andra skriftliga källor, databaser, Internet och 
intranät är exempel på källor för den kunskap som kan artikuleras, lagras och överföras.  
 
Med grund i detta resonemang vill vi kalla intranät för en kunskapskälla, en elektronisk 
kunskapskälla i form av lagrings- och överföringsmedia för den kunskap som går att överföra 
i form av information. En kunskapskälla för de anställda i arbetet, en som kan hjälpa dem att 
sköta sina arbetsuppgifter. Information finns dock i olika former även den och vi säger inte att 
intranätet är en fungerande kunskapskälla för alla former. Det kan vara allt från ”enkel” 
information, som en personalkatalog, till mer komplicerad information som ställer högre krav 
på intranätet för att göra det möjligt för individer att tillägna sig den.  
 
Hur intranätet fungerar som kunskapskälla, om medarbetarna har nytta av den kunskap de kan 
inhämta och ta emot där i sitt arbete, beror på olika faktorer som är avgörande för hur de 
tillägnar sig informationen, d v s ger mening åt den. Dessa är bl a tillgången på information, 
informationens struktur, om den är relevant (d v s att det finns relevant information att finna 
för var och ens individuella behov i alla situationer) och om den är aktuell. (Standing & 
Benson 2000; Tengström 1997; Lennerlöf 1992) Användarvänligheten hos intranätet spelar 
också en central roll, hur det är uppbyggt, planerat och strukturerat. Går inte informationen 
lätt att finna eller dela med sig av är risken stor att medarbetarna inte använder systemet. All 
teknikutveckling inom en organisation ska utgå bl a från hur tekniken kan stödja den anställde 
i arbetet och för att utgöra ett effektivt stöd förutsätts bl a att systemet anpassas till människan 
som en tänkande och handlande varelse. Systemet ska gå att förstå i relation till 
arbetsuppgiften, inte binda och isolera den arbetande eller försvåra samarbete e t c. (Lennerlöf 
1992)  
 

1.2 Problemformulering 
 

- Hur kan ett intranät, i en roll som kunskapskälla, fungera som stöd i 
arbetet? 
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- För vilken sorts kunskap är det en källa? 
- Vad krävs av intranätet för att det ska vara ett tillfredställande stöd i arbetet när det 

gäller överföring av kunskap/information? 
 

1.3 Syftet med studien 
 
Ambitionen med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur ett intranät, i en roll 
som kunskapskälla, kan fungera som stöd i arbetet. Vi vill fördjupa förståelsen för vilken 
kunskap som kan kodas i och överföras via ett intranät, och vilken som går förlorad vid denna 
process. Vidare vill vi ta reda på vad som krävs för att denna kunskap, i samverkan med 
intranätet, ska stödja arbetet i en organisation.  
 

1.4 Disposition 
 
Bilden nedan illustrerar uppsatsens upplägg i stora drag. Inledning med bakgrund, 
problemdiskussion och syfte inverkade dels på valet av metod, dels på valet av teoretisk 
referensram. Metoden i sin tur låg till grund för vår empiriska undersökning och avgjorde hur 
det material vi fick fram såg ut samt hur analysen genomfördes. Efter metoden ligger en 
beskrivning av fallföretagets intranät som bygger på de intervjuades subjektiva uppfattning. 
Därpå följer ett avsnitt om våra teoretiska perspektiv och en begreppsutredning, båda 
nödvändiga för den fortsatta förståelsen. Teori och analys av empiriskt material är sedan 
varvat i ett och samma kapitel (se vidare 2.6). Slutligen följer de slutsatser vi har kunnat dra 
utifrån analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3  Uppsatsens disposition, egen bild. 
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2. Metod 
 
Här beskriver vi inledningsvis vårt övergripande angreppssätt för att ge förståelse för de 
övriga val vi gjort. Därefter följer en beskrivning av den kunskap vi kan bidra med, med 
hänsyn till vårt angreppssätt, och hur vi gick till väga rent praktiskt. 
 

2.1 Övergripande angreppssätt och val 
 

Det hermeneutiska forskningsidealet är den teoretiska utgångspunkten för humanistisk 
forskning och ligger till grund för kvalitativ metodteori, vilken är den metod vi använt oss av i 
denna studie. Karakteristiskt för undersökningar som grundats i hermeneutiken är bl a att de 
ger begränsade möjligheter till generalisering. De kan inte heller generera opartisk kunskap,  
d v s att våra egna värderingar, erfarenheter och kunskaper påverkar slutresultatet, vilket vi är 
medvetna om. Den kunskap som genereras är även bunden i tiden. Detta innebär att en 
likadan studie vid en annan tidpunkt eventuellt skulle ge ett annat resultat än det vi kommit 
fram till. Vidare strävar hermeneutiska undersökningar efter att skapa förståelse för enskilda 
fenomen genom att inta en helhetssyn, d v s förstå fenomenen utifrån de sammanhang de 
ingår i. (Lundahl & Skärvad 1999)  
 
Vår studie utgjordes av flera olika anledningar av en fallstudie. Exempelvis betraktas 
fallstudien av Bryman (1989 i Lundahl & Skärvad 1999) som närmast synonym med 
kvalitativ forskning, under förutsättning att den bygger på kvalitativa data och 
datainsamlingsmetoder. Yin (1989 i Lundahl & Skärvad 1999) har definierat fallstudien som 
en empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang, där 
gränserna mellan det studerade fenomenet och dess sammanhang, eller dess omvärld, inte är 
självklara. Studien omfattar endast ett eller några få fall, vilka studeras mer detaljerat och på 
djupet. Ett fall kan exempelvis vara en individ, en grupp, en händelse, ett system eller som i 
vårt fall en organisation - en bank. (Lundahl & Skärvad 1999) En bidragande orsak till att vi 
valde just en bank var att enligt bl a Hansen et al (1999 i Grahn et al 2002) kan företag som 
säljer standardiserade produkter kodifiera kunskap och lagra den i databaser, medan företag 
som säljer kundorienterade problemlösningar vinner mer på att sprida kunskap muntligen 
genom personlig kontakt. Väl medvetna om att det råder delade meningar i litteraturen om 
ifall kunskap över huvud taget kan kodas och lagras eller ej tyckte vi då vi läste detta att det 
vore extra intressant att se på hur ett intranät fungerar som källa för kunskap just i en 
kundorienterad organisation, vilket vi menar att en bank är.   
 
Vår fallstudie genomfördes på ett av bankens lokalkontor. Anledningen till att vi valde just 
den organisationen var att vi hade utfört undersökningar där tidigare och därmed kände till 
organisationen väl, samt att vi visste att de använder sig av ett intranät. Vi valde att hålla 
bankens namn anonymt då vi inte anser att det är intressant i sammanhanget, istället kallar vi 
den helt enkelt Banken i kommande kapitel. Lundahl & Skärvad (1999) anser också att det vid 
ett anonymiserat fall finns helt andra möjligheter att bibehålla känsliga och kontroversiella 
data än vid ett icke anonymiserat. Vi tror inte att vårt ämne är direkt känsligt men är av den 
uppfattningen att människor i allmänhet ofta öppnar sig mer under anonymitet. Anledningen 
till att vi studerade bara ett fall är att det ofta ger bäst förutsättningar för en djup och aspektrik 
studie (ibid). 
 
Fallstudien kan vara antingen en ögonblicksstudie eller en processtudie. En processtudie, som 
innebär att exempelvis ett förändringsförlopp studeras, ger oftast bättre möjligheter att förstå 
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hur ett fenomen verkligen fungerar än vad en ögonblicksstudie gör. (ibid) Även i vårt fall tror 
vi att en processtudie, t ex en studie av en organisation som börjar före dess införande av 
intranät tills ett bra tag efteråt, hade kunnat ge en bättre förståelse för hur intranät fungerar 
som stöd i arbetet i egenskap av kunskapskälla. Trots detta utgörs vår undersökning av en 
ögonblicksstudie då processtudien eventuellt skulle kräva en lång tids studerande av 
organisationen, vilket vi inte har möjlighet till inom ramarna för kursen.  
 

2.2 Kunskapssyfte 
 
Det finns två grundsyner på fallstudier, ideografisk och nomotetisk. Vi har en ideografisk 
grundsyn på vår studie eftersom vi är intresserade av fallet i sig och inte ser det som ett sätt att 
bidra till allmänna lagar. (ibid) Den kunskap vi ändå bidrar med kan dock fördjupa förståelsen 
för hur intranät fungerar som stöd i arbetsprocesser i egenskap av kunskapskälla, vilket ju kan 
vara en användbar kunskap t ex för den som står inför eller har genomgått en implementering 
av ett intranät eller ett annat system med liknande funktioner som de fallföretagets intranät har 
(se 3). Det kan vara såväl företag som chefer och anställda, men även individer i allmänhet 
med ett intresse för dessa frågor. (Andersen 1998)  
 

2.3 Val av teoretisk referensram 
 
Rent praktiskt startade vi uppsatsarbetet med att läsa en hel del teori innan vi kom fram till 
vilket specifikt ämnesområde vi ville inrikta oss på. Utifrån detta formulerade vi vårt syfte 
och valde med grund i det vår teoretiska referensram. Till största delen har vi använt oss av 
litteratur inom knowledge management, human resource management, forskningsmetodik, 
informationsteknologi och samhällsvetenskap. En utförligare diskussion kring vår teoretiska 
ståndpunkt finner ni under Teoretiska  perspektiv.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Patton (1980;43 i Merriam 1994) menar att ”[k]valitativa data består av detaljerade 
beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och observerande beteenden, av 
direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar samt av 
utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register och fallbeskrivningar.” När det gäller 
att samla in kvalitativ data är intervju en vanlig metod bredvid observationer och dokument av 
olika slag (Merriam 1994). Vi valde att använda oss av intervjuer då vi ansåg att vi med hjälp 
av sådana kunde samla in all den empiri vi behövde för att kunna besvara vår fråga. Den 
tidsram och de resurser vi hade påverkade också beslutet. För att vara säkra på att verkligen få 
in all nödvändig information valde vi att göra intervjuerna semistandardiserade och 
halvstrukturerade, vilket innebar att frågorna var strukturerade i förväg, samtidigt som det 
gavs utrymme för att ändra frågeformulering eller ordningsföljd, att ställa följdfrågor och för 
respondenten att berätta fritt inom ramarna för ämnet. Fördelarna med mindre standardiserade 
intervjuer är enligt Lundahl & Skärvad (1999) att svaren kan bli mer uttömmande och 
nyanserade. Intervjufrågorna formulerades utifrån vår teoretiska referensram. Alla intervjuade 
fick inte alltid samma frågor, dels beroende på hur samtalet utvecklade sig, dels beroende på 
att vi mellan intervjuerna ändrade intervjuformulären genom att lägga till frågor vi efter hand 
insåg att vi ville ha svar på.  Intervjumallen i bilagorna innehåller alla de i förväg 
strukturerade frågor vi använt. 
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Vi gjorde intervjuer med fem personer på olika positioner på det lokala kontoret. Att vi 
intervjuade personer på olika positioner beror på att vi ville få in information ur skilda 
perspektiv, detta för att vi anser att positionen kan ha inverkan på synen på intranätet och hur 
det används, och vi ville ju ha en så aspektrik studie som möjligt. Det var lokalbankschefen 
som valde ut de som skulle intervjuas, men vi hade angett detta som önskemål. Intervjuerna 
genomfördes vidare på en plats på intervjupersonernas arbetsplats som de själva fick välja ut. 
Syftet med detta var att skapa en så trygg miljö som möjligt för dem (ibid). Även 
intervjupersonerna hålls anonyma, då deras identiteter inte är relevanta för studiens resultat.  

 
2.5 Dokumentation 

 
Vid intervjuerna var vi båda närvarande och vi genomförde intervjun gemensamt med 
intervjumallen till hjälp. Vi använde oss av bandspelare under samtliga intervjuer eftersom vi 
anser att antecknande lätt drar koncentrationen bort från intervjun och är betydligt mer 
tidskrävande (lokalbankschefen hade som önskemål att intervjuerna inte skulle ta mer än en 
halvtimme). Vi lät inte det faktum att vi hade begränsat med tid gå ut över respondenternas 
svar, utan avbröt hellre innan vi ställt alla frågor än att försöka skynda på intervjun. Tre av 
fyra intervjuer pågick dock längre än en halvtimme, och under dessa hann vi med alla frågor.  
 
En annan anledning till att vi använde bandspelare var att vi ville ha möjlighet att citera de 
intervjuade, vilket kan vara svårt om intervjun dokumenteras på annat sätt. Enligt Lundahl & 
Skärvad (ibid) uppstår det ibland en formell atmosfär om bandspelare används, vilket gör att 
vissa kan känna sig hämmade, och det i sin tur kan påverka materialet negativt. Vi gav därför 
samtliga intervjuade chansen att avstå inspelning, men de hade inget emot det och vi upplevde 
aldrig att de verkade obekväma med situationen.  
 
Så snart som möjligt efter att intervjuerna genomförts satte vi oss ned och skrev ned dem samt 
skickade om så önskades utskriften till de intervjuade så att de fick möjlighet att ändra eller 
kommentera. Vi utvärderade även dagens intervjuer för att se vad vi kunde göra bättre inför 
nästa gång. Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen. 
 

2.6 Analysmetod 
 
Enligt Merriam (1994) är analysen som process tänkt att skapa mening av information. Den 
pågår under hela arbetets gång, ända tills all information är insamlad. Vi upplevde just att 
analysen på olika sätt pågick från arbetets start till dess slut. När vi studerade olika teorier 
försökte vi hela tiden ställa oss kritiska till vad författarna sade och försökte se resonemangen 
ur olika perspektiv. Under intervjuerna upptäckte vi också att analysarbetet var igång 
någonstans i bakhuvudet, kanske för att vi hade teorin färskt i minnet och genast kunde se 
såväl överensstämmelser som motsägelser. Vi försökte låta bli att låsa oss vid de teorier vi 
studerat före intervjuerna och istället också uppmärksamma nya, spännande infallsvinklar som 
respondenterna gav oss.  
 
När vi i dagligt tal talar om analys tänker vi på den slutliga analysen av all insamlad empiri 
och teori, denna kallar Merriam (ibid) för intensivanalys. Innan intensivanalysen påbörjas kan 
analysarbetet underlättas genom att den insamlade informationen organiseras på något sätt. Vi 
läste, efter att alla intervjuer genomförts och nedskrivits, igenom all den information vi samlat 
in och sorterade bort sådan som var överflödig eller som upprepades. Vi grupperade också till 
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viss del informationen efter de områden den behandlade för att lättare kunna lokalisera den 
under intensivanalysens gång.  
 
Vi valde att inte ha något fristående kapitel för empiri eller analys. Undantaget är den korta 
beskrivningen av bankens intranät (se 3), vilken baserats på empiriskt material. Efter en 
diskussion runt våra teoretiska val och en begreppsutredning gällande kunskapens olika 
former valde vi att i ett och samma kapitel varva vår teori, empiri och analys. På detta sätt 
tycker vi själva att teorierna får en konkretare innebörd för läsaren, samtidigt som vi får en 
klar förankring mellan teori och empiri genomgående i arbetet.   
 
Tolkningarna vi gjort stöds av direkta citat från intervjuerna där så passar, främst för att 
läsaren ska få möjlighet att följa våra tankegångar. Enligt Tebelius (1987) ger detta också 
läsaren möjlighet att ställa sig kritisk till olika tolkningar och att prova alternativ.  
 
Målet med analysen är att komma fram till trovärdiga slutsatser med grund i empirisk data 
(Taylor & Bogdan 1984 i Merriam 1994), varför vi slutligen utifrån syftet drog slutsatser av 
vårt tolkade och analyserade material. 
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3. Bankens intranät 
 

Här följer en beskrivning av fallföretagets intranät baserad på de intervjuades uppfattningar. 
Syftet med detta kapitel är att ge deras bild av det intranät de arbetar med och därmed en 
bakgrund till deras svar på övriga frågor.  
 
Samma intranät används i hela organisationen och alla anställda har tillgång till det. Det finns 
dock olika behörighetsnivåer. Samtliga intervjuade menade att huvudsyftet med intranätet är 
att förse medarbetarna med en informationskälla.  
 
Ansvaret för den information som finns i intranätet har en central informationsenhet. De 
uppdaterar informationen och ansvarar för vilken information som får läggas ut. Det är 
information som varje medarbetare behöver för att kunna sköta sina dagliga arbetsuppgifter, 
nyheter som rör organisationen, uppgifter som rör styrning, mål och resultat, information om 
förändringar, fakta som rör organisationskulturen e t c.  
 
Intranätet innehåller följande:  
 
- Bankens hemsida, där bl a affärsidé, vision och bankens historia finns.   
- Bankens alla centrala funktioners interna hemsidor. 
- En nyhetsfunktion som uppdateras löpande med nyheter både om vad som händer inom 

banken och vad som händer i omvärlden, t ex marknadsinformation.  
- Nätbaserade utbildningar.  
- Diskussionsforum. 
- E-post. 
- Sökfunktion. 
- Personalkatalog med de anställdas telefonnummer och e-post adresser. 
- Produktinformation, t ex dagsaktuella räntesatser. 
- Avtal och blanketter av olika slag som behövs i det dagliga arbetet. 
- Ett omfattande regelverk.  
- Kundinformation.  
- Direktuppkoppling mot Internet. 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
Som framgått har vi valt att inte ha något enskilt teorikapitel. Dels för att, som vi tog upp i 
metoden, få en klar förankring mellan empiri och teori, dels därför att vi hade problem att 
hitta teori inom detta relativt nya område. I litteraturen framställs intranät ofta som ett 
kommunikationsmedel som underlättar för alla parter, förenklar kunskapsspridning, intern 
kommunikation, samarbete e t c. Vad vi tyckte saknades var teori om hur de anställda 
upplever intranätet. Är det ett stöd i arbetet? Får de den information och kunskap de behöver 
över intranätet? Kan all kunskap överföras via ett intranät? Vad krävs av intranätet för att det 
ska fungera som ett tillfredställande stöd och kunskapskälla? 
 
Den teori vi fann sa att om kunskapen som överförs via ett intranät ska kunna vara ett stöd i 
arbetet och det vi kallar kunskap är information som en individ gjort till sin genom att tillägna 
sig och bearbeta den, då innebär en komplicerad informationsmiljö att det blir svårare för 
individen att skaffa sig den kunskap och de insikter hon eller han behöver i specifika 
situationer i arbetet (Tengström 1987). Bergendal (1987) säger att tillägnandet av information 
har två sidor, tillgången på information och möjligheten att tillägna sig den. Dessa två 
områden täcker in de aspekter vi, genom både litteraturstudier och under intervjuer på 
fallföretaget, fann vara avgörande för intranätets funktion som kunskapskälla och stöd i 
arbetet. Är tillgången på information begränsad eller förekommer informationsöverflöd? 
Finns där relevant information att hämta för alla och i alla olika situationer? Är informationen 
presenterad i sitt sammanhang eller är den nedbruten i mindre delar? Underlättar intranätets 
struktur för medarbetarna att hitta den information de behöver för att lösa komplexa 
arbetsuppgifter?  
 
Förutsättningarna för att individer ska få möjlighet att tillägna sig informationen är till att 
börja med att de har tillgång till den. Det kan dock vara alltför stor tillgång som ger upphov 
till informationsöverflöd, en som vi har förstått det vanlig företeelse i dagens organisationer, 
vilket kan innebära olika problem för individen. Det ska också vara enkelt att söka och finna 
informationen de behöver i olika situationer, annars är risken stor att de vänder sig till andra 
källor. När det gäller möjligheten att tillägna sig informationen är kunskapens karaktär 
central. Förutom explicitet och objektivitet som vi redan tagit upp, inverkar också dess 
struktur, relevans och aktualitet. (Rowley & Farrow 2000) Dessa begrepp har en avgörande 
inverkan på möjligheten till tillägnande. Informationen de anställda finner behöver alltså vara 
strukturerad/organiserad, relevant för situationen och eftersom den kan ersätta annan 
information är dess aktualitet och livslängd viktig att ta hänsyn till (ibid). Får de snabbt tag på 
relevant och aktuell information finns möjligheter för att tolkning och tillägnande och 
förhoppningsvis kan de sedan applicera den nya kunskapen på arbetsuppgiften/problemet.  
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5. Begreppsutredning 
 
Det visade sig vara svårt att genom intervjuer få fram vilka typer av kunskap som kan 
överföras via ett intranät och vilka som är svårare att överföra, eller som de anställda helt 
går miste om. Utifrån respondenternas berättelser försökte vi dock analysera och dra vissa 
slutsatser kring detta. Ni kommer att märka att kunskapsformerna inte har någon central 
betydelse i analysdelen. Trots detta väljer vi att här, före analysen, presentera de olika 
kunskapsformerna och deras karaktär för att ni som läsare ska få bättre förståelse för de 
resonemang i analys och slutsatser som ändå uppstår kring ämnet. Vi hade själva inte klart 
för oss vad t ex tyst respektive explicit kunskap var och vad som skiljer dem åt före 
uppsatsarbetets början och är övertygade om att flera av er läsare är i samma situation, 
därför anser vi att denna begreppsutredning är befogad. 
 

5.1 Kunskapens olika former 
 
Som vi tagit upp tidigare (se 1.1) kan kunskapen inom en organisation analyseras utifrån två 
olika aspekter; sättet den uttrycks på, d v s om den är explicit eller tyst, och var kunskapen 
finns, om den är individuell eller kollektiv. (Lam 2000) 
 

5.1.1 Tyst eller explicit? 
 
Skillnaderna mellan tyst och explicit kunskap kan delas upp i tre olika kategorier (ibid):  

 
 Hur kunskapen förvärvas. 
 Möjligheten att koda och överföra kunskapen. 
 Möjligheten att lagra den. 

 
Explicit kunskap kan en person inhämta genom formell utbildning, genom att läsa böcker och 
dokument o s v (Lam 2000). Den är teoretisk och objektiv och är därför lätt att artikulera eller 
koda i t ex ett intranät. Dess största fördelar är att den är lätt att kommunicera och överföra. 
(Popper 1972 i Lam 2000) I och med att den är objektiv och möjlig att koda kan den lagras på 
ett och samma ställe (Lam 2000). I organisationer finns ofta en den explicita kunskapen 
lagrad i skriftliga eller elektroniska arkiv (Rowley & Farrow 2000). På Banken är den t ex till 
stor del lagrad i databaser. 
 
Den tysta kunskapen däremot förvärvas genom praktisk erfarenhet (Lam 2000). Den bygger 
på kroppsliga och intellektuella färdigheter (Sveiby 19995). Tyst kunskap kännetecknas av att 
den är intuitiv och svår att kommunicera (Popper 1972 i Lam 2000). Den är personlig, 
subjektiv, och överförs mellan människor som arbetar nära inpå varandra och därmed bygger 
upp en delad förståelse och tillit till varandra. En sådan överföring kan till exempel uppstå i 
ett arbetsteam. Erfarenheter är en typ av tyst kunskap (Rohlin m fl 1994), och de färgar i sin 
tur nya erfarenheter vi gör (Sveiby 1995). 
 
En stor del av människans kunskap och därmed kunskapen inom en organisation är tyst 
(Polanyi 1962 i Lam 2000). Mycket av den kunskap som används i arbetsprocesser bygger ju 
på praktisk erfarenhet. Med hjälp av informationsteknologi görs det som vi nämnde i 1.1 
därför stora ansträngningar i organisationer för att artikulera och överföra även den idag. Till 
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viss del går den att artikulera, formulera som information och överföra, t ex via ett intranät. 
(Sveiby 1995) Eftersom den är personlig och beroende av sitt sammanhang är det dock svårt 
att artikulera delar av den (Lam 2000). Den tysta kunskapen är därför oftast mindre tillgänglig 
än vad explicit kunskap är (Rowley & Farrow 2000). 
 

5.1.2 Individuell eller kollektiv? 
 
Individuell kunskap är den del av en organisations kunskap som finns i de anställdas 
individuella färdigheter, såväl i huvudet som i kroppsliga och intellektuella färdigheter. Den 
är oftast väldigt specialiserad och följer med personen när denna förflyttar sig, till exempel 
byter arbete, vilket givit organisationer vissa problem när det gäller att behålla kunskap inom 
organisationen. (Lam 2000) 
 
Den kollektiva kunskapen däremot finns ”medarbetare emellan” snarare än inom specifika 
individer. Den kan finnas lagrad i organisationens skrivna regler, normer och procedurer eller 
den kan vara data lagrad t ex i en databas eller ett intranät. Den kan också vara en produkt av 
interaktion och samarbete som ”flyter omkring” inom organisationen utan att vara nedskriven 
eller lagrad på något sätt. (ibid) 
 

5.1.3 Fyra typer av kunskap 
 
De två ovan diskuterade dimensionerna av kunskap inom en organisation ger upphov till fyra 
olika sorters kunskap när de integreras. Lam (ibid) kallar dem: 
 
 Embrained 
 Embodied 
 Embedded   
 Encoded  

 
Embrained knowledge är en blandning av individuell och explicit. Det är formell och teoretisk 
kunskap som innehas av en individ och därmed är beroende av dennes kognitiva och 
begreppsmässiga förmåga. Ett typiskt exempel är vetenskaplig kunskap. (ibid) Eftersom den 
är explicit går det att artikulera och sprida den via ett intranät.  
 
Embodied knowledge är praktisk, tyst kunskap som innehas av en individ (ibid). Den behöver 
inte ens förekomma på ett medvetet plan, utan genereras när den tillämpas (Spender 1996 i 
Lam 2000). Denna sorts kunskap bygger på automatik och är svår att artikulera för att 
överföra via ett intranät.  
 
Embedded knowledge är den kollektiva formen av tyst kunskap, alltså den som finns i en 
organisations delade rutiner, åsikter och förståelse och är socialt konstruerad (Lam 2000). 
Sådan kunskap skapas ofta av t ex en arbetsgrupp i syfte att lösa problem när explicita teorier 
inte kan fånga den situationsspecifika karaktären av ett visst problem eller har blivit omoderna 
(Martin et al 2001). Den genereras även när medarbetare träffas över en kopp kaffe och 
utbyter tyst kunskap i from av erfarenheter istället för att läsa manualen (Brown & Duguid 
1994 i Martin et al 2001), och den går till viss del att artikulera i tal och skrift och därmed är 
det också möjligt att överföra den via ett intranät. 
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Encoded, eller kodad kunskap är också kollektiv, men explicit (Lam 2000). Det är den del av 
den kollektiva kunskapen som finns nedskriven i organisationens procedurer, databaser, regler 
o s v. Bankens elektroniska regelverk är alltså ett sådant exempel. Encoded kunskap kan 
också inhämtas via formell utbildning (Sveiby 1995). Information faller under denna kategori 
av kunskap (Lam 2000).  
 
Om vi drar paralleller till 1.1 och hur kunskapen delas in i kunnande och vetande är de tysta 
kunskapstyperna, embedded och embodied knowledge, former av kunnande medan de 
explicita, embrained och encoded knowledge är former av vetande. Som vi har sett är det 
teoretiskt sett inga problem att lagra och överföra explicit kunskap, vetande, via ett intranät. 
Den tysta, kunnandet, är svårare att artikulera men de delar som ändå går att artikulera kan 
även dem teoretiskt sett lagras i och överföras via ett intranät. Då kunskapen artikulerats som 
vetande - alltså information eller encoded knowledge - blir den tillgänglig för andra människor 
att tolka på sitt sätt, utifrån sina erfarenheter. Detta betyder att kunskapen inte överförs i exakt 
form, oavsett om den från början är tyst eller explicit. Det är mottagaren som ger mening åt 
den, tillägnar sig den, inte avsändaren. (Sveiby 1995)  
 
Även om det går att skilja olika sorters kunskap åt rent begreppsmässigt är de egentligen inte 
åtskilda i praktiken. Det belyser studier genomförda av Graeme Martin et al (2001) som har 
visat att anställda i en organisation har svårt att skilja på vilken kunskap de förvärvat på ett 
visst sätt och vilken de förvärvat på ett annat sätt. De genomförde en fallstudie på företaget 
NCR och frågade bl a anställda hur de använt kunskap de fått genom en nyligen 
genomgången formell utbildning, alltså encoded knowledge, i sitt arbete. Respondenterna 
uttryckte då att de hade svårt att skilja på vad de lärt sig i sitt arbete och vad de lärt sig på 
universitet; ”[I]t is really about picking bits up from both places. [...]” (ibid;12). Med andra 
ord genereras ny kunskap genom samverkan och kombination av tyst och explicit kunskap. 
Ingen ny kunskap kan skapas utan användandet och genererandet av tyst kunskap. (Nonaka & 
Takeuchi 1995 i Lam 2000) En så enkel sak som en personalkatalog kodad i ett intranät - ett 
typiskt exempel på vetande eller information - innehåller mycket av den tysta kunskap den 
tekniker som designade den har. På samma sätt innehåller en bok delar av författarens tysta 
kunskap i form av värderingar e t c. (se t ex Sveiby 1995).  
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6. Intranät som kunskapskälla i arbetet 
 
Vi har valt att här ha ett gemensamt teori- och analyskapitel. Målsättningen med kapitlet är 
att få en bild av intranätet som kunskapskälla och stöd i arbetet samt fördjupa förståelsen för 
vilken kunskap som kan överföras via ett intranät.  
 

6.1 Inledning 
  
”Syftet är att ge mig både information och möjlighet att hämta information och att ge mig det 

stödet jag behöver för att klara mina arbetsuppgifter. Det är ett nödvändigt verktyg.” 
 
Så uttalade sig en av respondenterna på Banken och de övriga har alla en liknande syn på 
intranätet och dess syfte. ”Syftet är naturligtvis att ha en bra informationskälla för de 
anställda” är en annan. De använder samtliga intranätet varje dag för att ta del av dels 
löpande information, dels den som tidigare fanns i pärmar och liknande och som numer finns 
lagrad i databaser. Enligt en respondent förser intranätet dem också med en helhetsbild av 
organisationen. Trots dessa i huvudsak positiva tankar upptäckte vi under intervjuernas gång 
många såväl för som nackdelar med systemet som inverkar på dess förmåga att i egenskap av 
kunskapskälla stödja den arbetande. 
 

6.2 Tillgång på information 
 
Tyngdpunkten i detta avsnitt ligger på en aspekt av tillgången på information som är mycket 
omtalad i litteraturen och som vi under intervjuerna upptäckte är en viktig faktor i 
"utvärderingen" av intranät som kunskapskälla och stöd i arbetet. Nämligen det 
informationsöverflöd som kan uppstå när det är många som vill sprida mycket information, 
dess orsaker och följder.  

6.2.1 Informationsöverflöd 
 

”Mer information är inte alltid bättre” (Gärdenfors 1996; 37). 
 
De intervjuade på Banken var alla av uppfattningen att de utsätts för väldigt mycket 
information och att det är tekniken och lättillgängligheten som möjliggör/orsakar det. En av 
respondenterna menar att hon får så mycket information skickad till sig att hon tappat tilltron 
till e-post. Även om hennes ambition är att läsa allt så är det mycket hon aldrig läser. "Man 
matas med så mycket information, och det är inte bara via mail utan överhuvudtaget. Det 
finns en informationströtthet och den är allvarlig tror jag". Vid mottagande av väldigt mycket 
information är det vanligt att just ett sådant överflöd uppstår (Hadenius 1997). Respondenten 
anser att som läget är nu har hon svårt at ta till sig informationen och ändå ser hon sig som en 
person som har lätt för att bli engagerad. Hon vill veta mycket och är nyfiken normalt sett 
men hon känner att hon har tröttnat på "all denna information som kommer från alla håll". Att 
hon har svårt för att ta den till sig, att tillägna sig den, kan bero på flera olika saker (se vidare 
5.2) men i detta fall vill vi påstå att det överflödet och den trötthet hon känner över det som är 
orsaken, inte informationens karaktär.  
  
En annan respondent är inne på samma spår. Hon säger att hon har dåligt tålamod med 
intranätet. "Hittar jag inte där direkt vad jag söker blir jag disträ - att sitta och ta tid med 
detta och sitta och leta. Och det är klart att jag hittar ju inte snabbare för att jag blir 
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frustrerad över att jag inte hittar." Men hon påpekar också att det är "jag som typ" som 
reagerar så. Detta tolkar vi dels som att mängden information som finns tillgänglig där är så 
omfattande att hon har svårt att lokalisera den specifika information hon är ute efter, dels som 
att det ur hennes synvinkel förekommer brister i bl a intranätets struktur (se vidare 5.2.1). Hon 
blir hindrad i sitt arbete och, som Rohlin m fl  (1994) menar kan inträffa, snarare 
handlingsförlamad än hjälpt av den överflödiga informationsmängden.  
 
Flera respondenter upplever att de får lägga mycket tid på att sortera och välja bland 
informationen för att komma fram till vilken som är viktig för dem själva. Tröttheten som 
respondenten ovan känner kan delvis också bero på detta. Ingelstam hänvisar i artikeln 
Makten över kunskapen, makten över informationen (1987) till Gyllensten som i sin 
Information, skeninformation och brus skriver att det finns tecken på att det 
informationsöverflöd som förekommer i dagens informationstäta miljö kräver så mycket 
bearbetning av den som mottar informationen att det inverkar negativt på det han eller hon 
egentligen skulle uträtta. Bearbetningen innebär såväl sortering som uppsökande och val av 
information. En intervjuad anger att hon med tiden lärt sig se vilken information som är viktig 
för hennes arbete, dels på ämnet, dels på avsändaren (om det skickats via e-post). Överflödet 
gör det nödvändigt att kunna selektera på detta sätt, att bli informationssökare snarare än 
informationsmottagare (Hadenius 1997). En annan respondent ser inte detta som något stort 
problem utan menar att prioritera måste du alltid göra, det gäller inte bara e-posten. Han 
upplever det dock som negativt att det går att bifoga hur mycket text som helst i ett 
meddelande. Han får lägga mycket tid på att skumma bland material han mottar för att se 
vilka delar som berör honom. Han tillägger också att eftersom e-post ses som ett snabbt media 
idag väntar avsändaren ett snabbt svar. "Man vet ju det själv, om man skickar mail till någon 
så vill man ju ha svar så fort som möjligt”. 
 
Det är inte heller endast bland den information som skickas ut till medarbetarna som de står 
inför valmöjligheter utan även då de själva söker och inhämtar information. Hur sker valet av 
information att tillägna sig då? Informationsöverflödet kan begränsa våra valmöjligheter p g a 
att vi inte kan lägga ner hur mycket tid som helst på sökande efter den information vi helst vill 
ha (Bergendal 1987). Som vi tar upp senare (se 5.1.3) kan detta leda till att vi väljer den 
information som är lättast tillgänglig, i Bankens fall den som den centrala 
informationsenheten valt att göra lättillgänglig.  
  
Vi förstår under intervjuerna att flera är av uppfattningen att e-posten är en stor anledning till 
det informationsöverflöd de anser förekommer i Banken. Detta stöds av Kraut & Hewell 
(1997 i Heide 2002) som menar att en effekt av e-post är just informationsöverflöd. 
Respondenterna tycker att e-post som media missbrukas och att det är en av anledningarna till 
informationsöverflödet. Alla har möjlighet att gå in och skicka e-post meddelanden till hela 
listor och det enklaste är att skicka till hela kontoret, att inte specificera mottagargruppen. 
"Istället för att man riktar det till dem som informationen berör så är det så bekvämt att man 
går in och skriver "lista.alla" oavsett om det berör personalen i kassalinjen eller 
privatrådgivare, företagshandläggare eller vilka det än handlar om. Det tycker jag är lite 
synd för det blir så mycket." Respondenternas uppfattningar skiljer sig dock åt. En uppfattar, 
och det är han heller inte ensam om, att den information han får skickad till sig via e-post är 
riktad direkt till honom. Att den har med hans specifika arbetsuppgift att göra och att han inte 
får mer än han hinner med att läsa. Detta trots att det under timmen vi sitter på hans kontor 
dyker upp 10-12 nya e-post meddelanden.  
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Vi har svårt att tolka orsakerna till respondenternas skiljda uppfattningar när det gäller e-
posten de får. Medan vissa uppfattar det som att de endast får information som är riktad till 
dem, uppfattar andra att all information skickas ut till alla, oavsett om det rör deras avdelning 
eller ej. Möjligen kan mängden information de mottar bero på vilken position de har eller 
vilken avdelning de arbetar på men det ser vi inte som troligt. Kanske är det en intressefråga. 
De som tycker att all information berör dem har kanske större behov av att hålla sig 
informerade om allt som händer i organisationen, medan andra nöjer sig med eller känner att 
de inte kan ta till sig mer än den information som direkt rör deras arbete och intresse. En 
intressant observation vi gjorde var dock att de respondenter som uppgav att e-post ger 
upphov till informationsöverflöd var de som livligast förespråkade lärande i interaktion med 
andra, d v s genom tradition och skapande av embedded knowledge: ”Jag tror mycket på 
lärande i vardagen, att man jobbar i grupper och att man vet om vad varandra har på gång 
lite grand. Att man hjälper och stöttar varandra i vardagen [...]. Med erfarenhetsutbyte, högt 
i tak, diskussioner och  dialoger. Det tycker jag är a och o. Och det är det som gör att man 
känner sporren och att det är kul att jobba också. Engagemanget, delaktigheten”. Så sa t ex 
en av dem. Och angående all information hon får via mail sa hon: ”Jag orkar inte ta till mig 
det, jag får inget engagemang i det [...] det är inget som gör mig nyfiken, ingenting som 
sporrar mig, mailen då va. Absolut inte.” Möjligen ligger förklaringen i hur olika personer 
uppfattar en och samma situation på olika sätt och hur de föredrar att inhämta information 
eller kunskap. Det är tydligt att respondenten i fråga inte motiveras av information hon får via 
mail, vilket säkert påverkar hennes uppfattning om vad som är viktigt att ta del av. Hon 
svarade t ex också på en annan fråga att intranätet för henne är ”ett nödvändigt ont”,  vilket 
tyder på att hon anser att det ska användas när det behövs, men inte i onödan.  
 
Något annat intressant som kom upp i samband med detta och som ytterligare kan öka 
informationströttheten reflekteras i detta citat från en av intervjuerna: "[D]et är så himla lätt 
att bolla över problem via mail, att helt plötsligt så blir ett problem mitt problem bara för att 
man har bollat det via mailet". Hon anser att e-post utnyttjas på så sätt att när ett problem 
skickas vidare känner avsändaren att han/hon blivit av med det, det blir mottagarens problem. 
Hon som person har svårt att säga nej och vidarbefodra det tillbaka till avsändaren och tar 
istället det till sig. "Usch, helt plötsligt fick man ett problem på halsen som inte är mitt." 
Överhuvudtaget tycker vi att vi anar en stress som uppstår p g a informationsöverflödet.  
 
Då en av respondenterna anger att de överhuvudtaget är väldigt centralstyrda (se vidare 5.1.3) 
anser vi att det är relevant att beakta organisationsstrukturens inverkan på informationsflödet i 
organisationen. Heide (2002) menar, liksom Campbell (1999 i Heide 2002), att det i 
traditionella hierarkiska organisationer finns risk för att information filtreras bort på vägen till 
mottagaren p g a för många mellanhänder, detta trots att intranät kan medföra att vissa led i 
hierarkin hoppas över. En hierarkisk organisationsstruktur skulle således motverka 
informationsöverflöd men då kanske även vara ett hinder på vägen för det informationsflöde 
som är till nytta för organisationen. Traditionellt sett är banker hierarkiska organisationer, 
vilket även respondentens uttalande tyder på. Bankens struktur verkar dock inte hämma 
informationsflödet. Visserligen är det svårt att sia om hur informationsflödet skulle sett ut om 
det inte varit en hierarkisk organisation, kanske hade ännu mer information flödat då.  
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6.2.2 Intranät byggt på "egennyfikenhet" 
 
En respondent uttryckte under intervjun att det är en revolution att han hela tiden själv kan 
bestämma vilken information han vill ta del av. Han sa att tidigare skickades allt till alla, via 
post t ex, och då fick de ofta en väldigt stor mängd information som de inte var intresserade 
av. Nu är det deras ansvar att gå in och söka information. Han menar också att, eftersom han i 
stort sätt har tillgång till all information som finns, att han själv styr vilken information han tar 
del av. Vissa menar just att ett av syftena med intranät är att minska informationsflödet genom 
att informationen styrs av medarbetarnas efterfrågan, inte av utbudet, att medarbetarna själva 
aktivt söker den information de vill ha när de behöver den. (Heide 2002)  
 
En annan respondent uttryckte istället att det ibland kännas betungande att de själva ansvarar 
för att hålla sig uppdaterade. "[Informationen] serveras ju inte i och med att intranätet bygger 
på en egennyfikenhet eller en egenaktivitet, att man faktiskt går in och håller sig informerad. 
Det är en ansträngning att ta sig den tiden när det är så mycket annat som man tycker att 
man bör göra, det är många krav på en på något vis. Disciplin kanske det handlar om." 
Eriksson (1997;27) uttrycker det såhär: "[i] en organisation med intranätbaserad information 
går det inte att skylla på att man inte visste." Vi tycker oss se en brist på motivation hos 
respondenten som vi tror härrör dels från det faktum att hon är en av dem vi nämnde ovan 
(5.1.1) som föredrar tradition framför information, dels på systemets bristande 
användarvänlighet (se vidare 5.2.1)  

6.2.3 Begränsad information 
 
På Banken finns centralt en grupp som jobbar med all information som läggs ut och som 
ansvarar för vad som får ingå i intranätet. Vill medarbetarna själva lägga ut något på intranätet 
går det via denna informationsenhet och läggs ut om de i sin tur gör bedömningen att det är 
viktigt. Det kan vara akuta meddelanden som behöver gå ut till samtliga bankkontor som 
förfalskningar eller rån, eller annat som personen i fråga ser som allmängiltig information. 
Det finns som vi nämnde innan (se 3) också begränsningar i systemet som har med behörighet 
att göra. Dessa verkar dock inte avgränsa medarbetarna från information de behöver utan har 
snarare med säkerhet eller kundernas integritet att göra. Exempelvis har inte de som jobbar 
med administration tillgång till kundinformation. Att medarbetarna inte själva kan lägga ut 
information på intranätet utan att den först kontrolleras tror vi däremot kan hämma 
medarbetarna, deras lust att dela med sig av erfarenheter och tips och deras möjligheter att ta 
del av andras erfarenheter. Åtminstone tänker de nog efter en extra gång innan de ber om 
”tillåtelse” att få något utlagt på intranätet. Vi funderar på vad detta innebär i 
kunskapssynpunkt. Erfarenheter är t ex en del i en persons kompetens. Mycket av 
kompetensen är tyst men som vi tidigare nämnt kan vissa delar av den tysta kunskapen 
artikuleras och överföras och på så sätt kanske vara till nytta för andra. (Sveiby 1995) 
Möjligen bromsar systemet då ”publicering” av medarbetarnas kunskaper i form erfarenheter 
och de går miste denna kunskap. På så vis kan det inte påstås att Banken tillhör de 
organisationer som anstränger sig för att artikulera och sprida tyst kunskap i organisationen. 
Även respondenternas ovetskap om diskussionsforumet tyder på att den inte gör så. På frågan 
om de använde diskussionsforumet fick vi svar som ”finns det ett sådant? Det visste jag inte 
bara, så då använder jag inte det”. 
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Respondenterna ser informationen på intranätet som centralstyrd samtidigt som vi förstår att 
flera känner att de inte har tid att söka och leta i någon större omfattning. De hämtar främst 
information i intranätet men i vissa fall även på Internet och i vissa externa branschspecifika 
databaser. Ofta är det så att då det inte finns tid till att söka nöjer vi oss med den lättast 
tillgängliga informationen, den som förmedlas via kontrollsystem på arbetsplatsen, med andra 
ord den mest auktoritativa informationen (Eide 1987). Ledning eller informationsansvarig 
väljer vilken information medarbetarna får tillgång till via intranätet och på så sätt styr de 
informationsflödet i organisationen (Heide 2002).  
 
En respondent verkar extra medveten om detta och vad det kan ge för konsekvenser. Hon 
menar att detta är en skillnad om vi jämför med förr, att informationen matas uppifrån på ett 
annat sätt. De är inte med och påverkar. "[D]et kommer uppifrån och vi bara accepterar det 
för det finns liksom inget utrymme, finns inga förutsättningar för diskussionen om jag säger 
så utan man accepterar att man får sin information och det är det som gäller som kommer via 
intranätet [...]". Hon tycker att det var mer naturligt lärande i vardagen innan intranätets 
intåg. "Vi är alldeles för lättköpta på något sätt. Vi bara accepterar." Då diskussionerna 
uteblir menar vi att stora delar av t ex den kollektiva formen av tyst kunskap, embedded 
kunskap, kan gå förlorad. Denna kunskap finns ju i organisationens delade rutiner och åsikter 
och är troligen inget som ledningen själv fastställer, skriver ner och skickar ut, utan den 
skapas i kontakten mellan medarbetarna. Den är som sagt tyst och därmed komplicerad att 
överföra via ett intranät men för de delar av den som kan artikuleras och överföras i form av 
vetande skulle intranätets diskussionsforum kunna vara ett alternativ.  
 
Den information på Banken som är "fri" är den som utbyts just på diskussionsforumet samt 
den som skickas via e-post eller som söks på Internet. Diskussionsforumet verkar dock som vi 
såg ovan inte användas särskilt flitigt. Den enda av respondenterna som använder det då och 
då gör det för att få tips och utbyta erfarenheter. En annan av respondenterna menar att ett 
diskussionsforum aldrig kan ersätta dialogen runt exempelvis fikabordet. Hon kan inte se att 
det skulle bli någon livlig diskussion på det sättet utan anser att ”[d]et krävs möte mellan 
människor för att få till en dialog […]”. Respondenten i fråga har dock aldrig använt sig av 
diskussionsforumet och känner inte till att det finns innan vi upplyser henne om det. Hon kan 
tänka sig att hon skulle använda det om hon stod inför ett problem, att bolla ut en fråga om 
hur andra har löst det, ”[m]en aldrig som en dialog, aldrig. Då krävs mer.” Vi tolkar det som 
om hon känner att hon går miste om någon form av kunskap som uppstår i dialog med andra. 
Rohlin m fl (1994) är just av uppfattningen att i dialog mellan medarbetarna förmedlas 
individuella erfarenheter, misstag och lärdomar. Dialogen kan då leda till kollektivt lärande, 
skapande av embedded- och encoded knowledge, genom att den ger möjligheten att artikulera 
och förmedla både tyst kunskap och explicit. Eftersom vi (och Sveiby 1995 m fl) menar att 
den tysta kunskapen till viss del går att artikulera, skriva ned och utbyta via en kanal bör ett 
väl fungerande diskussionsforum ge upphov till liknande dialoger. Kanske har dock den mer 
negativt inställde respondenten en poäng då hon säger att diskussionen på ett forum inte blir 
lika livlig som den i fikarummet. Människans alla sinnen utnyttjas ju inte alls på samma sätt 
(ibid). Värt att påpeka är att Bankens diskussionsforum omfattar hela organisationen och som 
en av respondenterna påpekar - det är lätt att lära i vardagen, att lära i interaktion med 
varandra, i en liten grupp eller på ett litet kontor, men om hon söker någon annans kompetens 
och hjälp då, en kollega på ett annat kontor? Vi fick under intervjuerna intrycket att flera av 
respondenterna faktiskt föredrar att skicka e-post framför att lyfta på luren och ringa i en 
sådan situation. Den övergripande anledningen till detta var att det är mindre tidskrävande än 
att söka någon via telefon. Då skulle ju diskussionsforumet som vi ser det underlätta både 
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tidsmässigt och ur tillägnande-synpunkt eftersom det är i realtid och därmed ger möjlighet att 
ställa frågor och få svar närmast omedelbart. 
 
Vidare angående centralstyrningen säger en respondent att hon är med på att det finns ramar 
för verksamheten och värderingar som de måste stå bakom, men att hon anser att de måste få 
lov att diskutera värderingarna och vad de lägger i dem. Om inte annat ser hon detta som 
jätteviktigt för att kunna agera proffsigt utåt. De ramar och värderingar hon talar om här finns 
enligt en annan respondent nedskrivna i intranätet och är jämförbara med den kollektiva 
formen av explicit kunskap, encoded knowledge, organisationens procedurer och regler.  
 
Det kan låta som att det endast är en nackdel att det finns en central enhet som kontrollerar 
informationsflödet men det kan ju också vara en fördel. I en organisations verksamhet ska 
informationsflödet vara till nytta för företaget varför det är logiskt att begränsa informationen 
till att omfatta nyttig information. Att begränsa informationen, att lokalisera, hämta, lagra, 
presentera, analysera och samordna data är ju att styra den. För att den ska utgöra en resurs 
behöver den dessutom vara förståelig och tillgänglig. Nyttig är informationen om den ger ny 
kunskap som är användbar i arbetet (Ødegaard 1997). Den kommer att diskuteras vidare i 
5.2.2 under benämningen relevant information. Troligen är definitionen av nyttig eller 
relevant information dock olika för alla medarbetare och i alla olika situationer. Om alla ska 
ha tillgång till den information som är relevant för just deras arbetsuppgifter och problem 
borde således informationsflödet bli väldigt stort trots att vissa begränsningar görs. Så verkar 
fallet vara i Banken. De flesta intervjuade är ju överens om att ett informationsöverflöd 
föreligger men samtidigt att informationen är väldigt centralstyrd. Den största nackdelen är 
som vi tog upp tidigare att det blir svårt för medarbetarna att dela med sig av sina erfarenheter 
och lärdomar om de inte kan lägga ut information själva. Men även en sådan möjlighet skulle 
ju ha sina baksidor. Som en respondent sa, ”[d]et skulle nog bli kaos i så fall”. 
 

6.3 Möjlighet till tillägnande 
 

6.3.1 Struktur och användarvänlighet 
 

"Strukturerad information är en väg till ökad kunskap[...]" (Eriksson 1997;27) 
 

Strukturen har egentligen två sidor, dels själva informationens eller kunskapens struktur (som 
diskuteras i 5.2.2), dels intranätets struktur, d v s användarvänligheten.  
 
Av de svar vi fick under intervjuerna på frågor angående intranätets struktur framgick det 
tydligt att respondenterna inte tycker att Bankens intranät är särskilt användarvänligt. Vi fick 
intryck av att det är det som de ser som det största problemet med systemet. En respondent 
uttryckte det så här: [D]et är ju inte helt lätt att förstå hur man hittar i det, och  jag kan  ju 
känna att även när jag pratar med de andra som har varit i banken längre än mig så har de 
samma problem att hitta. Så där saknas ju lite grand av det här med användarvänligheten 
som jag tycker”. De tycker att det är svårt att hitta inte bara i själva strukturen av intranätet 
utan även i databaser, speciellt då de letar efter något som de inte normalt brukar leta efter. 
”Det är ju lätt att hitta till det man normalt sett använder [...], men sen är det ibland grejer 
som man aldrig sökt efter innan, då kan det bli lite struligt”. En effekt av att det är svårt att 
hitta i systemet är, som flera av respondenterna uttryckte, att det blir mycket tidskrävande att 
söka efter information. Uttalanden som verkligen visar hur viktig strukturen på intranätet är. 
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Att det ska snabba på och effektivisera informationsspridning är ju ett av de främsta syftena 
med intranätet.  
 
Respondenternas svar ovan motsäger Eides (1987) syn på intranätet. Han menar att söktiden 
reducerats med hjälp av intranät. En respondent håller med honom om det. Han jämför med 
förr då informationen ofta fanns undangömd i någon pärm och var svår att lokalisera. Även 
han angav dock att det är svårt och tidskrävande att hitta i intranätet. Med grund i vår egen 
erfarenhet tolkar vi dessa motsägande uppgifter som att han har högre förväntningar på 
intranätet än vad han hade på traditionella medier just när det gäller snabbhet. Kanske går det 
som han säger snabbare, eller åtminstone smidigare, att hitta på intranätet än i pärmar, men 
han förväntar sig att det ska fungera ännu bättre än vad det gör. Förmodligen med all rätt. Det 
kan också vara så att viss information går lika snabbt eller snabbare att inhämta från en annan 
kunskapskälla. En respondent sa t ex att ”[m]an söker ju information där det går lättast och 
snabbast, och vet jag att en kollega har den i huvudet så visst, då tar man ju den vägen”. En 
annan respondent uttryckte sig om samma sak fast på ett lite annorlunda sätt: ”Men sedan är 
det ju mycket det här med lärande av varandra. Det går ju många gånger snabbare. Fastnar 
man i något problem då så "tjoar" man till på de andra och säger att "nu sitter jag här med 
detta och hur är det man gör då?", så hjälper vi varandra på det sättet. Det går snabbare än 
att börja leta [i intranätet] i första skedet”.  
 
En respondent svarade på frågan om hon hämtar information från någon annan källa än 
intranätet att ”[D]et blir ofta  skattediskussioner i det jobbet jag har då, när man diskuterar 
företagsekonomi och sådant. Det kan jag säkert hämta på intranätet också om jag vill men det 
väljer jag att hämta på annat sätt. Ofta har jag en bok, litteratur. Den boken är väldigt 
informativ och den skaffar jag mig ett ex av varje år.” Hon föredrar alltså boken framför 
intranätet vid inhämtande av explicit kunskap, vilket kan vara ett tecken på att hon tycker den 
är mer användarvänlig än vad intranätet är. Våra tankar blir då att boken är ett media som 
åtminstone människor som inte vuxit upp med datorer har lättare att förstå och använda, det är 
kanske ett mer naturligt verktyg för dem.  
 
Litteraturen säger nämligen att intranätets struktur är viktig för medarbetarna just ur ett 
förståelseperspektiv. Det beror på att en individs hjärna associerar specifika koncept med 
varandra. Denna s k kognitiva struktur reflekteras i hur individer strukturerar information i sin 
kommunikation i form av tal, text eller grafiska framställanden. (Rowley & Farrow 2000) 
Eftersom strukturen och utformningen av intranätet i helhet till största delen är osynlig för 
användarna har de ofta en ofullständig bild av den kunskap som presenteras där och hur de 
kan navigera sig i systemet. Därför spelar den del av intranätet som användarna ser på 
skärmen stor roll för deras kognitiva modell av systemet. Utan att gå in på tekniska detaljer 
kan det sägas att denna ofta består av en hemsida varifrån användarna med hjälp av olika 
navigationskartor och sökverktyg kan ta sig till sidor som fungerar som mellanhänder och 
som i sin tur innehåller länkar till sidor med information som har ett värde för användaren. 
(Standing & Benson 2000) Då vi under intervjuerna blev visade intranätets förstasida och dess 
uppbyggnad kunde vi se att det är ungefär ett sådant system Banken har, d v s en klassisk 
hemsida med sökmotor, länkar till mellanhänder o s v. Vill medarbetarna söka efter något 
med sökmotorn används nyckelord som fungerar ungefär som genvägar i intranätets 
hierarkiska struktur. Problemet med genvägarna är att de inte ger någon information i sitt 
sammanhang och därför inte heller ökar medarbetarnas förståelse för intranätet som 
kunskapskälla. (Standing & Benson 2000; Eriksson 1997)  
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Angående sökfunktioner sa också en av respondenterna att hon tycker det är svårt att hitta det 
hon söker även på det sättet, att hon nästan måste veta var informationen finns för att hitta 
den. Hon fortsatte resonemanget så här: ”Man kanske inte tänker i rätt banor heller, man 
kanske inte tänker datamässigt [...]”. En annan respondent berättade också att t o m de 
elektroniska blanketter som de hämtar via intranätet är svåra att hitta med sökmotorn. Istället 
för att söka på produkt som hon tycker hade varit logiskt måste hon söka på ett visst ord. 
Dessa uttalanden tyder på att de två medarbetarnas kognitiva uppfattning av intranätet inte 
stämmer överens med hur systemet är uppbyggt, vilket förmodligen beror på att de som 
designade systemet kanske tänkte just mer ”datamässigt” än vad våra respondenter gör. En 
individs tolkning av något beror ju inte bara på hans eller hennes teoretiska kunskap utan även 
på erfarenhet och tyst kunskap, en erfarenhet som naturligtvis ser helt annorlunda ut hos en 
person som arbetar med att designa system. Detta är ett relativt vanligt problem vid 
implementeringen av ny teknologi inom organisationer, att de som designar systemen ser som 
sin uppgift att lösa de tekniska problemen och inte lämnar utrymme för användarna att 
experimentera eller anpassa (Ciborra & Schneider). Systemets struktur ”tvingas” istället på 
dem (Bergendal 1987). Då de inte kan relatera den till sina egna erfarenheter och sin egen 
tysta kunskap blir det då enklare för dem att diskutera saken med någon som har den 
bakomliggande erfarenheten än att fortsätta leta eller försöka tänka ”datamässigt” – tyst 
kunskap överförs ju som vi sett ovan (se 4.1.1) med fördel genom personlig kontakt.  
 
Den enda sak som framställdes som positiv vad det gäller användarvänligheten under 
intervjuerna var personalkatalogen. En av respondenterna sa: ”Den fungerar däremot 
jättebra, den här personalkatalogen, att man går in och skriver in namnet bara, det är 
jättesmidigt”. Vi tolkar det som att den har en struktur som de har lätt att relatera till, den är 
uppbyggd på ett liknande sätt som en vanlig telefonkatalog. Dessutom gäller det ingen direkt 
komplex information, det är ett typiskt exempel på encoded knowledge, och vi fick flera 
gånger under intervjuerna intryck av att det är just relativt ”enkel” information som 
respondenterna oftast använder intranätet för att inhämta. På frågan om vilken information de 
hämtar där svarade de i sammandrag telefonnummer till kollegor, olika sorters 
produktinformation, räntesatser, nyheter, marknadsaktiviteter, regler och information om hur 
specifika ärenden ska hanteras. Det kan bero på att sådan information inte ställer så höga krav 
på intranätet och dess struktur och därmed är lättare att hitta och för bankpersonalen att förstå 
eftersom de har de bakomliggande kunskaper som krävs. Om de däremot vill lösa ett 
komplext problem verkar det som att de hellre tar råd av en kollega. Exempelvis sa en 
respondent att hon ofta fastnar i det rent tekniska när hon t ex ska lägga upp en kreditansökan 
och att hon då saknar kunskapen att lösa det problemet, och har svårt att hitta den 
informationen på nätet. ”Och den informationen har jag svårt att hitta [...].  Nu händer det 
här och jag får upp det felmeddelandet och jag kommer inte vidare. Det kan jag inte hitta i 
vårt intranät utan då tar jag till telefonen och ringer vårt användarstöd”. Hon tar alltså hellre 
muntlig kontakt för att få hjälp än tar hjälp av systemet, vilket förmodligen inte handlar bara 
om att det är svårt att hitta hjälpen i intranätet utan också om att det som vi nämnde innan är 
lättare att förstå och tillägna sig information om någon som har den bakomliggande tysta, 
praktiska kunskapen och erfarenheten förklarar än att själv försöka lösa problemet med hjälp 
av en ”manual” som inte svarar på frågor o s v. På frågan hur han helst förvärvar kunskap gav 
en annan respondent ett svar som belyser detta: ”Det beror på vad det är för någonting 
egentligen. Det ger ju mer så att säga att ha en muntlig utbildning t ex, då blir det ju en 
dialog. Du kan ju inte gärna fråga datorn en fråga. Det får vara en väldigt enkel [utbildning] 
i så fall.” 
 

21 



Intranät – en kunskapskälla i arbetet? 
 

 
 
Den möjlighet som finns att utbyta information, ställa frågor och få svar i realtid via intranätet 
är ju att använda diskussionsforumet. Som nämnts tidigare (se 5.1.3) utnyttjas detta dock 
sparsamt och alla respondenterna känner inte ens till att det finns. Vad detta beror på fick vi 
inget svar på. Någon bär naturligtvis ansvaret för att se till att informationen om dess existens 
når ut till alla medarbetare och att uppmuntra till att det används om de från ledningens sida 
vill att det ska uppfylla något syfte. Utöver det kan det också vara en strukturell fråga, att det 
kanske används sparsamt av dem som känner till det eftersom det inte är användarvänligt, och 
därmed sprids heller inte ryktet om dess existens.  
 

6.3.2 Informationens relevans och sammanhang 
 
Informationens relevans verkar inte upplevas som något större problem på Banken, i alla fall 
inte av respondenternas svar att döma. Vi uppfattade det som att det till viss del beror på att de 
själva söker mycket information och att informationsutbudet är så stort att de, även om det är 
tidskrävande och svårt att hitta, helt enkelt söker upp och tar del av den information som är 
relevant just för dem. ”Det finns ju vissa sidor som jag har mer användning för än andra. Det 
är detsamma för de andra, de går in på vissa sidor som inte jag gör och så. Där finns ju 
fruktansvärt mycket, så där finns för dom som behöver, för var och en.” Teorin säger som vi 
också nämnde i 5.1.3 att kunskap är relevant när den möter användarens krav och bidrar till 
att lösa dennes arbetsuppgift. Det är här kunskapens struktur kommer in. Det är graden av 
struktur eller organisering som skiljer data från information och i viss mån skiljer information 
från kunskap. Data är bara faktauppgifter som då de organiseras blir till information. När den i 
sin tur sätts i sitt sammanhang, d v s organiseras ännu mer, eller tolkas av mottagaren blir den 
som vi diskuterat kunskap (Bhatt 2001). Ju mer komplett och detaljerad informationen är 
desto mer relevant är den oftast. Är den så detaljerad som det krävs att den är för att uppgiften 
ska kunna lösas är den meningsfull för mottagaren. (Rowley & Farrow 2000) Den information 
som erhålls via ett intranät tenderar dock att vara nedbruten i mindre delar, vilket innebär att 
den skiljs från det sammanhang som ger den mening och är en nödvändig förutsättning för att 
någon ska kunna tillägna sig den (Bergendal 1987).  
 
Ett par av respondenterna menade i kontrast till detta att den information de får skickad till sig 
via intranätet t o m ofta är onödigt utförlig. Det kan tolkas som att även den informationen är 
relevant för dem, men att de redan är förtrogna med dess sammanhang och således inte 
behöver få den satt i ett större sammanhang. Detta är något som Bergendal (ibid) belyser när 
han diskuterar att kunskap alltid tillhör någon. Exempelvis är vetenskap vetenskapsmännens 
och vetenskapssamhällets kunskap på samma sätt som Bankens personal har kunskap som 
”tillhör” dem. Det är inte bara fakta för dem, det är ”riktigt” kunnande. Möjligheten för någon 
som står utanför ett vetenskapsområde att ta över vetenskap från området har ökat i och med 
ny teknologi, men den kunskap den personen får kallar Bergendal (ibid) vetenskapsliknande 
då den inte tillägnats på vetenskapssamhällets vis, eller inte alls tillägnats, eftersom han eller 
hon inte är förtrogen med sammanhanget. Vänder vi på detta resonemang kan alltså även 
mindre detaljerad information vara relevant för sin mottagare om denne är förtrogen med 
sammanhanget, har de förkunskaper som krävs. En av respondenterna föredrar därför att få en 
kort notis med hänvisning till en nyhetssida, tidning eller hemsida där då den som vill veta 
mer kan gå in och få informationen i sitt sammanhang.  
 
Samtidigt lutar detta resonemang återigen mot att respondenterna främst inhämtar enklare 
former av information via intranätet. Hade de hämtat eller erhållit information som de 
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behövde för att lösa något nytt komplext problem som krävde att de lärde sig något nytt hade 
de förmodligen behövt information satt i ett större sammanhang för att kunna tillägna sig den 
och få användning av den i sin problemlösning.  
 
I övrigt menar, som vi sett ovan (5.1.1), några av respondenterna att de ofta får information 
som inte är specifikt riktad till dem, utan till alla på kontoret. Sådan information tenderar att 
inte vara relevant för alla.  
 

6.3.3 Informationens aktualitet 
 
Respondenterna var alla överens om att informationen på Bankens intranät alltid är aktuell, 
med undantag för en som sa att det händer att hon hittar gammal information men att det är 
ovanligt. Hon menade också att hon inte skulle klara arbetet om hon inte höll sig uppdaterad 
på intranätet hela tiden. Olika typer av information har olika livslängd. Exempelvis har 
information om valutakursen kort livslängd medan information om en maskins funktion har 
en lång. Därför är det en utmaning vid hantering och förvaltning av kunskap att veta var på en 
tidsskala en specifik kunskap befinner sig och att hantera den därefter, d v s sortera bort den 
när den är utdaterad. Kanske är det extra viktigt i just respondenternas bransch att 
informationen uppdateras löpande, vilket den enligt dem också gör, eftersom det ofta gäller 
information om räntor och liknande som har en kort livslängd. Självklart måste då personalen 
ha tillgång till rätt och aktuell information för att kunna möta kundernas behov och sköta sitt 
arbete. Viss information uppdateras minut för minut i intranätets nyhetsfunktion. Det kan röra 
sig om nyheter från omvärlden som är viktiga att känna till t ex vid investeringsrådgivning 
och dylikt. En av respondenterna jämförde med tidigare då han ständigt fick gå tillbaka och 
leta information i sina egna anteckningar, vilka snabbt blev inaktuella. Kort sammanfattat 
underlättar intranätet definitivt arbetet i Banken ur en aktualitetssynpunkt. 
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7. Slutsatser  
 
Ambitionen med studien var att undersöka och skapa förståelse för hur ett intranät, i en roll 
som kunskapskälla, kan fungera som stöd i arbetet. Här följer de slutsatser vi har kunnat dra 
utifrån analysen av vårt insamlade material.  
 
I inledningen nämnde vi att intranätet kan vara bristfälligt när det gäller att sprida de typer av 
kunskap som krävs för att lösa komplexa problem i arbetet, problem som i vanliga fall 
hanteras av individer och grupper, att det används för att förvärva kunskap som är till nytta 
vid lösandet av rutinuppgifter (Standing & Benson 2000). Vi menade dock att det går att 
förvärva information via intranätet som kan vara till hjälp vid lösandet av mer komplexa 
problem i arbetet, men det förutsätter att det går att tillägna sig informationen, tolka och 
bearbeta den för att skapa ny kunskap. Om det går att tillägna sig informationen beror främst 
på två olika saker, tillgången på information och möjligheten att tillägna sig den (Bergendal 
1987). Hur ser tillgången på information ut? Är den begränsad eller förekommer 
informationsöverflöd? Är informationen relevant för var och en i organisationen? Finns den 
att hämta satt i sitt sammanhang eller är den nedbruten i mindre delar? Underlättar intranätets 
struktur för medarbetarna att hitta den information de behöver för att lösa komplexa 
arbetsuppgifter? Detta var några av de frågor vi ställde oss inför intervjuerna på fallföretaget.  
 
Vår övergripande slutsats är dock att Bankens intranät främst används för att förvärva 
kunskap som är till nytta vid lösandet av rutinuppgifter. Sådan information är ofta enkel i sin 
struktur, t ex aktuella ränteuppgifter eller valutakurser, och ställer därmed inte så höga krav på 
intranätets struktur. Definitionen på en rutinuppgift är naturligtvis inte den samma för olika 
människor och yrkesgrupper eller för alla respondenterna, men av de svar vi fick framgick att 
den information var och en främst inhämtar på intranätet är uppgifter de använder sig av i sitt 
dagliga arbete för att sköta just rutinärenden. På samma sätt är inte enkel information samma 
sak för olika människor. Att de på Banken har lätt att förstå och använda ränteuppgifterna 
beror ju på att de har de grundkunskaper som krävs. Andra, med en annan utbildning och 
erfarenhet, hade kanske behövt veta mer om räntan och dess sammanhang, hur den fungerar, 
för att kunna använda sig av den informationen. Är den då presenterad nedbruten i mindre 
delar i intranätet, vilket vissa menar att information ofta är där (se t ex Bergendal 1987), 
behöver de söka kompletterande information någon annanstans. Intervjuerna vittnade just om 
att när respondenterna söker information de behöver för att lösa för dem mer komplexa 
problem, föredrar de att söka den någon annanstans, ofta tar de hjälp av en kollega med en 
gång utan att försöka sig på att leta upp den på intranätet först.  
 
De främsta orsakerna till detta identifierade vi som det informationsöverflöd flera av 
respondenterna ansåg förekom i samband med intranätet samt dess dåliga användarvänlighet, 
vilken bottnar i att det är dåligt strukturerat och svårt att hitta i.  
 
Användarvänligheten har att göra med medarbetarnas kognitiva uppfattning av intranätet, om 
hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Var och ens tolkning av det har sin grund i den 
personens tysta och explicita kunskap och tidigare erfarenheter, varför den är väldigt 
individuell. Vi inser att det därför inte går att generalisera, men det är ändå troligt att Bankens 
personal som grupp tolkar intranätet på ett annat sätt än de som designat det gör. Var och en 
kan naturligtvis inte få ett specialdesignat intranät, men det bör finnas möjligheter att påverka 
och anpassa dess struktur i viss mån. Förutom att göra medarbetarna mer delaktiga vid 
implementeringen finns det många olika sätt att förbättra ett intranäts användarvänlighet. Till 
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exempel förespråkar Standing & Benson (2000) bl a ett intranät som istället för att visas som 
ett nätverk presenteras genom en metafor som användarna lättare relaterar till. En välkänd 
hemsida som använder den tekniken är Yahoo’s Geocities (http://geocities.yahoo.com/home/). 
De använder en stadsmetafor med samhällen av användare organiserade i kvarter. Det är ju 
inte meningen att medarbetarna, som en av dem utrycker det, ska behöva tänka ”datamässigt” 
för att kunna använda och hitta i intranätet. Vi tror, vilket skiner igenom i detta uttalande, att 
den dåliga användarvänligheten har fött ett motstånd mot intranätet och att inhämta kunskap i 
intranätet. 
 
Informationstillgången fann vi att de flesta respondenterna upplevde som överflödig. De får 
lägga mycket tid på att söka, sortera och välja bland den tillgängliga informationen, vilket 
flera av dem upplever som tröttsamt men andra inte. Detta är också kopplat till bristerna i 
användarvänligheten. Vi förstår det som att e-posten är den största boven i dramat men 
förvånas över respondenternas skilda uppfattningar i frågan (se 5.1.1). Vi drar slutsatsen att 
hur individen upplever och uppfattar mängden information och vad som är för dem ”nyttig” 
information eller irrelevant mycket beror på personligheten. Medan vissa har större behov av 
att hålla sig informerade om organisationens olika delar och helhet, kanske andra nöjer sig 
med det som direkt rör deras arbete. Skillnaden ligger också i hur individen helst mottar 
kunskap. Vissa föredrar lärande i arbetet tillsammans med andra individer, tradition, före 
information. De saknar diskussioner och dialoger och tycker att lärande via information på 
intranätet minskar motivationen och känslan delaktighet. De av respondenterna som inte 
upplever sökandet och sorterandet av informationen som tröttsam har troligen en kognitiv bild 
av intranätet som stämmer bättre överens med designerns bild av det än de andras. De tänker 
mer ”datamässigt” och det anser vi vara en anledning till att de är mer positivt inställda till 
information. 
 
Alla respondenter är dock överens om att all information inte kan ske via intranätet, att viss 
kunskapsinhämtning måste ske i muntliga utbildningar eller i samverkan med andra. Att de 
saknar dialoger innebär att de saknar en viss typ av kunskapsutbyte. I dialog finns enligt 
teorin (Rohlin m fl 1994) möjlighet att artikulera individuella erfarenheter, misstag och 
lärdomar och på så sätt skapa ett kollektivt lärande genom möjlighet att artikulera både tyst 
och explicit kunskap. Vi anser att om den tysta kunskapen går att artikulera i tal går den även 
att skriva ner. Alltså borde en dialog över intranätets diskussionsforum kunna fylla 
tomrummet till viss del och ge medarbetarna en möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap 
för att lösa mer komplexa arbetsuppgifter. Däremot ligger det nog någonting i en respondents 
tro om att diskussionerna där inte är lika livliga som de i fikarummet. Skillnaden är att alla 
sinnen inte används (Sveiby 1995), vilket vi menar gör den kunskapsöverföringen svårare än 
via en ”vanlig” dialog. Vi tror att delar av den tysta kunskapen artikuleras i form av rörelser 
och ansiktsuttryck och liknande som de går miste om i diskussionsforumet.  
 
Diskussionsforumet är den enda möjlighet till informationsutbyte i realtid på intranätet som 
medarbetarna har men det utnyttjas inte av alla. Förvånande nog är det, som vi tagit upp 
tidigare, bara en av respondenterna som känner till det. Han anger dock att det är just 
erfarenheter han utbyter där. Även med anställda från andra kontor runtom i Sverige. Att 
kännedomen om det är så dålig kan bero antingen på att ledningen inte lagt någon större vikt 
vid att informera om det eller att det inte är så användarvänligt och därför inget rykte om dess 
existens sprids på arbetsplatsen. 
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Vi kom också fram till att det till stor del är egennyfikenhet som intranätet bygger på. Även 
här var respondenterna av helt olika uppfattningar. Medan någon upplevde det som svårt att 
hålla sig uppdaterad, som ett krav som hängde över henne, såg någon annan det som en 
revolution. Revolutionerande på det sättet att han själv väljer vilken information han ska ta del 
av och när. Dessa skillnader tolkar vi också som skillnader i personlighet. Respondenten som 
var mer negativt inställd tillhör dem som hellre lär i vardagen, hellre via tradition än 
information. Respondenten som var positivt inställd är dock inte heller för enbart lärande över 
intranätet, utan anser att viss kunskap måste inhämtas på andra sätt. Vanan vid och 
inställningen till intranätet kan alltså också ligga spela in, samt hur personen i fråga påverkas 
av informationsöverflödet och den inte alltför användarvänliga strukturen, vilken ju i sin tur 
påverkar inställningen. 
 
En annan sida av tillgången är den att den information som finns tillgänglig i intranätet är 
styrd från centralt håll. En slutsats vi kan dra runt detta är att hade alla kunnat lägga ut vad de 
vill hade informationsöverflödet ökat ännu mer och, som en av respondenterna sa, hade det 
kunnat bli kaos på intranätet. Dock har känslan av att all information är styrd lett till att vissa 
respondenter upplever att de inte har något att säga till om, att de blir tilldelade vad de ska 
lära, tycka och tänka och att känslan av delaktighet minskar. Också här menar vi att 
diskussionsforumet kunde fyllt ett syfte som ett ställe där de medarbetarna kan ”vädra sina 
åsikter”. 
 
Slutligen upplevs den informationen respondenterna förvärvar via intranätet som relevant och 
aktuell, vilket vi tror är en av anledningarna till att alla respondenterna faktiskt utan tvekan 
sade sig se intranätet som ett stöd i arbetet, trots bristfällig användarvänlighet i systemet och 
informationsöverflöd. Även om det många gånger är tidskrävande och svårt att hitta 
informationen de är ute efter så finns det för alla situationer och alla individer alltid relevant 
information att finna. Vi tror som sagt också att den information de anger att de förvärvar via 
intranätet är av enklare karaktär och inte ställer så höga krav på intranätets struktur och därför 
inte heller är lika svår att hitta. Som en av respondenterna sa är det främst information han 
inte brukar söka efter, vilket vi tolkar som sådan han inte använder rutinmässigt i sitt dagliga 
arbete, som är svår att hitta. Vidare är informationen alltså väl uppdaterad, vilket torde vara 
avgörande för att utföra ett professionellt arbete i bankbranschen. 
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Frågeformulär 
 
- Hur länge har du varit anställd på banken? 
- Vad arbetar du med? 
 
 
- Vad har du uppfattat som syftet med intranätet? 
- Hur mycket använder du dig av intranätet? 
- Vilka funktioner använder du? E-post? Internet? Databaser? Diskussionsforum? 
 
 
- Ser du intranätet som ett stöd i arbetet? På vilka sätt? 
- Vilken typ av information söker du på intranätet? Specificera. 
- Är informationen väl strukturerad på intranätet? Är det lätt att orientera sig? 
- Är informationen du finner där aktuell och relevant för dig? 
- Finns det någon typ av kunskap/information du inte kan hämta på intranätet men någon 

annanstans? 
- På vilka andra sätt inhämtar du information du behöver i arbetet? (Möten, fikarummet, 

medarbetare, böcker ...) 
- Vilka har lagt ut den information du kan hitta på intranätet? (Ledning, 

informationsansvarig...)  
- Lägger du själv ut information på intranätet? Vilken typ? (Dokument, länkar...) 
- Söker du även på Internet efter information du behöver i arbetet? 
 
 
- Den information du får skickad till dig, är det enbart genom e-post? 
- Hur mycket information får du på det sättet? Vilken sorts information?  
- Är den information du får om företaget i stort till nytta för dig i arbetet? (Motivation av 

helhetssyn?) 
- Har du tid att läsa all information du får? Hur mycket tid lägger du på det? 
- Har du tid att smälta informationen?  
- Behöver du någon gång anstränga dig för att hålla dig informerad? 
 
 
- Vad tycker du om att få och söka information via intranätet i förhållande till andra 

informationskällor? 
- Hur förvärvar du helst information/kunskap/lär lättast? I interaktion med andra, via 

böcker/manualer, muntligt, övning/prövar dig fram? Datorer/sökning i 
databaser/kommunikation via e-post etc? 

 
 
- Vad ser du för fördelar och nackdelar med datoriserad kommunikation och information?  
- Gynnar intranätet kommunikationen med medarbetarna? Vilka kommunicerar du med på 

detta sätt? Om vad? Drar du har nytta av den kommunikationen i arbetet? 
- Underlättar intranätet att skapa kontakt med personer du söker, behöver hjälp av? 
 
 
Kan vi återkomma om vi behöver ställa kompletterande frågor?  
E-post adress/telefonnummer? 
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