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ABSTRAKT 
 

Den här uppsatsen redogör för en studie om hur intranät används i organisationerna Ericsson 
och KPMG och hur intranätets möjligheter att stödja organisationens verksamhet förändras i 
en Webb 2.0 miljö. Syftet med studien var att underlätta olika organisationers överväganden 
om att ta till sig och använda sig av en Webb 2.0 standard i deras intranät. Studien består av 
en  teoretisk  referensram  som  sedan  kopplas  ihop  med  de  intervjuer  vi  genomfört  som 
mynnar  ut  i  olika  förslag  på  hur  intranätet  kan  förbättras med Webb  2.0. Den  teoretiska 
referensramen behandlar litteratur och artiklar inom området intranät och Webb 2.0. Vi kom 
bland annat fram till i vår studie att båda dessa organisationers intranät knappt eller inte alls 
stödjer den tvärfunktionella kommunikation och sökningar på intranätet gav ofta alldeles för 
många träffar som resulterade  i att personalen  inte alltid  fick tag  i det material de var ute 
efter och vi visade på hur Webb 2.0 kan lösa många av de här problemen. 
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1 INLEDNING
Inledningen  ger  en  bakgrund  till Webb  2.0’s  utbredning  på  Internet  och  dess  koppling  till 
organisationers  intranät.  I  problembakgrunden  redogörs  bakgrunden  till  den 
problemställning vi ställt. Vidare presenteras studiens syfte och de avgränsningar som gjorts. 
Avslutningsvis presenteras en grafisk disposition över vår studies struktur. 

1.1 BAKGRUND
Världen  idag har  förändrats  till något  som  istället  skulle kunna kallas  för ett  stort, globalt 
samhälle.  Tillhandahållandet  av  utbildning,  arbeten,  underhållning  och  andra  typer  av 
tjänster  har  nått  ett  nytt  paradigm,  vilket  har  framkallat  internationell  globalisering  hos 
mängder  av  företag  och  organisationer  (Dharmender  Singh  Kushwaha,  R.K.Singh  and 
A.K.Misra, 2006). Enligt Internet World Stats används Internet numera dagligen av 1 319 872 
109 personer runtom i världen [1] vilket är nästan en fjärdedel av jordens befolkning. Detta 
utspridda  användande  av  Internet  tillsammans med  de  framsteg  samt  konstant  fallande 
priser  hos  hårdvara  och  trådlös  teknologi  har  enligt Dharmender  et  al  (2006)  lett  till  att 
traditionell  informations– och databashantering har emigrerat från  lokala, företagsspecifika 
system till globala webbaserade applikationer och informationssystem. 

Nu är Internet på väg  in  i en ny generation – Webb 2.0. Detta är samlingsnamnet för nästa 
generations webbtjänster som präglas av öppenhet, enkelhet och användarkreativitet såsom 
bloggar  och  sociala  nätverk.  Tim  O'Reilly  myntade  tillsammans  med  Dale  Dougherty 
begreppet Webb 2.0  [2] och O’Reilly  (2005)  försöker  i  sin  artikel definiera  innebörden  av 
detta nya koncept. O’Reilly (2005) menar att den största överraskningen med Webb 2.0 är 
att det inte baseras på någon ny typ av teknologi eller liknande, utan snarare handlar om ett 
nytt  sätt  att  tänka  samt  koppla  ihop  och  använda  sig  av  gamla  teknologier  och 
programmeringsspråk. 

Det finns mängder av olika definitioner av Webb 2.0, men det vanligast förekommande och 
mest  framstående  argumentet  är  ”The Web  as  platform”. O’Reilly  (2005) menar  att  den 
första versionen av  Internet, Webb 1.0,  står  för applikationstänkande och den nya, Webb 
2.0,  står  för  plattformstänkande.  Med  detta  menas  att  datorn  hittills  har  varit  den 
”plattform” som användarna har använt för att samla och sprida information och det är via 
datorn som man skickar sin e‐post, chattar och  redigerar sina bilder. De  förändringar som 
Webb 2.0 medför  innebär att man  istället använder  Internet och de  tjänster  som erbjuds 
där. Därför blir inte datorn längre nödvändig, eftersom det går att utföra samma saker med 
hjälp av till exempel en mobil eller en handdator. En annan förändring enligt O’Reilly (2005) 
är att fokus kommer  läggas alltmer på användarna av Internet, det vill säga att användarna 
till  en webbtjänst  placeras  i  centrum  och  att  de  själva  kan  agera  som  utvecklare  för  en 
webbapplikation. Tanken är att ge användarna ett  större  inflytande över  innehållet  i olika 



webbtjänster  samt  att  ge  dem  möjligheten  att  samverka  med  andra  användare.  Detta 
innebär att informationen snarare än avsändaren till informationen har kommit att hamna i 
betydligt större fokus i Webb 2.0 gentemot föregångaren. 

Ett  metaforiskt  exempel  på  hur  Webb  2.0  fungerar  skulle  kunna  se  ut  så  här:  En 
trädgårdsmästare ska odla en gräsmatta och klippa gångvägar för besökare, vilket kan göras 
på två sätt. Det första alternativet går ut på att trädgårdsmästaren odlar gräset och klipper 
helt  sonika  gångar  där  besökarna  kan  tänkas  gå  –  detta  tillvägagångssätt  speglar  det 
traditionella  programmeringssättet.  Det  andra  alternativet  som  fungerar  liknande Webb 
2.0’s  tankegångar  är  att  trädgårdsmästaren  odlar  gräset  för  att  sedan  låta  besökarna 
promenera över gräsmattan som de vill, vilket så småningom leder till att gångar formas på 
de ställen där flest går. 

Skribenten Adam Erlandsson från Nyhetsmagasinet E24 ‐ Näringsliv[3] skriver i en artikel att 
Webb 2.0 tekniken idag har nått så pass långt att även organisationer och företag har börjat 
bli  intresserade  av  att  använda  dess  nya  teknik  i  sina  intranät. Nyhetsartikeln  bygger  på 
undersökningar  gjorda  av  analysföretaget  Forrester  Research  och  revisions‐  och 
konsultföretaget  KPMG.  Forrester  Research menar  att Webb  2.0  kommer  slå  igenom  på 
allvar under året 2008 och ser  inga skäl till varför detta  inte vore realiserbart. Dock menar 
KPMG  att  oron  för  riskerna  med  tekniken  kan  fördröja  implementeringen  av  Web  2.0 
avsevärt [4]. Tina Zetterlund, branschansvarig för IT, Telecom och media på KPMG menar att 
det finns stora vinster att skörda för de som lyckas med införandet, men att det fortfarande 
finns för många frågetecken kring Web 2.0 för att organisationer ska våga ta steget fullt ut 
[4]. 

Luke Tredinnick  (2006)  ser goda utsikter  för många av dessa nya  tekniska möjligheter och 
tankegångar  som  uppkommer  i  samband  med  Webb  2.0’s  intåg  att  finna 
användningsområden inom olika företags informationssystem och intranät. Enligt Tredinnick 
(2006) är den största potentialen och det mest intressanta angående de nya förutsättningar 
som  skapas  i och med  att Webb 2.0  implementeras  till ett  företags  intranät,  att den nya 
tekniken visar på en större fallenhet och har dessutom större möjligheter att ta till vara på 
den individuella användarens expertis och kunskap. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 
Flera författare menar att det kan innebära stora fördelar för en organisation att använda sig 
av Webb  2.0‐tänkande  på  sitt  intranät  och  de  framlägger  även  ett  flertal  brister  hos  de 
intranät  som  använder  sig  av  den  föregående  tekniken, Webb  1.0  (Jakob Nielsen,  2007).  
Tredinnick, 2006 & Paul Miller, 2005). Dock vågar många organisationer inte riktigt ta till sig 
den  nya  tekniken  som Webb  2.0  innebär  främst  på  grund  av  risken  att  användaren  ges 
mycket större kontroll och frihet med den information som florerar på intranätet. 
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1.3 PROBLEMSTÄLLNING 
Hur används  intranätet  i organisationer och  framförallt hur kan  intranätets möjligheter att 
stödja organisationens verksamhet förändras i en Webb 2.0 miljö. 

1.4 SYFTE 
Syftet med vår studie är att underlätta olika organisationers överväganden om att ta till sig 
och använda sig av en Webb 2.0 standard i deras intranät. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Säkerhet  är en mycket omdiskuterad del  inom Webb 2.0, dock har  vi  valt att bortse  från 
dessa aspekter i detta arbete för att undvika exploatering av eventuella säkerhetsbrister hos 
de undersökta företagens intranät. 

1.6 DISPOSITION 
Hur används  intranätet  i organisationer och  framförallt hur kan  intranätets möjligheter att 
stödja organisationens  verksamhet  förändras  i en Webb 2.0 miljö?  För  att besvara denna 
problemställning har vi skapat följande struktur för att genomföra vårt arbete. 

Inledningsvis  presenteras  en  definition  av  vad  ett  intranät  är  samt  hur  ett  intranät  kan 
påverka  en  organisation.  Här  introduceras  också  de  områden  som  har  högst 
användningsfrekvens  samt  störst  betydelse  för  ett  intranät  och  de  kommer  användas 
konsekvent genom hela studien. 

Nästa steg innebär att ta reda på vad begreppet Webb 2.0 innebär. Här kommer fokus ligga 
på hur Webb 2.0 fungerar inom de utvalda områdena hos en organisations intranät. Det hör 
således  inte  till  vårt  syfte  med  arbetet  att  ge  en  exakt  eller  omfattande  definition  av 
begreppet  Webb  2.0,  utan  vi  ska  bara  ge  en  kort  beskrivning  samt  undersöka  utvalda 
områden. 

Med hjälp av denna teoretiska referensram kan vi strukturera och genomföra intervjuer med 
de företag vi valt. Syftet med  intervjuerna är att ta reda på hur  intranätets väsentliga delar 
fungerar idag inom dessa organisationer och hur de används. 

Härnäst jämförs hur respektive intranät fungerar idag enligt våra respondenter mot vad vår 
teoretiska referensram förespråkar. Detta utmynnar i ett resultat i form av en sammanfattad 
tabell vars syfte är att ge en översiktlig bild över vilka effekter intranäten tros erfara efter en 
Webb 2.0 implementering. 
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2 METOD 
Vår metoddel är uppdelad på  följande  vis.  Först  redogörs  för hur  vi  skapat  vår  teoretiska 
referensram. Därefter  beskrivs  studiens  empiriska  procedur,  vilken  syftar  till  att  på  ett  så 
noggrant  sätt  som möjligt  presentera  vårt  tillvägagångssätt  för  att möjliggöra  eventuell 
replikation. Sedan presenteras vårt urval av företag samt respondenter och därefter förklaras 
vilka  metoder  vi  använt  för  analys  och  tolkning  av  den  insamlade  datamängden. 
Avslutningsvis  diskuteras  till  vilken  utsträckning  vår  studie  har  kunnat  generaliseras  och 
därpå även metodkritik. 

2.1 TEORETISK REFERENSRAM 
Vi  har  under  arbetets  gång  använt  oss  av  en  mängd  sekundärdata.  Med  detta  menas 
teoretiska fakta som andra forskare eller författare samlat in, således för ett annat syfte än 
vårt (Jacobsen, 2002). Denna typ av data avser att ge oss en gedigen bas av information som 
vi  sedan kan använda oss av  för att kunna  stödja de val vi gör angående vår empiri  samt 
slutsatser och diskussioner. Vår sekundärdata utgör  följaktligen stommen  i vårt arbete och 
alla  beslut  samt  slutsatser  och  diskussioner  som  skapas  kommer  utgå  från  denna  data 
tillsammans med vår empiriska data. 

Sekundärdatainsamlingen har främst skett genom studier av artiklar. Med hjälp av särskilda 
nyckelord  som  till  exempel  ”Web  2.0”,  ”intranets”  och  ”Web  business”  har  vi  via 
sökmotorstjänster  och  Halmstad  Högskolas  litteraturdatabas  HULDA  letat  efter  lämpliga 
data. Då vi funnit relevant och intressant information fördjupade vi oss ytterligare genom att 
använda  dessa  författares  referenser  och  därigenom  få  tillgång  till  än  mer  fördjupad 
litteratur och ”rå” data (Jacobsen, 2002). 

2.2 PROCEDUR 
Vi  ska  försöka utveckla ny  kunskap  angående  fenomenet Webb 2.0s påverkan  inom  vissa 
områden hos en organisations intranät. Med andra ord vill vi skapa klarhet i hur dessa delar 
kan påverkas. De områden vi har identifierat som har högst användningsfrekvens samt störst 
betydelse  för  ett  intranäts  användning  är  information,  kommunikation,  kunskapslagring, 
sökfunktionalitet och  interaktion. Det är således dessa områden hos  intranät som kommer 
behandlas i denna studie. Vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod 
där vi med hjälp av besöks‐ samt telefonintervjuer erhåller data. Jacobsen (2002) säger att 
denna metod bör användas när forskaren vill gå på djupet och endast ett fåtal enheter ska 
undersökas.  Jacobsen  (2002)  menar  också  att  denna  ansats  kan  ge  forskaren  nya 
infallsvinklar  och  aspekter  som  inte  var  påtänkta  tidigare  under  projektet.  Eftersom  vi 
således på förhand inte kan veta vilka brister som respondenten uppfattar hos intranätet har 
vi försökt att hålla intervjuns struktur så öppen som möjligt, med följdfrågor som inbjuder till 
att skapa diskussioner intervjuare och respondent emellan. 
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2.3 INTERVJUFÖRFARANDE 
Under  intervjun  har  vi  dokumenterat  respondenternas  åsikter  genom  bandinspelning  och 
även  till  viss  del  genom  egna  anteckningar.  Detta  tillvägagångssätt  leder  till  att  vi  kan 
koncentrera oss till fullo på intervjun och dess diskussioner utan att tappa fokus. Att samla in 
data på detta sätt är mycket tidskrävande och enligt Jacobsen (2002) är en optimal intervju 
av denna typ ungefär en timme  lång. Dock anser vi att en sådan  intervju ger ett bättre och 
trovärdigare resultat då vi kan ställa följdfrågor och på så sätt styra diskussionen till de delar 
vi finner intressanta. 

I  enlighet med  Kvale  (1997)  ska  en  kvalitativ  intervju  inledas med  en  kort  beskrivning  av 
intervjuns bakgrund genom en orientering. Vi berättade inledningsvis därmed kort om själva 
syftet  med  intervjun,  användningen  av  bandspelare,  respondentens  anonymitet  och  lät 
respondenten ställa frågor vid eventuella oklarheter. 

Under intervjun har vi således försökt ställa öppna frågor för att få ut det mesta möjliga från 
den intervjuade. Med öppna frågor är det lättare att få fram det som den intervjuade anser 
är  viktigt  och  vi  kan  dessutom  få  fram  beskrivningar  med  den  intervjuades  egna  ord 
(Jacobsen,  2002). Därför  har  vi  försökt  undvika  alltför  precisa  frågor,  då  vi  troligtvis  bara 
skulle ha  fått svar på det som vi själva anser är viktigt  (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen är 
det  inte särskilt klokt att  inleda ett samtal med alltför komplexa och  invecklade frågor som 
kräver mycket av respondenten, om man går tillväga på detta sätt kan det  leda till att hela 
samtalet  låser  sig.  Vi  har  därför  försökt  inleda med  lättare  och mer  allmänna  frågor.  I 
enlighet med Kvale(1997) har vi även använt oss av så korta och enkla frågor som möjligt. 

Vid  intervjutillfällena  bifogade  vi  våra  intervjufrågor  samt  syftet  med  uppsatsen  för 
ytterligare  tydliggöra  avsikten  med  intervjun.  Genom  att  låta  respondenterna  själva 
bestämma  tidpunkt  för  intervjun  tror vi oss ha undvikit eventuella problem med  störande 
miljö och stress, även om dessa givetvis kan vara svåra att avgöra. Intervjufrågorna var av en 
semistrukturerad  karaktär  och  följdes  inte  till  fullo  under  intervjuerna.  Istället  har  dessa 
frågor mer fungerat som ett ramverk och underlag i våra diskussioner. 

2.4URVAL AV ORGANISATIONER 
Till  vårt  arbete  har  vi  valt  att  undersöka  organisationer  som  arbetar  globalt  och  ser  sitt 
intranät  som  en  mycket  central  del  i  en  organisations  dagliga  verksamhet.  De  utvalda 
organisationerna  använder  sina  intranät  främst  för  att  publicera  information  och  lagra 
dokument  för  att  tillgodose  sin  personals  behov  samt  uppdatera  personalen  om  nyheter 
inom organisationen. 

2.4.1 ERICSSON 
Ericsson  är  en  världsledande  leverantör  inom  telekommunikation.  Koncernen  levererar 
avancerade  system om produkter  för  fast och mobil kommunikation, både  i allmänna och 
privata nät. Globalt är Ericssons drygt 100,000 anställda i 140 länder och det är den samlade 
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kompetensen inom fasta och mobila nät, mobiltelefoner och infosystem som gör Ericsson till 
ledande leverantör inom telekommunikation [6]. 

2.4.2 KPMG 
Namnet  KPMG  är  en  förkortning  av  fyra  grundare;  Klynveld  (Nederländerna),  Peat 
(Storbritannien), Marwick (USA) samt Gördeler (Tyskland). 

KPMG är det tredje största revisionsföretaget i Sverige mätt i omsättning och antal anställda 
med  ca  1,500  anställda  på  ca  60  kontor.  Inriktningen  mot  storföretagssegmentet  är 
fortfarande  tydligt och KPMG har störst marknadsandel  i Sverige när det gäller revision av 
Sveriges  största  företag.  Utöver  revision  erbjuder  KPMG  tjänster  inom  skatterådgivning, 
corporate  finance  och  annan  finansiell  rådgivning,  riskhantering  samt  rådgivning  inom 
redovisningsområdet [5]. 

2.5 URVAL AV RESPONDENTER 
Syftet med våra  intervjuer är att ta reda på hur  intranätet hos de utvalda organisationerna 
används  idag. Vi har därför valt respondenter som använder  intranätet regelbundet, minst 
två gånger  i veckan. Vid kvalitativa  intervjuer kan  information skilja sig mycket från person 
till person, vad en person anser är ett stort problem eller en omständig  lösning kanske en 
annan  löser  utan  några  bekymmer  (Jacobsen,  2002).  Detta  kan  bero  på  personens 
datorvana, arbetsuppgifter eller kanske även att personen ifråga har en negativ eller positiv 
inställning  till  systemet. Urvalet av  respondenter har därför även präglats av  faktorer  som 
arbetsposition, kön och ålder för att få ett så spritt urval som möjligt. Alla respondenter är 
anonyma och vi har använt oss av fiktiva namn. 

2.5.1 ERICSSON 
Respondent Erik är arbetar som konsult och ansvarar för den största portalen på företagets 
intranät.  Denna  portal  innehåller  över  120  000  sidor  och  består  mestadels  av  nyheter, 
styrdokument,  projektbeskrivningar  och  knowledge management  systems.  Erik  använder 
inte  själv  intranätets  funktioner  i  någon  större  utsträckning  utan  arbetar  främst med  att 
underhålla och vidareutveckla systemet. 

Respondent Malin arbetar med Human relations där hon bland annat hanterar personalens 
förhållanden  på  företaget.  Hon  ansvarar  tillsammans  med  flera  andra  kollegor  för 
personalens operativa samt strategiska arbete inom organisationen. 

2.5.2 KPMG 
Respondent Ellinor är  redaktör och ägare av  intranätet på  redovisningsbyrån och ansvarar 
för  den  interna  informationen  på  intranätet  och  till  hennes  primära  uppgifter  hör 
distribuering av nyhetsbrev från ledningen. Hon delger tillsammans med 30 publicister också 
en  mängd  material  på  intranätet  och  hennes  primära  arbetsuppgift  är  att  publicera 
information. 
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Respondent Karin  är  redovisningskonsult och  IT  ansvarig på ett  av KPMG’s  kontor  i  södra 
Sverige. Hon är den  förmedlande  länken mellan personalen på detta kontor och  ledningen 
på  huvudkontoret  i  Stockholm.  Karin  använder  regelbundet  intranätet  för  att  söka 
information och ta del av eventuella nyheter inom organisationen. 

Respondent  Per  är  revisorsassistent  och  arbetar  både med  revision  och  konsultation,  till 
exempel  skattekonsultation,  redovisningsfrågor,  bokslutsfrågor  och  årsredovisningsfrågor. 
Pär  använder  intranätet  förutom  att  läsa  de  senaste  nyheterna  även  för  att  ta  del  av 
information som rör olika kurser och kursutbud. 

2.6 DATABEHANDLING 
Sammanställandet av intervjuerna genomfördes strax efter att de utförts för att inte riskera 
att gå miste om viktig data (Jacobsen, 2002). Vi spelade då upp intervjun och antecknade vad 
som sades i respektive intervju. Därefter läste vi igenom textmassan ett flertal gånger tills vi 
var fullt  införstådda med  innehållet.  I enlighet med Jacobsen (2002) kategoriserade vi även 
materialet och sökte efter mönster, likheter och skillnader samt olika särdrag. 

2.7 GENERALISERBARHET 

Generaliserbarheten  hos  en  studie  innebär  att  resultaten  gäller  även  för  andra  individer, 
eller i vårt fall organisationer, än de som förekommit i studien (Jakobsen, 2002). Eftersom vi 
endast  har  studerat  två  organisationer  är  det  i  princip  omöjligt  att  genomföra  en 
generalisering och påstå  att  vårt  resultat  går  att  applicera på  alla  typer  av  intranät. Dock 
anser  vi  att  en  generalisering  är  genomförbar  för  de  organisationer  som  använder  sig  av 
intranät med funktioner snarlika de som har behandlats i vår undersökning. 

2.8 METODKRITIK 
Vår  teoretiska  referensram  bygger  på  litteratur  från Halmstad Högskolas  databas HULDA. 
Artiklar  har  vi  hämtat  från  databaserna  IEEE, ACM  och ABI  Inform. Artiklar  av  denna  typ 
säkerställer en hög tillförlitlighet och reliabilitet för studien enligt Jacobsen (2002). 
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3 TEORI 
Detta  avsnitt  behandlar  först  intranät  och  presenterar  dess  syfte  samt  vilka  för‐  och 
nackdelar det kan  innebära  för en organisation. Här gås också  igenom vilka områden som 
används mest  frekvent  inom en organisation. Utifrån dessa områden  tas  fenomenet Webb 
2.0 upp och visar hur det kan användas inom respektive område. 
 

3.1 INTRANÄT 

Ett intranäts uppgifter består av två faser enligt Bark et. al (2002). I den första fasen beskrivs 
ett  intranät  som  en  ren  informationskanal  och  kan  då  metaforiskt  beskrivas  som  en 
elektronisk  anslagstavla,  där  till  exempel  informatörer  kan  publicera  information  och 
nyheter  som de  vill  sprida  inom organisationen. Ofta  är denna  information  allmän  till  sin 
karaktär  och  beskriver  organisationsförändringar  och  nya  chefstillsättningar  med  mera. 
Annan  information  är  mer  statistiskt,  till  exempel  fakta  om  verksamheten, 
personalupplysningar,  organisationsscheman  samt  budget‐  och  resultatrapporter.  Många 
gånger  ses  intranät  i  denna  fas  som  ett  komplement  till  andra  traditionella  interna 
kommunikationskanaler  som  personaltidningar,  nyhetsbrev,  möten  och  ”fysiska” 
anslagstavlor. Ibland ersätts dock dessa helt av intranät, till exempel i de företag som väljer 
att publicera sin personaltidning på intranätet. Om vissa informationskanaler tas bort, finns 
det  risk  för  att  vissa  medarbetare  aldrig  nås  av  viktig  information  eller  läser 
personaltidningen på nätet. 

I  den  andra  fasen  övergår  intranät  gradvis  till  att  även  bli  ett  arbetsverktyg  och  i 
förlängningen ett komplett processtöd för både individ och organisation. Detta sker när det i 
efterhand publiceras allt mer information som kan användas för att skapa applikationer som 
är direkt knutna till medarbetarnas dagliga verksamhet. Det kan exempelvis vara manualer, 
prislistor,  instruktioner,  projektplaner  och  blanketter.  I  många  organisationer  löser 
medlemmarna sina arbetsuppgifter direkt med hjälp av  intranätet, det vill säga att de  inte 
enbart  använder  intranätet  för  att  hålla  sig  uppdaterade  om  vad  som  händer  i 
organisationen. Det  kan  exempelvis  vara  säljare  som  tar  emot  kunders  beställningar  och 
direkt  fyller  i  beställningsblanketterna  på  intranätet.  Beställningarna  lagras  sedan  i  en 
databas som är uppkopplad mot intranätet (Bark et. al, 2002). 

En  ambition  som  flera  organisationer  har  är  att  intranät  dessutom  ska  stödja  den 
tvärfunktionella  kommunikationen  och  därmed  fungera  som  ett  stöd  för  att  hålla  ihop 
verksamhetens  olika  arbetsprocesser.  Det  kan  ske  genom  att  organisationen  utnyttjar 
diskussionsgruppsfunktionerna  i  ett  intranät.  Då  kan  till  exempel  medlemmarna  i 
projektgrupper,  tekniska  specialister  eller  andra  med  ett  särskilt  problem  eller  intresse 
kommunicera,  diskutera  och  utbyta  erfarenheter  med  varandra.  Tanken  är  således  att 
organisationernas  olika  delar  ska  kunna  knytas  samman  och  att  olika  former  av 
synergieffekter ska kunna uppstå (Hills, 1997). 
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3.1.1FÖRDELAR MED INTRANÄT  

Konkurrensen  är  stenhård  i  alla  verksamheter  idag och  kunderna blir allt mer  insatta och 
kräver mer av företagen (Hills, 1997). Hills (1997) påvisar att kunderna ställer högre krav på 
sina  återförsäljare  vilket  innebär  krav  på  snabbare  leveranser  samt  billigare  och  bättre 
produkter och tjänster med högre kvalitet än tidigare.   Hills  (1997) har tagit  fram två olika 
sorters fördelar med att använda sig av ett  intranät där han delar upp dem  i gripbara eller 
ogripbara  fördelar. De gripbara är konkreta och mätbara, medan de ogripbara är svåra att 
mäta men har trots det en stor inverkan på en organisation: 

TANGIBLE (GRIPBARA) 

Eftersom  intranät  ger  snabb  tillgång  till  information  sparas  mycket  tid  genom  att 
personalen alltid har tillgång till den senaste informationen och därmed slipper springa runt 
bland kollegor eller använda sig av telefon och e‐post. De behöver  inte heller verifiera mot 
andra kollegor att de har den  senaste  informationen. Så  fort  information publiceras  så är 
den också genast tillgänglig för andra användare inom organisationen. 
 
Kommunikation. Med ett  Internetbaserat  intranät kan anställda på ett enkelt och effektivt 
sätt  kommunicera med  varandra  inom organisationen. Dels  i  realtid  (chatt) och dels  i  ett 
forum,  där  diskussionen  blir  automatiskt  arkiverad  och  inläggen  kan  läsas  och  refereras 
tillbaka till vid valfri tidpunkt. 
 
Intranätet bidrar till en effektivare sökning då funktioner för att snabbt hitta dokument och 
annan information som används i det dagliga arbetet finns och därmed minskar behovet av 
att söka efter information på andra håll som exempelvis Internet. 

INTAGIBLE (OGRIPBARA) 

Generellt sätt kan organisationer mäta de gripbara  fördelarna, det är dock mycket svårare 
att mäta de ogripbara fördelarna för att dessa kan ha större vikt än de gripbara på grund av 
att det är svårt att sätta ett konkret värde på dessa (Hills, 1997). Exempel på detta kan vara 
att  personalen  blir mer  självständig  och  kan  ta  reda  på  information  utan  att  fråga  andra 
kollegor  och  därigenom  tar  anställda  snabbare  beslut  som  gör  organisationen  mer 
framgångsrik  och  konkurrenskraftig.  Nedan  följer  ett  par  ogripbara  fördelar  enligt  (Hills, 
1997). 

Bättre kommunikation. Vissa företag använder intranätet bara för att förbättra den interna 
kommunikationen, medan andra bara ser detta som en ytterligare fördel med ett  intranät. 
Den  interna  kommunikationen  är  livsviktig  i  en  organisation  och  intranätet  underlättar 
denna genom att fungera som ett effektivt kommunikationsverktyg. 

Korrekt  information  till  förfogande.  Tidigare  var  organisationer  ofta  begränsade  till  en 
server  som endast en  avdelning hade  tillgång  till eller  så  låg  samma  information på olika 
servrar  och  framkallade  redundans  inom  organisationen.  Informationen  blir mer  ”up‐to‐
date”  och  de  anställda  har  även möjligheten  att  uppdatera  sin  egen  information  så  att 
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korrekt information endast lagras på ett ställe. Genom att ha tillgång till all information blir 
anställda mer självständiga och kan öka sin kunskap. 

Fångar  upp  och  delar  kunskap/  expertis.  Intranät  skapar  en  plattform  där  information 
fångas upp och sparas för alla som behöver den. Detta kan till exempel ske genom att den 
publiceras på  intranätet via olika avdelningar eller att  intranätet  fångar upp kunskapen via 
nyhetsgruppers diskussionsforum.  I nyhetsgrupperna  kan personalen  via  chatt‐  funktioner 
dela  och  fånga  upp  expertiskunskap,  anställdas  erfarenhet  eller  information  om  olika 
nyckelteorier eller procedurer samt få hjälp med att lösa ett problem genom andras tips och 
lösningar. 

3.1.2 PROBLEM MED INTRANÄT 

Det finns oändligt många fördelar med intranät men kan också medföra problem och risker 
för en organisation. Nedan redogörs för några negativa aspekter enligt Hills (1997): 

Rädsla för att dela information och förlorandet av kontroll hos ledningen. Intranät minskar 
kontrollen  över  informationen  som  ledningen  besitter  och  därmed minskar  deras makt  i 
organisationen. Rädslan består mest av att de  inte vill dela med  sig av  informationen och 
därigenom ska förlora kontrollen. Intranätet skrämmer de mellanchefer som alltid samlat på 
sig  information och vägrat att dela med sig av den  till sina underordnade. Dessa  ledare är 
rädda  för  att  förlora  sitt  arbete och  sin makt om  alla har  tillgång  till  samma  information. 
Intranätet ger makt till sina användare och gör att de blir mer självständiga och de behöver 
inte längre samma ledning. 

Risken  att  intranätet  leder  till  kaos  i  organisationen.  IT‐ledningen  bör  ha  med  sig 
företagsledningen  när  ett  intranät  införs  så  att  de  kan  undvika  ett  eventuellt  kaos  hos 
personalen. Hills  (1997) menar på att  visar  inte  ledningen  sitt  stöd  för det nya  intranätet 
accepteras  inte  den  nya  teknologin  av  personalen  och  de  kan  då  välja  att  fortsätta  att 
kommunicera och arbetet på det gamla sättet. Viktigt är det också att personalen  får vara 
med att utveckla intranätet så att det möter alla behov som personalens organisation har. 

Överbelastning av  Information.  Intranäten kan  få ett överflöd av  information. För mycket 
information  sänker produktionsnivån hos  användarna eftersom det blir  svårt  att  veta  vad 
som är rätt information vilket leder till att sökningar kan ta längre tid än vanligt.  

Förlorad produktivitet. Användare kan  lägga sin  tid på att surfa på  Internet  istället  för att 
arbeta.  Användarnas  nyfikenhet  dämpas  ofta  snabbt  och  de  kan  därefter  återgå  till  sitt 
arbete. Ett sätt att ge de anställda riktlinjer om hur de skall använda intranätet och Internet 
är att upprätta en  Internetpolicy  som ger användarna  riktlinjer om hur de båda verktygen 
skall användas.  

3.1.3 INTRANÄTETS BESTÅNDSDELAR 
Damsgaard  och  Scheepers  (1998)  delar  in  intranätets  beståndsdelar  i  fem  olika  kategorier, 

kommunikation,  information, sökfunktionalitet,  interaktion och kunskapslagring och menar 
att det är dessa som krävs för att ett intranät skall fungera i en organisation. 
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INFORMATION 

Bark  et  al  (2002)  beskriver  information  som  en  generell  beteckning  för  det meningsfulla 
innehåll  som  överförs  vid  kommunikation  i  olika  former.  Vidare  menar  dem  att 
informationen  är  en  viktig  del  i  ett  intranät  och  har  syftet  att  öka  kunskapsnivån  hos 
mottagaren.  Information på  intranätet som är  felaktig, sen eller  inte når  fram, kanske  inte 
tillfredställer  användarens  behov,  vilket  kan  påverka  organisationen  på  ett  negativt  sätt. 
Förutom att  lösa speciella problem så har  information den egenskapen att den kan minska 
antalet möjliga val vid en process (Burch, Strater och Grudnitski, 1979).  

Med ett intranät fås också tillgång till den senaste informationen (Hills, 1997). Det är mycket 
enklare nu menar Hills (1997) att klicka runt på den interna webben än att slösa tid på att gå 
igenom böcker eller manualer för att hitta samma information. Det kan också finnas en risk 
för  att  ett  överflöd  av  information  skapas  på  intranätet  menar  Hills  (1997)  och  att 
personalen kan ha svårt att hantera all den information som publiceras på intranätet på ett 
vettigt sätt. 

Exempel  på  funktioner  som  används  för  att  publicera  information  är  nyhetsbrev, 
personalhandbok,  produktkataloger,  lediga  jobb  och  register  över  anställda.  Det  är  ofta 
billigare  att  uppdatera  information  på  ett  intranät  jämfört  med  en  traditionell 
dokumenthantering och uppdateringen sker direkt. Organisationerna slipper dyra tryck och 
distributionskostnader  där  mottagaren  dessutom  får  tillgång  till  den  nya  informationen 
omedelbart när den publicerats på intranätet (Bark et. al, 2002). 

KOMMUNIKATION 

Kommunikation är överföring av  information mellan människor.  I dag är en växande del av 
den  mänskliga  kommunikation  global,  datoriserad  och  förmedlad  av  satelliter.  Genom 
Internet  kan  i  princip  alla  människor  med  tillgång  till  telefon,  modem  och  dator 
kommunicera med  alla  andra människor  som  har  samma  förfogande.  Det  kan  också  fås 
tillgång till mycket stora kunskapsmassor inom praktiskt taget alla områden av samhällslivet 
(Bark et al, 2002). Beroende på vem som är mottagare tolkas data olika utifrån tillgänglig tid 
och den referensram mottagaren har. Det är tolkningen av data som blir till information för 
individen.  Skillnad mellan data och  information  är  relativ då människor uppfattar data på 
olika sätt.  I stora organisationer blir  ibland avståndet mellan sändare och mottagare av ett 
meddelande  långt  och  de  olika  delarna  hinner  inte  reagera  på  förändringarna  i  tid.  Det 
uppstår  ett  behov  av  att  få  tillgång  till  informationen  snabbare  så  att  beslutsprocessen 
kortas ner (Hills, 1997). 

Bilden  nedan  visar  på  hur  ett  meddelande  i  dagens  intranät  färdas  under  en 
informationsöverföring, där informationen först skapar ett meddelande som sändaren sedan 
skickar vidare genom en kanal. Mottagaren tar sedan emot detta och ger utifrån sin tolkning, 
feedback på den information personen tagit del av. 
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Bildkälla: Schramm model of communication (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2007) 
 

Området  organisationskommunikation  har  ofta  rollen  att  kommunicera med många  olika 
åhörarskalor såsom mellan kunder, finansanalytiker, ägare och personal och oavsett om det 
är liten organisation så är den interna kommunikationen en utmaning (Hills, 1997). Den blir 
speciellt  komplicerad om organisationens personal  är utspridda  runt om  i  världen och de 
metoder som används för global kommunikation är för långsamma eller för dyra för dagens 
affärsmiljö.  Det  är  här  den  interna  webben  kommer  in  som  ett  verktyg  för 
kommunikationsprocessen  och  intranätet  bidrar  till  att  fylla  i  ett  viktigt  behov  i  de  flesta 
spridda  eller  globala  organisationer.  Intranätet  fyller  också  ett  annat  viktigt 
kommunikationsbehov,  möjligheten  att  kommunicera  mellan  grupper  som  har  liknande 
intressen eller erfarenheter (Hills, 1997). 

SÖKFUNKTIONALITET 

Enligt Damsgaard & Scheepers (1998) bör en funktion för att kunna söka  information  inom 
en organisation alltid  finnas. Genom en enkel  sökning  skall personal  snabbt  få  tillgång  till 
relevant  information  istället  för att ödsla tid på att hitta den senaste  informationen. Enligt 
Bark  et  al  (2002)  finns  det  oftast många  olika  typer  av  arbetsroller  samt  olika  typer  av 
information och betonar därför sökfunktionens vikt i ett intranät. De menar att denna typ av 
funktionalitet  är  ett måste  för  att  personalen  på  ett  effektivt  sätt  ska  få  fram  relevant 
information för dem. Vidare talar Bark et al. (2002) att själva sökningen på  intranät är helt 
klart viktig, men  i de flesta organisationer publiceras bara ytlig och publik  information  i det 
officiella intranätet för att hålla informationen så lättillgänglig som möjligt, utan några större 
krav på säkerhet eller sekretess. Värdefull  information  lagras  istället på andra webbservrar 
och  filresurser  som  är  länkade  till  intranätet,  exempelvis  innehålls‐  och 
dokumenthanteringssystem med mera (Bark et al, 2002).  

INTERAKTION 

Interaktion  är  funktioner  som  skall  underlätta  samverkan  och  kommunikationen  mellan 
individer och grupper inom en organisation (Damsgaard & Scheepers, 1998). 
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Bark  et  al  (2002)  skriver  hur  anställda  med  ett  internetbaserat  intranät  effektivt  kan 
kommunicera med varandra. Dels i realtid via en chatt men också i exempelvis ett forum, där 
diskussionen blir automatiskt arkiverad och  inläggen kan  läsas och refereras tillbaka till vid 
valfri tidpunkt. Vidare talar Bark et al (2002) om hur viktigt det är att för en organisation att 
intranätet kan kopplas samman med alla databaser  inom organisationen  för att på så sätt 
göra livet lättare och mer produktivt för sina anställda. 

KUNSKAPSLAGRING 

Kunskapslagring, även kallad knowledge management är funktioner som är till för att  lagra 
den  kunskap  som  personal  inom  en  organisation  innehar,  eller  erhåller  genom  olika 
processer. Exempelvis FAQ  (Frequently Asked Questions), best practice och affärsprocesser 
(Damsgaard & Scheepers, 1998).  

Att hantera Information och kunskap är de viktigaste beståndsdelarna för att en organisation 
ska bli  framgångsrik menar Heide  (2002). Det är därför viktigt att kunna  ta  tillvara på och 
hantera  information  och  kunskapen  i  organisationen.  Det  gäller  för  organisationer  att  ta 
hand om den erfarenhet som vissa personer besitter och få dem att dela med sig denna till 
andra i organisationen (Heide, 2002). 

Många organisationer verkar världen över och måste kunna dela med sig av den information 
och kunskap till de andra delarna och intranät bidrar till denna spridning på ett effektivt sätt. 
Personalen måste kunna anpassa sig till de snabba förändringar som sker idag menar Heide 
(2002).  Befintlig kunskap blir snabbare föråldrad och de måste hela tiden lära sig nya saker. 
Kunskapshantering optimerar den existerande kunskapen och underlättar överföringen och 
upptagandet av den nya kunskapen för individerna i organisationen. En viktig del för denna 
kunskapssparning är  för att kunna undvika att personal  som  slutar eller går  i pension  inte 
försvinner med den kunskap de förfogar över (Heide, 2002). 

Intranätets möjlighet för att lagra kunskap har enligt Stenmark (2002) utvecklats åt två olika 
håll. Antingen  som en ostrukturerad kunskapsbas eller  som ett medium  för  fritt  flöde och 
utbyte av information. Oavsett om kunskapen ses som statisk eller dynamisk, kan intranätet 
ses som ett viktigt kunskapssystem och intranätets fulla potential att leverera kunskap beror 
på hur användargränssnittet kan tillhandahålla användarna med  flera olika sorters vyer  för 
att presentera den lagrade informationen (Stenmark, 2002). 

3.2 WEBB 2.0 
Webb  2.0  är  ett  nytt  tankesätt  vid  programmering  av  webbplatser.  Tim  O’Reilly  (2005) 
menar att det som skiljer hos detta nya  tillvägagångssätt gentemot det  föregående är den 
frihet och öppenhet som erbjuds användaren. Tidigare tekniker och programmeringssätt har 
alltid utgått ifrån att det är utvecklaren som bestämmer hur en webbplats ska se ut och att 
det  är  utvecklaren  som  bestämmer  till  exempel  vilka  kategorier  som  ska  finnas  i  ett 
bildgalleri. Detta  förhållningssätt gör att webbplatsen blir ganska statisk vilket beror på att 
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de enda egentliga förändringar som kan göras på webbplatsen såsom lägga till fler kategorier 
eller andra funktioner måste utföras av utvecklaren. Således betyder det att det är helt upp 
till utvecklaren att förutspå vilka kategorier eller vilka funktioner som ska fylla användarnas 
behov, något  som är  i princip omöjligt att genomföra  till  fullo  (O’Reilly, 2005).  I och med 
Webb 2.0 tillåts användarna själva stå för utvecklandet av denna funktionalitet. Följaktligen 
räcker det att utvecklaren  skapar  själva  ramverket eller  verktyget  som gör det möjligt  för 
användarna  att  använda  tjänsten.  Facebook  är  ett  exempel  som  fungerar  på  detta  sätt, 
utvecklarna har enbart skapat ett  initialt verktyg eller ett skal som möjliggör för användare 
att  lägga upp bilder, skriva gästboksinlägg, ”puffa”, ”tagga” bilder och mycket mycket mer. 
Således  är  det  utvecklarna  som  skapar  ramarna  till  webbplatsen  och  användarna  som 
påverkar innehållet. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är enligt O’Reilly (2005) många, 
till de främsta hör att innehållet på webbplatsen blir dynamiskt och ständigt uppdateras utan 
att någon inblandning krävs från utvecklaren. 

Tim O’Reilly är grundaren av O’Reilly Media och anses av många  som den mest omtalade 
datorlitteraturspublicisten i världen [7]. O’Reilly (2005) är även känd för sin entusiasm i fråga 
om  gratis mjukvara  samt öppen  källkod på  Internet och har  fått mycket positiv  kritik och 
uppmärksamhet efter att ha myntat begreppet Webb 2.0. O’Reilly’s kortfattade definition av 
begreppet Webb 2.0 lyder: 

“Web 2.0  is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications 
are  those  that  make  the  most  of  the  intrinsic  advantages  of  that  platform:  delivering 
software as a continually‐updated service that gets better the more people use it, consuming 
and  remixing  data  from multiple  sources,  including  individual  users, while  providing  their 
own data and  services  in a  form  that allows  remixing by others,  creating network  effects 
through an ‘architecture of participation’, and going beyond the page metaphor of Web 1.0 
to deliver rich user experiences.” (O’Reilly, 2005) 

Begreppet  Webb  2.0  används  som  ett  samlingsord  för  nästa  generations  applikationer, 
tjänster och affärsmodeller på  Internet och är enligt O’Reilly  (2005) ett nytt sätt att tänka, 
snarare än att  tänka på något  särskilt,  som  till exempel en ny  funktionalitet eller ett nytt 
programspråk. Den största skillnaden mellan den traditionella Webb 1.0 och den nya, Webb 
2.0 menar O’Reilly (2005) är att det är besökaren, snarare än den som skapat webbplatsen, 
som kontrollerar  informationen eller den data som visas på sidan. Konceptet bygger på att 
Webb  2.0  ska  ge  användarna  ett  betydligt  större  inflytande  över  den  information  som 
publiceras samt ge dem ökade möjligheter att samverka med andra användare. 

Den första webben handlade först och främst om att skapa egna standarder och bygga egna 
plattformar vilket har resulterat  i en mängd olika typer av webbläsare och riktlinjer om hur 
en  webbplats  ska  byggas.  Tvisten mellan  Apple, Microsoft  och  Linux  om  kontrollen  och 
makten  över  operativsystemen  skulle  kunna  ses  som  ett  liknande  exempel.  Webb  2.0 
handlar istället om att inte försöka låsa sig fast vid en viss mjuk‐ eller hårdvara, utan istället 
förmedla  tjänster  som  är  helt  oberoende  av  vilken  teknik  eller  utrustning  som  nyttjas  av 
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användaren. Exempel på detta kan vara ett operativsystem som kan köras på vilken hårdvara 
som helst eller webbplatser som  inte kräver en viss webbläsare, skärmstorlek, uppkoppling 
eller plugin  för att användas, allt är dynamiskt. Webbplatser  liknande dessa kan  läsas och 
användas överallt, av vem som helst (O’Reilly, 2005). 

Jakob Nielsen är  författare och konsult  inom dator‐ och webbanvändbarhet. Nielsen anses 
idag vara en av de ledande auktoriteterna inom användarvänlighet. Han är känd för sin ofta 
hårda  kritik  mot  populära  webbplatser  och  mot  överdriven  användning  av  grafik, 
animeringar, Flash och liknande som snarare stjälper än hjälper användbarheten på Internet. 

Nielsen (2007) är till skillnad mot O’Reilly inte helt övertygad om Webb 2.0’s möjligheter till 
en förbättrad webbmiljö, men medger att det finns en del saker som inte ska ignoreras eller 
förbises. Han menar att Webb 2.0’s idéer och funktioner kan vara väldigt praktiska och öka 
effektiviteten på en webbplats, men att det är vanligare de stör eller helt enkelt  inte tillför 
något  för användarens behov. Detta verkar kanske  inte  så  farligt men Nielsen påpekar att 
dessa  irrelevanta  ”förbättringar”  på  webbplatser  minskar  förtjänsten  och  nyttan  med 
tjänsten eftersom de misslyckas med att  fokusera på de designområden  som  faktiskt ökar 
försäljning och underlättar för användaren. Dock är Nielsen (2007) övertygad om att Webb 
2.0  skulle  fungera betydligt bättre  i en organisations  intranät  än på det  faktiska  Internet, 
bland  annat  därför  att  användare  på  ett  intranät  är  ansvariga  för  sina  inlägg  samt 
kommentarer  och  bryr  sig  även mer  om  sitt  rykte  hos  chefer  och  annan  personal.  Som 
resultat av detta blir både  inlägg och diskussioner mer produktiva och konstruktiva  istället 
för destruktiva och anklagande. 

3.2.1 INFORMATION 
Webb  2.0  applikationer  arbetar  för  användaren,  och  har  möjligheten  att  lokalisera  och 
montera ihop innehåll som möter användarnas behov, istället för att tvinga användaren att 
anpassa sig efter de vägar och navigationsmöjligheter som finns fördefinierade av ägaren till 
informationen eller dennes mellanhänder eller samarbetspartners (Miller, 2005). 

”I should be able to see all sensible routings from my home to San Fransisco, not just those 
that one airline (bmi), one airline group (Star Alliance), or one travel agent (Expedia) wish to 
sell me.” (Miller, 2005) 

Miller  (2005) menar att Webb 2.0 är  intelligent. Applikationer kommer kunna använda sin 
kunskap om användare som till exempel vilka platser de har besökt och vad de arbetar med 
för att kunna erbjuda tjänster som möter deras behov. Amazon’s rekommendationsverktyg 
som visar artiklar och reklam  formade efter av vad användaren klickat på  för sidor är bara 
början. Enligt Miller (2005) finns det mycket stor potential i de möjligheter som skapas i och 
med  all  denna  information  om  användaren  som  kan  tas  tillvara  på. Miller  avslutar med 
citatet  ”Web  1.0  took  information  to  the  people, Web  2.0  will  take  information  to  the 
people”. 
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3.2.2 KOMMUNIKATION 

Enligt Tredinnick (2006) är en av de mest framstående egenskaperna hos Webb 2.0, bloggar. 
Han menar att den stora skillnaden mellan den typ av blogging som fanns för många år sen 
och nu är RSS (Really Simple Syndication). RSS låter dig länka till inte bara en sida utan även 
prenumerera till den vilket gör att du meddelas varje gång sidan eller bloggen uppdaterats. 
Det går också att via en funktion som kallas trackback se vem som  länkat till din blogg och 
svara,  antingen  genom  att  länka  tillbaka  till  sin  egen  blogg  eller  genom  att  skriva  en 
kommentar  (Tredinnick, 2006). Denna  typ av  funktionalitet kan givetvis även användas på 
andra  områden  och  rapportera  saker  som  aktieinformation,  väderrapporter  etc.  (O’Reilly, 
2005). Tredinnick (2006) menar att detta har gjort att bloggar  inte bara har blivit ett billigt 
och  smidigt  sätt att publicera  information på  Internet, de har även  skapat möjligheter att 
koppla  ihop  innehåll  för  särskilda  ändamål mellan  olika  användare,  vilket  har  förändrat 
publicerandet på Internet till en mer deltagande form.   

RSS  (Really  Simple  Syndication)  är  ett  samlingsnamn  för  olika  tekniker  som  bygger  på 
programmeringsspråket XML och används för att publicera information på olika sätt. Denna 
typ  av  flöde  kallas  feed  och  är  en  fil  som  är  skriven  i  XML. Denna  kan  innehålla  en  kort 
summering  av  exempelvis  en  artikel,  blogg, webbplats,  nyhetsrapport  eller  liknande.  I  en 
feed finns länkar till den fullständiga versionen. Feeds kan också innehålla metadata som kan 
användas för olika slags sökningar. Uttrycket syndication avser sådant material som hämtas 
från flera olika källor och sedan publiceras på en och samma webbplats (Tredinnick, 2006). 

3.2.3 KUNSKAPSHANTERING 
Enligt O’Reilly (2005) beror framgången hos de flesta största webbapplikationerna på att de 
har  lyckats ta tillvara på den kollektiva kunskap som existerar bland deras användare. Med 
detta menas att man  låter användarna bidra med egen  information till webbplatsen. Dessa 
webbplatser visar på en stor vilja att få användare att delta genom att erbjuda dem att skriva 
recensioner, kommentarer eller lägga upp bilder och videoklipp. O’Reilly menar att det alltid 
borde finnas något sätt för en användare att interagera och påverka en webbplats innehåll. 
Viktigast av allt anser O’Reilly (2005) vara att utnyttja användares aktiviteter på webbplatsen 
för  att  kunna  producera  bättre  sökresultat, men  han  understryker  att  det  inte  får  störa 
användarens surfande, utan det ska ske automatiskt  i så stor utsträckning som möjligt. Om 
en Webb 2.0 applikation ska kunna tillföra något och locka besökare, krävs det enligt O’Reilly 
(2005)  att  användare  skapar  information  och  håller  den  uppdaterad.  För  att  undvika 
överflödig eller irrelevant information krävs mycket tanke och väl utarbetade rutiner för hur 
detta ska gå till. Dessa åtgärder leder till att tjänsten på webbplatsen blir bättre och bättre ju 
fler personer  som  använder den och  att webbplatsens  ”produkt” ökar proportionellt mot 
mängden relevant information på sidan (O’Reilly, 2005). 
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Wikipedia, som fungerar som en online encyklopedi tar detta till det extrema genom att låta 
vem som helst lägga upp en artikel som sedan kan ändras av vem som helst. Detta tankesätt 
beskrivs av Eric Raymond (O’Reilly, 2005) med orden: 

”With enough eyeballs, all bugs are shallow”. 

Raymond  menar  med  detta  uttalande  att  om  tillräckligt  många  användare  ser  och  har 
möjlighet att ändra  information på en webbplats, där felaktig  information kan anmälas och 
ny  skrivas  in,  kommer webbplatsens  innehåll  slutligen  resultera  i  fullt  korrekt  information 
(O’Reilly, 2005). Detta är enligt O’Reilly (2005) ett mycket vågat experiment, eftersom man 
helt enkelt överlåter hela utvecklingen av webbplatsen till användarna. Men han säger också 
att Wikipedia  redan  hamnat  bland  de  100  främsta webbplatserna  i  världen  och  tror  att 
webbplatsen kommer stiga till topp tio inom en snar framtid tack vare sin unika utformning. 

3.2.4  SÖKFUNKTIONALITET 
Det  traditionella  tillvägagångssättet  för  att  skapa  ett  klassificeringssystem  över  den 
information  som publiceras på en webbplats är att utvecklaren  själv  skapar de  kategorier 
som denne vill ska användas på webbplatsen, detta kallas taxonomi. När detta är gjort kan 
användaren  fylla  dem med  information  i  form  av  till  exempel  bilder,  eller  videor  etc.  En 
sådan struktur skapar mycket extra arbete  för utvecklaren, och det  innebär också problem 
när en viss kategori  saknas eller när en kategoris betydelse kan  tolkas på olika  sätt. Enligt 
Tredinnick (2005) försvåras även sökningen för användaren då sökorden måste vara exakta, 
och användaren måste veta vilken kategori som sökningen ska genomföras i. Alternativet är 
att söka i alla kategorier vilket oftast resulterar i alltför många irrelevanta träffar (Tredinnick, 
2005). 

Den nya typen av klassificeringssystem kallas folksonomi (O’Reilly, 2005). Här skapar istället 
användaren kategorierna i form av tags. Dessa är nyckelord som skapas av användaren och 
beskriver  informationen  eller  bilden  ifråga.  Tagging  gör  det  möjligt  att  skapa  flera, 
överlappande associationer till exempelvis en bild som är enklare för användare att förstå än 
vanliga kategorinamn. En bild på en hundvalp kan bli taggad med orden ”valp” och ”söt” och 
senare kan dessa taggar användas för att söka, eller kopplas ihop på andra sätt. 

Den största fördelen med detta anser O’Reilly (2005) vara språket som används är mer  likt 
det vardagliga språket och det går även att ge exempelvis en nyhetsartikel som handlar om 
en  fotbollsmatch  taggarna  ”sport”,  ”fotboll”,  ”landslag”,  ”EM”,  Sverige  etc. Detta  gör  det 
mycket enklare för en sökmotor att hitta relevant  information för användaren jämfört med 
det  tidigare  alternativet  då  alla  nyhetsartiklar  inom  ”sport”  och  ”möjligtvis”  fotboll  skulle 
visas. 

3.2.5 INTERAKTION 

Den traditionsenliga ”pageview” modellen erbjuder ett ganska avskalat användargränssnitt, 
men  det  är  också  för  användaren  ett  ”enkelt”  gränssnitt  (Nielsen,  2007).  Nielsen  (2007) 
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menar att när allt en användare behöver göra är att klicka på en länk för att gå vidare till en 
ny sida så vet användaren hur gränssnittet  fungerar. En användare kan därför  fokusera på 
innehållet  istället  för att  irra  runt på sidor som  inte är  relevanta. Nielsen  (2007) anser att 
Webb  2.0 medför  alltför mycket  grafiska  detaljer  och  avancerade  verktyg  som  troligtvis 
kommer  förvirra  användaren mer  än  de  hjälper. Detta  eftersom  användare  engagerar  sig 
mindre vid användandet av webbplatser än med vanliga applikationer och program (Nielsen, 
2007). 

AJAX är en väl använd  teknik  inom Webb 2.0 som gör att man kan uppdatera delar av en 
sida,  istället  för  att  låta  användaren  gå  till  en  helt  ny  sida.  Eftersom  användaren  då  inte 
behöver ladda ner lika stora mängder data, är dessa typer av uppdateringar oftast snabbare 
och  minskar  laddningstiden  (O’Reilly,  2005).  Nielsen  (2007)  instämmer  att  minskade 
laddningstider  självklart  är  en  tillgång, men  påpekar  att  det  bara  gäller  om  användaren 
förstår vad  som händer. Han nämner en nyligen gjord undersökning där man  fann många 
problem med AJAX‐baserade  ”kundvagnar”. Det  största problemet  var att användare ofta 
förbisåg  mindre  förändringar  på  sidan,  som  exempelvis  då  de  la  till  en  produkt  till 
kundvagnen  och  bara  en  liten  del  av  sidan  uppdaterades.  För  att  uppnå  reducerade 
laddningstider  föreslår Nielsen  (2007)  istället  inköp  av  större  servrar  och  bättre  Internet 
leverantörer. Han betonar också vikten av att  inte använda  för många avancerade gadgets 
samt komplexa, dynamiska grafiska element på en webbplats, eftersom dessa avsevärt ökar 
laddningstiden och praktiskt taget ”äter upp” serverkraft. 
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4 EMPIRI 
Med  hjälp  av  den  teoretiska  referensram  vi  nu  förfogar  över  kan  vi  strukturera  och 
genomföra  intervjuer med de  företag vi valt. Syftet med  intervjuerna är att  ta reda på hur 
intranätets väsentliga delar fungerar idag inom dessa organisationer och hur de används. 

4.1 INFORMATION 
4.1.1 Ericsson 

På Ericsson menar man att det  inte går att  lita på att all  information stämmer och är helt 
korrekt men uppfattningen är ändå av Erik att informationen håller hög kvalitet jämfört med 
många  andra  organisationers  interna  system.  Det  största  problemet  gällande  den 
information  som publiceras  anses  vara  själva uppdateringsprocessen. Det handlar  således 
om  att  information  som  ligger uppe  inte  tas bort  eller  flyttas när dess  ”bäst‐före‐datum” 
passerats. Detta  leder till slut till att  informationen som visas blir  inaktuell och/eller kanske 
till och med  inkorrekt.  Ett  annat problem  Erik nämner  är  att  användare  inte upplever de 
nyheter som publiceras som relevanta för dem. 

”Exempelvis nu har Ericsson ett antal order på x miljarder till Indien och sitter man på ett 
utvecklingscenter i Kanada kanske man inte bryr sig så mycket om det.” /Erik 

4.1.2 KPMG 

Intranätet  hos  företaget  KPMG  innehåller  främst  stora mängder  information  som  stödjer 
personalen  i  sitt  dagliga  arbete  i  form  av  till  exempel  styrdokument,  blanketter, 
projektbeskrivningar etc. Det publiceras även nyheter inom företaget, evenemang och även 
olika  erbjudanden  om  kursutbildningar. De  nyheter  som  berör  företaget  anses  i  vissa  fall 
vara mycket  propagerande  och  det  är  sällan  negativa  nyheter  publiceras.  Per menar  att 
information  som  presenteras  på  detta  sätt  brister  i  trovärdighet  och  tycker  att  företaget 
borde lita mer på sina anställda och även presentera nyheter som rör företaget negativt. 

”Informationen är väldigt promotande  för  företaget, mycket sällan visas några negativa 
nyheter, trots att man kanske läser i tidningen att det har gått dåligt för företaget.” /Per 

Den publicerade informationen uppdateras regelbundet av de ca 30 publicister som arbetar 
på  företaget.  Detta  gör  att  informationen  hela  tiden  hålls  fräsch  och  uppdaterad,  men 
personalen upplever ändå att det visas alltför mycket  irrelevant  information och önskemål 
om en bättre målgruppsanpassning är vanligt förekommande. 

”Man  skulle  ju  kunna  lokalisera  det  lite  mer  så  att  information  som  bara  påverkar 
Halmstad bara visas i Halmstad etc.” /Per 
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4.2 KOMMUNIKATION 
4.2.1 Ericsson 

Ericsson  använder  i  första  hand  intranätet  för  att  publicera  information  och  ej  som 
kommunikationskanal  mellan  personalen.  Enligt  Erik  är  det  nästan  enbart 
envägskommunikation som råder och detta skulle kunna  liknas vid en anslagstavla där man 
som  vanlig  personal  enbart  kan  ta  del  av  samt  hämta  information  utan  att  påverka  eller 
ändra existerande information. 

”Jag skulle nog kunna säga det är uppemot 98 % envägskommunikation på vårt intranät. Det 
enda  sättet  för  användare  att  påverka  är  nog  att  man  kan  skriva  kommentarer  på  de 
nyhetsartiklar som finns.” /Erik 

Intranätet  saknar  således möjlighet  till vare  sig bloggar eller  forum vilket gör det svårt  för 
personalen att kommunicera med varandra. Den information och de nyheter som publiceras 
skapas av ledningen samt de 3500 editorer som finns runtom i världen. 

”E‐post hjälper oss att få snabba svar mellan personal, men det kan ibland bli ett överflöd av 
information som kan bli svårt för vissa att hantera.” /Malin 

4.2.2 KPMG 

Även hos KPMG  sker kommunikationen envägs och  som vanlig användare går det  inte att 
påverka något av den existerande  informationen. Möjligheten  finns dock  för viss personal, 
såsom  IT‐  och  personal‐  ansvarig  att  ändra  och  lägga  upp  ny  information.  Denna  kan 
exempelvis bestå av att ändra personalinformation, skapa nya blanketter eller andra  typer 
av dokument. Dessa måste skickas till en editor som ser över innehåll samt layout för att alla 
dokument  ska  behålla  samma  utformning  och  fungera  på  samma  sätt  .  Det  finns  ca  30 
editorer  som  har  detta  som  uppgift  tillsammans med  att  delge  och  skapa  annan  typ  av 
information och dokument på intranätet. 

”Det är en envägskommunikation, oftast med möjlighet till att skicka e‐post till dem som har 
publicerat något. Vårt intranät fungerar mer som en anslagstavla.” /Karin 

4.3 SÖKFUNKTIONALITET 
4.3.1 Ericsson 

Det  går  att  söka på  all  information  inom de 120 000  sidor  som  intranätet består  av  samt 
öppen information från ett antal dokumentarkiv och databaser. Sökningen går att begränsa 
genom  att  välja  att  exempelvis  bara  söka  på  personal, men  då  inga medvetna  val  gjorts, 
genomförs sökningen på hela dokumentdatabasen vilket kan  leda  till upp mot 10 miljoner 
sökträffar.  Enligt  Erik  används  taxonomier  och  den  typen  av metadata  för  att  genomföra 
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sökningen,  men  han  påpekar  också  att  det  finns  tekniskt  stöd  för  användandet  av 
folksonomier och taggar men att det inte är något de använder konsekvent. 

”Sökningen fungerar så bra som man gör informationen. Men om man ska göra någon slags 
objektiv  bedömning  så  tror  jag  att  den  fungerar  rätt  bra, men  däremot  så  har  vi  ganska 
mycket synpunkter från inom organisationen på att den inte fungerar.” /Erik 

Malin menar dock att hon upplever att sökandet av information tar lång tid eftersom det är 
svårt att veta vilket av alla sökresultat man ska välja. 

”Intranätet är lätt att använda, men det kan för vissa ta lång tid att söka information om de 
inte vet hur de ska använda de olika funktionerna.” /Malin 

”Det kan ibland vara väldigt svårt att navigera bland all information som publicerats för att 
hitta det man söker.” /Malin 

4.3.2 KPMG 

Den sökmotor som finns låter personal söka bland de dokument som finns på intranätet. Det 
går även att söka personal inom organisationen, något som används ofta när det gäller att ta 
kontakt med en kollega på annan ort. Dock går det ej att kontakta personen  ifråga direkt 
genom intranätet utan istället ges tillgång till dennes mobilnummer och e‐postadress. 

För övrigt menar personalen att det ibland kan vara mycket svårt att få tag i rätt information 
vid en  sökning eftersom det krävs mycket exakta  sökord. Med andra ord måste man veta 
exakt vad man letar efter och vara noga med att undvika stavfel. 

”Att söka efter information kan ofta sakta ned arbetet vilket ibland gör att man frågar andra 
kollegor om var denna information finns.” /Per 

4.4 INTERAKTION 
4.4.1 Ericsson 

Erik menar  att  de  inte  har  upptäckt  några  tecken  på  att  interaktionen  på  deras  intranät 
skulle  vara  otillräcklig  eller  att  viss  funktionalitet  skulle  vara  svår  för  användaren  att 
använda. Han påpekar dock att de inte har någon större mängd av funktioner eller liknande 
eftersom systemet i första hand bara används för att publicera information, vilket inte kräver 
särskilt mycket av användaren. 

4.4.2 KPMG 

Respondenterna  för  KPMG  är  överens  om  att  de  inte  har  några  svårigheter med  varken 
navigering eller andra typer av  interaktion. Karin tror att det kan bero på att de aldrig har 
använt något annat system och helt enkelt har svårt att se vilka alternativa  lösningar som 
skulle kunna finnas. Men hon poängterar dock svårigheterna med att hitta rätt information 
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och nämner också att antalet menyalternativ  ibland  faktiskt kan  te  sig  lite  röriga och vara 
svåra att hitta bland. 

”Vi har tidigare haft problem med att gå från papper till digitalt men det är inget som är ett 
problem inom vår organisation längre.” /Karin 

4.5 KUNSKAPSHANTERING 
4.5.1 Ericsson 

Erik menar att den kunskap som lagras är framförallt nyheter och blanketter för personalens 
arbete. Allt lagras under kategorier såsom nyheter, arbete och olika benämningar på arbeten 
så att sökning efter existerande kunskap skall underlättas. Vidare säger Erik att de hela tiden 
försöker ta tillvara på den kunskap som  finns  inom organisationen genom att  lagra den på 
deras databaser så att all personal har tillgång till den.  

”Eftersom  vi  på  Ericsson  verkar  globalt  så  är  det  av  största  vikt  att  vi  kan  dela med  oss 
information och kunskap till resten av vår organisation runtom i världen.” /Erik 

4.5.2 KPMG 

Ellinor menar  att  den  information  som  publiceras  byts  regelbundet  ut, men  att  det  som 
lagras i huvudsak består av information från ledningen, manualer och arbetsdokument. Karin 
anser att det är viktigt att ta tillvara på den kunskap som organisationen besitter för att den 
inte ska gå förlorad när personal slutar eller går i pension. 
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5 ANALYS 
Härnäst  jämförs  hur  respektive  intranät  fungerar  idag  enligt  våra  respondenter  gentemot 
vad  vår  teoretiska  referensram  förespråkar.  Detta  utmynnar  i  ett  resultat  i  form  av  en 
sammanfattad tabell vars syfte är att ge en översiktlig bild över vilka effekter intranäten tros 
erfara efter en Webb 2.0 implementering. 

Intranätet  hos  revisionsbyrån  KPMG  och  telekomföretaget  Ericsson  fungerar  som  en 
elektronisk anslagstavla där  respondenterna menar på  att deras  intranäts uppgift  är  först 
och  främst  att  lägga  ut  nyheter  och  publicera  nyhetsbrev  och  detta  är  enligt  Bark  et.  al 
(2002) den första uppgift ett intranät ska stödja, att vara en ren informationskanal. Eftersom 
organisationerna  är  globala  är  det  viktigt menar  de  båda  organisationerna  att  Intranätet 
fungerar som en  informationsportal där  ledningen publicerar aktuell  information samtidigt 
som  den  ska  fungera  som  en  kunskapsbank  där medarbetare  världen  över  kan  ta  del  av 
deras  olika  verktyg  som  finns  på  intranätet. Den  andra  fasen  Bark  et  al  (2002)  talar  om 
handlar  om  att  intranätet  skall  övergå  till  att  även  bli  ett  arbetsverktyg  för  personal  och 
organisationen.  Det  sker  när  det  i  efterhand  publiceras  allt mer  information  som  skapar 
applikationer  som är direkt knutna  till medarbetarnas dagliga verksamhet.  Intranätet  skall 
stödja den tvärfunktionella kommunikationen och därmed fungera som ett stöd för att hålla 
ihop verksamhetens olika arbetsprocesser (Bark et. al, 2002) och detta är något som varken 
KPMG eller Ericssons intranät stödjer. 

5.1 INFORMATION 
Den  information  som publiceras på  intranätet består hos  samtliga  företag  främst  av olika 
typer av nyheter  inom organisationen och nyhetsbrev från  ledningen, projektbeskrivningar, 
knowledge management  och  andra  typer  av  styrande  dokument  finns  också  att  tillgå  för 
personalen  i  respektive  företag.  Det  kan  således  sägas  att  all  den  information  som 
personalen behöver  finns på  intranätet hos  respektive organisation och är  i enlighet med 
Hills (1997) då han menar på att genom att ha tillgång till all  information blir anställda mer 
självständiga och kan öka sin kunskap. Hos Ericsson går det inte att lita på att all information 
som publiceras stämmer menar Erik, men menar ändå att deras  intranät håller hög kvalitet 
jämfört med många  andra. Dock  poängteras  att  det  är  ett  stort  problem  att  artiklar  blir 
utdaterade  och  inaktuella.    Hills  (1997)  nämner  bland  annat  detta  som  en  av  de  stora 
nackdelarna  med  ett  intranät  då  de  kan  få  ett  överflöd  av  information.  För  mycket 
information  sänker produktionsnivån hos  användarna eftersom det blir  svårt  att  veta  vad 
som är rätt information vilket leder till att sökningar kan ta längre tid än vanligt. 

Per på revisionsbyrån säger att det publiceras mycket  information som  inte är relevant  för 
honom  i hans  arbete. Vidare menar Karin  att det  är  väldigt mycket  information  som  inte 
berör henne  i sitt arbete på  intranätet men hon har  lärt sig att bläddra förbi denna. Vidare 
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säger hon att det ibland krävs en hel del sökning för att hitta det material som krävs för att 
fortsätta arbetet. 

”Ibland publiceras  info som  in är  relevant,  jag sorterar ut och klickar  inte på den som  inte 
angår mig.” /Per 

Respondenterna menar  att den  information  som publiceras uppdateras  kontinuerligt. Det 
behöver  inte vara dagligen, men den är alltid relevant och gammal  information som  inte är 
användbar  tas bort så  fort den blir  inaktuell. KPMG’s personal kan heller  inte påverka den 
information som publiceras. Är det något personalen undrar över måste de ta kontakt med 
personen  via  det  externa  e‐post  programmet. O’Reilly  (2005) menar  att  det  alltid  borde 
finnas något  sätt  för en användare att  interagera och påverka en webbplats  innehåll. Här 
skulle  O’Reillys  (2005)  idéer  för  att  hjälpa  KMPG  vara  att  låta  personalen  delta  i  den 
informationen  som  publiceras  genom  att  erbjuda  dem  att  skriva  recensioner  och 
kommentarer på publicerat material. Erik på Ericsson säger dock att de har möjligheten att 
skriva just sådana kommentarer på nyheter vilket är ett steg i rätt riktning, men personalen 
har ingen möjlighet till att själva lägga upp information på intranätet. Men Erik säger vidare 
att om all personal får möjligheten till att själv publicera nyheter så skulle intranätet snart bli 
väldigt  ineffektivt då vi kommer få ett överflöd av  information som slutligen skulle  leda till 
att  vårt  intranät  tappar  sitt  värde  och  sin  funktion.  O’Reilly  (2005)  säger  det  bör  finnas 
funktioner som stödjer en sådan interaktion, men om en sådan applikation ska kunna tillföra 
något på ett intranät, krävs att användare skapar information och håller den uppdaterad. För 
att undvika  överflödig  eller  irrelevant  information  krävs mycket  tanke och  väl utarbetade 
rutiner för hur detta ska gå till.  

5.2 KOMMUNIKATION 
De organisationer vi har undersökt använder  inte  intranätet som en kommunikationskanal 
mellan  personalen,  utan  som  en  anslagstavla  där  ledningen  på  huvudkontoret 
kommunicerar med  sin  personal.  Detta  är  inte  fel  i  sig menar  Hills  (1997),  vissa  företag 
använder intranätet bara för att förbättra den interna kommunikationen, medan andra bara 
ser  detta  som  en  ytterligare  fördel  med  ett  intranät,  men  det  finns  fler 
kommunikationsmöjligheter med ett  intranät än att bara använda det som en anslagstavla. 
Båda  organisationer  använder  bara  intranätet  som  en  envägs‐  kommunikation  och 
personalen  har  inte  några  större möjligheter  att  påverka  denna  kommunikation. Behöver 
dem  kommunicera  med  andra  kollegor  använder  dem  sig  inte  av  bloggar  eller 
diskussionsforum  utan  är  tvungna  att  använda  sig  av  ett  externt  e‐post  system  eller  ta 
kontakt med dem via telefon vilket är mindre kostnadseffektivt än att använda sig utav ett 
intranät och menar på att den  interna kommunikationen är  livsviktig  i en organisation och 
intranät  bidrar  till  att  underlätta  genom  att  fungera  som  ett  effektivt 
kommunikationsverktyg  (Hills,  1997).  Här  skulle Webb  2.0s  idéer  om  bloggar  komma  till 
hands då Tredinnick (2006) menar på att de mest framstående egenskaperna hos Webb 2.0 
är just bloggar som nu på senare tid har utvecklats till RSS (Really Simple Syndication). Med 
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hjälp av denna teknik så kan personalen prenumerera på en sida och meddelas varje gång 
sidan eller bloggen uppdateras så att de alltid får den senaste information som är tillgänglig 
och slipper att klicka sig fram på intranätet för att se om de har de mest aktuella nyheterna 
eller om annan personal har svarat på ett  inlägg som den publicerat. Vidare säger KPMG’s 
redaktör Ellinor att det är mycket väsentligt att få fram personalens tankar och idéer men att 
det  inte är möjligt på  intranätet  just nu. Tredinnick  (2006) menar att bloggar är  framtiden 
och  inte bara har blivit ett billigt och smidigt sätt att publicera  information på utan de har 
även  skapat  möjligheter  att  koppla  ihop  innehåll  för  särskilda  ändamål  mellan  olika 
användare, vilket har  förändrat publicerandet  till en mer deltagande  form.   Denna  typ av 
funktionalitet  kan  givetvis  även  användas  på  andra  områden  och  rapportera  saker  som 
aktieinformation, valutakurser etc. och kan vara till en stor fördel för organisationen KPMG 
då Per menar på att vi är mycket beroende av vad som  inte bara händer  i vår organisation 
utan också vad som händer inom vår bransch.  

Ericsson har  idag en  statisk webbplats med massa  sidor och  för att personalen  skall hitta 
relevant information så måste de navigera en del och det de jobbar på nu är att användaren 
skall komma till ett intranät som fungerar som en informationsportal som tar hänsyn till vem 
besökaren är. Vilket betyder att när personalen  loggar  in på  intranätet ska de  i första hand 
mötas av information som är relevant för just den personen, till exempel dagens tips, vad du 
vill jobba med, vilket projekt du jobbar med just nu, vilket land du jobbar i och så vidare. Så 
istället för någon slags top‐down så blir det en bottom‐up där man först nås av information 
som är närmast personen och sen söker sig till sånt som är mer allmänt, så det är den stora 
grejen vi försöker göra här. 

5.3 SÖKFUNKTIONALITET 
En  sökmotor  i  form  av  att  personal  kan  söka  bland  de  dokument  som  finns  på  alla 
organisationernas  intranät  finns  i  respektive  organisation. De  kan  också  söka  information 
utanför dess  intranät och denna sökbara  information behöver  inte bunden till personalens 
arbetsuppgifter och detta stämmer bra överrens med Hills (1997) när han menar på att det 
ska finnas funktioner för att kunna söka  information  inom en organisation som till exempel 
sökmotor,  databassökning  eller  en  agent  som  bevakar  om  någon  manipulerar  på  data. 
Intranätet  ska  bidra  till  en  effektivare  sökning  då  det minskar  behovet  av  att  söka  efter 
information på internet (Hills, 1997). Enligt It ‐ansvariga Ellinor på Revisionsfirman KPMG så 
går det att söka bland alla publicerade dokument på intranätet. Per på KPMG säger att han 
även  kan  söka  personal  inom  organisationen.  Det  kan  vara  att  han  behöver  ha  tag  i  en 
kollega på en annan ort, och istället för att ringa Gävlekontoret och be dem koppla Per till sin 
kollega  kan han  genom  intranätet  få  tag  i hans direkt‐  eller mobilnummer. Vidare menar 
användarna på revisionsfirman att den information som söks kan ibland vara svår att få tag i 
då det  krävs mycket precisa ord  för  att hitta det den  söker och detta  kan  skapa  ett  litet 
irritationsmoment. 
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Vi uppfattade att respondenterna hade svårt att få fram relevanta sökresultat och här skulle 
webb 2.0 kunna  tillämpas då det  låter användaren skapa kategorier  i  form av  tags. Denna 
teknik gör det möjligt att  skapa  flera, överlappande associationer  till exempelvis en nyhet 
som  handlar  om  nya  villkor  för  skatter med  taggarna  ”skatt”  och  ”nya  villkor”  vilket  är 
enklare för användare att förstå än vanliga kategorinamn. Detta gör det mycket enklare för 
en  sökmotor  att  hitta  relevant  information  för  användaren  jämfört  med  det  tidigare 
alternativet då alla nyheter inom ”skatt” skulle visas. O’Reilly (2005) menar att det viktigaste 
av allt är att användares aktiviteter utnyttjas på webbplatsen för att kunna producera bättre 
sökresultat,  men  det  skall  absolut  inte  får  störa  användarens  surfande,  utan  ska  ske 
automatiskt.  Allt  detta  leder  till  att  tjänsten  på  intranätet  blir  bättre  och  bättre  ju  fler 
personer som använder den och att systemets ”produkt” ökar proportionellt mot mängden 
relevant information på sidan. 

5.4 INTERAKTION  
Det finns för nuvarande inga funktioner som underlättar kommunikationen mellan individer 
och grupper inom de båda organisationerna vilket är en stor nackdel menar Hills (1997). Det 
är  e‐post  eller  telefon  som  gäller  om  vi  ska  kontakta  någon menar  Karin  på  KPMG.  På 
Ericssons intranät finns möjligheten att kommentera alla nyhetsartiklar från de 3500 editorer 
som  publicerar  material.  Användarna  inom  organisationen  upplever  ibland  att  den 
information som publiceras inte är relevant för dem då mycket av nyhetsflödena är globalt. 
Bark  et  al  (2002)  ger  två  exempel  på  olika  funktioner  som  skulle  kunna  effektivisera 
interaktionen  i  de  båda  organisationerna. Dels  kommunikation  i  realtid  via  en  chatt men 
också i exempelvis ett forum, där diskussionen automatiskt arkiveras och inläggen kan läsas 
och refereras tillbaka till vid valfri tidpunkt. 

Både Per och Karin på KPMG menar på att det kanske finns funktioner som de inte känner till 
existerar som kanske hade underlättat deras arbete. Men de har  inte fått någon utbildning 
på intranätet och menar på att det finns säkert enklare steg att utföra vissa handlingar men 
det hade de inte kunskap om. 

Nedan  visas  en  sammanfattad  tabell  över  de  för‐  och  nackdelar  hos  funktionaliteten  hos 
respektive intranät. 

5.5 KUNSKAPSHANTERING 
Kunskap lagras under respektive kategori såsom nyheter och olika benämningar på arbeten 
så att sökning efter existerande kunskap skall underlättas och detta är något som Hills (1997) 
menar att varje intranät ska kunna erhålla. Det kan dock bli rörigt menar vissa användare att 
hitta den kunskap som behövs vid speciella tillfällen då det materialet som publiceras angår 
alla  inom mitt  område  vare  sig  det  är  i  Belgien  eller  Sverige.  O’Reilly  (2005) menar  att 
framgången hos de flesta största webbapplikationer beror på att de har lyckats ta tillvara på 
denna kollektiva kunskap som existerar bland deras användare. Med detta menas att man 
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låter användarna bidra med egen  information till webbplatsen. Dessa webbplatser visar på 
en  stor  vilja  att  få  användare  att  delta  genom  att  erbjuda  dem  att  skriva  recensioner, 
kommentarer men  är  inget  som KPMG  använder  sig  av. Den  information  som  lagras  i de 
undersökta organisationerna  är  framförallt nyheter och blanketter  för personalens  arbete 
och det är precis detta som Hills (1997) trycker på när han säger att  i nyhetsgrupperna kan 
expertiskunskap,  anställdas  erfarenhet  eller  information  om  olika  nyckelteorier  eller 
procedurer  fångas upp. O’Reilly  (2005) menar att det alltid borde  finnas något  sätt  för en 
användare att  interagera och påverka en webbplats  innehåll. Webb 2.0 skulle kunna hjälpa 
dessa båda organisationer med hjälp av den teknik som Wikipedia använder sig av genom att 
låta personalen i KPMG och Ericsson publicera en artikel som sedan kan ändras av vem som 
helst  och  på  sådant  sätt  kan  kunskap  föras  vidare  och  uppdateras  allt  eftersom. Det  här 
sättet  är  dock mycket  vågat  enligt O’Reilly  (2005)  då man  överlåter  hela  utvecklingen  av 
webbplatsen till användarna. 

28 



 

5.6 
ERICSSON 

      Fördelar  Nackdelar 

Information 
Personalen inom organisationen har alltid 
tillgång till den senaste informationen var de 
än befinner sig. 

Viss information går inte att lita på på grund av 
att artiklar blir utdaterade och inaktuella. 

Kommunikation 

Ledningen kan snabbt kommunicera med sin 
personal, lägga ut nyheter och information på 
intranätet. Dessutom kan personalen 
kommentera publicerade nyhetsartiklar. 

Personalen kan varken kommunicera med 
varandra eller med ledningen på intranätet. 

Sökfunktionalitet 
Kan söka bland alla dokument som publiceras 
och använder sig till viss del utav taggar 

Svårigheter med att hitta relevant information. 
En sökning kan ge 10 miljoner träffar 

Kunskapshantering 
Alla arbetsdokument och manualer sparas på 
intranätet och all personal kan ta del av den. 

Kunskapen publiceras på ett och samma ställe 
och kan vara svår att hitta 

Interaktion  Personal kan påverka publicerat material 
Inga funktioner för att underlätta 
kommunikationen mellan personalen 

Bildkälla: Egen bild över Ericssons fördelar respektive nackdelar i deras befintliga intranät. 

5.7 
KPMG 

      Fördelar  Nackdelar 

Information 
All personal världen över har tillgång till den 
senast publicerade informationen 

Mycket irrelevant information publiceras och 
personalen kan inte påverka det som 
publiceras på intranätet 

Kommunikation 
Ledningen kan snabbt kommunicera med sin 
personal samt lägga ut nyheter och 
information 

Personalen kan varken kommunicera med 
varandra eller med ledningen på intranätet 

Sökfunktionalitet  Kan söka bland alla dokument som publiceras  Svårigheter med att hitta relevant information 

Kunskapshantering 
Alla arbetsdokument och manualer finns att ta 
del av på intranätet 

Kunskapen publiceras på ett och samma ställe 
för alla inom KPMG men kan vara svår att hitta 
då intranätet är till för hela den globala 
organisationen 

Interaktion  Inga svårigheter med navigering på intranätet 
Inga funktioner för att underlätta 
kommunikationen mellan personal. Kan inte 
heller påverka publicerat material.  

Bildkälla: Egen bild över KPMG’s fördelar respektive nackdelar i deras befintliga intranät. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen  avser  att  ta  upp  de  för‐  och  nackdelar  som  behandlades  i  analysen  med 
förhoppningen att  skapa  tillräckligt mycket  substans  för att  kunna dra  korrekta  slutsatser 
relaterade till studiens syfte i nästa avsnitt. 

Hos  de  organisationer  vi  har  undersökt  består  informationen  på  intranätet  främst  av 
nyhetsbrev  från  ledningen, men  också  styrdokument  och  projektbeskrivningar  tillhör  en 
betydande del och används dagligen av personalen. Det rör sig i dessa fall huvudsakligen om 
blanketter  eller  olika  sorters mallar  som  beskriver  ett  visst  tillvägagångssätt  för  hur  ett 
arbete  ska  utföras.  Problemet  är  att  det  finns  så  enormt mycket  information  och  denna 
begränsas  inte bara  till  intranätet utan  lagras även på externa databaser. Erik på Ericsson 
nämner bland annat att deras  intranät består av upptill 120 000 sidor vilket medför att en 
sökning kan resultera i över 10 miljoner träffar. Bara en liten del av detta är relevant för den 
enskilde  användaren  och  med  tanke  på  att  båda  organisationerna  använder  sig  av 
traditionsenliga  taxonomier  försvåras  säkerställandet  av  relevant  information.  Den 
uppenbara  lösningen  torde  vara  att  helt  enkelt  förändra  klassificeringssystemet  från 
taxonomi till folksonomi. Detta skulle innebära att man som användare kan erhålla betydligt 
mer  precisa  sökresultat  i  och  med  att  sökningen  genomförs  med  hjälp  av  taggar. 
Användandet av taggar har som nämnts tidigare den fördelen att ett dokument som tillhör 
flera  kategorier  kan,  istället  för  att  tvingas  lagras  under  en  kategori,  här  ges  taggar med 
överlappande associationer vilket ger dokumentet möjligheten att  tillhöra  flera kategorier. 
När  en  sökning  genomförs  vid  ett  sådant  system  behöver  användaren  följaktligen  inte 
fundera över under vilken kategori viss information finns, utan kan helt enkelt bara skriva in 
de ord han eller hon associerar med  informationen  ifråga. Dock är detta  tillvägagångssätt 
bara en delvis lösning, för att kunna utnyttja Webb 2.0’s fulla potential gäller det att på ett 
mycket tidigare stadium se till att rätt information publiceras för rätt användare. Exempelvis 
nämner Karin från KPMG att  intranätet ofta  inte ger användaren det nödvändiga stöd som 
skulle ha behövts. Hon säger att det inte ges någon vägledning om hur man ska genomföra 
en  viss  uppgift  eller  hur man  ska  hitta  viss  information  vilket  betyder  att  det  är  upp  till 
användaren att  lista ut på egen hand. Det ultimata tillståndet är när  intranätet arbetar  för 
användaren  och  har  möjligheten  att  lokalisera  och  montera  ihop  innehåll  som  möter 
användarens  behov,  istället  för  att  anpassa  sig  efter  de  vägar  och  navigationsmöjligheter 
som redan är fördefinierade. 

Något som anses vara en av Webb 2.0’s största tillgångar är möjligheten att ta tillvara på den 
kollektiva kunskap som florerar på Internet (O’Reilly, 2005). Även Inom en organisation, eller 
i synnerhet inom en organisation, borde detta kunna tillföra ett mycket stort värde, både för 
personal,  ledning  och  dessutom  indirekt  för  organisationens  kunder.  Det  borde  vara 
uppenbart att det  inom ett  intranät som kopplar samman en hel organisation som spänner 

30 



ut  sig  över  hela  världen  existerar  en  betydande  kunskap,  vilken  dessutom  växer  ju mer 
intranätet  används.  Kunskapen  består  inte  enbart  av  information  som  användaren  själv 
skrivit  ner  eller  lagrat  utan  istället  kanske  den  viktigaste  informationen  är  den  som  fås 
genom  att  lagra  användarens  aktiviteter.  Det  kan  till  exempel  handla  om  att  systemet 
kommer  ihåg vilka  sidor användaren brukar klicka på  för att  i  framtiden kunna producera 
bättre  sökresultat  för  just  denna  användare,  eller  visa  information  relaterad  till  vad 
användaren  söker efter och kanske även vilka blanketter  som används mest och av vilken 
arbetsgrupp de  används. På  längre  sikt  kan det dessutom  vara möjligt  att  se  trender och 
nyanser i personalens beteende, som exempelvis att revisorerna i Norge får mer jobb av en 
viss typ, eller vilka arbetsgrupper som söker efter en viss information. Denna ansats visar de 
enorma möjligheter  som  skapas  i och med  frambringandet av denna  typ  information  som 
annars hade  varit nästintill omöjlig att uppnå. Kunskap och  information av den här  typen 
skulle utan tvekan fungera utmärkt som beslutsunderlag för ledning och andra auktoriteter.  

Emellertid  är  det  faktum  som  genomsyrar  de  undersökta  organisationerna  just  att  dessa 
möjligheter  att  ta  tillvara  på  kunskap  inte  verkar  finnas,  eller  åtminstone  inte  används 
konsekvent.  Så  för  att  kunna  samla  in  denna  kunskap  och  forma  den  till  användbar 
information krävs först och främst större frihet för intranätets användare. Ledningen måste 
kunna  lita  på  sin  personal  och  låta  dem  interagera  så  mycket  som  möjligt  med  den 
funktionalitet  som  finns.  Diskussionsforum,  bloggar  och  möjligheten  att  kommentera 
nyhetsartiklar är bara början på de åtgärder som krävs  för ett mer  interaktivt  intranät där 
användarna står i centrum och inte mjukvaran. Detta leder till att de tjänster och funktioner 
som  finns  blir  bättre  och  bättre  ju  fler  personer  som  använder  dem  och  att  intranätets 
”produkt” ökar proportionellt mot mängden relevant information. 

Att använda sig av kommunikationsverktyg såsom diskussionsforum och bloggar är inte bara 
ett utomordentligt  sätt  att  stärka  kommunikationen  inom organisationen utan de öppnar 
även möjligheter  för  personalen  och  kanske  även  vissa  kunder  eller  leverantörer  att  få 
medverka, influera och ta del av information.  

Finns det någon anledning till att använda Webb 2.0 på ett intranät? Efter att ha genomfört 
denna studie är det bara att konstatera att så är fallet. Det verkar faktiskt till och med som 
att Webb 2.0 skulle kunna fungera bättre på ett  intranät än på en vanlig webbplats. Till att 
börja med har personalen på en organisation någon gång blivit anställda och utplockade ur 
någon  slags  urval  så  besitter  de  troligtvis  en  relativt  hög  kompetens,  något  som Nielsen 
(2007) påstår att man inte kan säga om den generella användaren på Internet. Dessutom kan 
en organisations anställda faktiskt ses som ett Community där de flesta delar samma intresse 
och kanske till och med känner varandra. Dessa anställda ger därför ett mycket trovärdigare 
intryck för det material de publicerar jämfört med personer på Internet som man egentligen 
inte har en aning om vem det är. Dessutom är en person som anställd inom en organisation 
troligtvis mån om sitt rykte, inte minst bland chefer och annan personal, och anstränger sig 
därmed förmodligen extra för att skriva relevanta inlägg och annat material. 
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7 SLUTSATS 
Här  presenteras  en  modell  som  förklarar  hur  ett  intranäts  möjligheter  att  stödja 
organisationens  verksamhet  förändras  i en Webb 2.0 miljö. Med hjälp av detta hoppas  vi 
kunna underlätta olika organisationers överväganden om att ta till sig och använda sig av en 
Webb 2.0 standard i deras intranät. 

Det problem som vi har uppfattat som väger tyngst inom de undersökta organisationernas 
intranät var att den publicerade informationen inte var relevant eller korrekt för 
användaren. Dels vid genomförda sökningar och dels nyhetsbrev och artiklar.  Den empiriska 
undersökningen påvisade dessutom svårigheter att genomföra sökningar på grund av att 
sökorden måste vara exakta. Den tvärfunktionella kommunikationsmöjligheten var i båda 
organisationerna i det närmsta obefintlig, vilket innebar att vid kontakt av personal på annan 
ort var extern e‐post eller telefonsamtal den enda utvägen. 

Vi ska nu försöka besvara vår problemställning; ”hur används intranätet i organisationer och 
framförallt hur kan intranätets möjligheter att stödja organisationens verksamhet förändras 
i  en  Webb  2.0  miljö”.  Resultatet  av  detta  hoppas  vi  kan  underlätta  överväganden  om 
implementation av en Webb 2.0 standard  för dels de organisationer som undersökts samt 
likartade organisationer med liknande intranätsuppbyggnad. 

Här  nedan  presenteras  en  av  oss  utformad  modell  som  syftar  till  att  påvisa  hur  de 
undersökta intranäten skulle kunna fungera i en Webb 2.0 miljö. Konceptet med modellen är 
att  i  princip  alla  områden  är  förknippade  med  taggar  vilket  gör  hela  intranätet  väldigt 
dynamiskt på en mängd olika sätt som beskrivs längre fram.  

Modellen  består  av  tre  olika  delar.  Den  första  delen  innehåller  områdena  användare, 
nyheter  och  dokument.  Dessa  består  i  sin  tur  av  ett  antal  cirklar  som  representerar 
användargrupper, nyhetsartiklar samt olika typer av styrdokument som kan tänkas  finnas  i 
en organisation och de svarta prickarna representerar eventuella taggar som är förknippade 
med dessa. Samtliga användare har tillgång till varsin blogg, vilket möjliggör kommunikation 
med andra användare med hjälp av ett bloggsystem  som är  tänkt att  fungera  främst  som 
diskussionsforum, men  kan  även  användas  för  att  kommentera nyhetsartiklar  samt  andra 
användares bloggar och lämna trackbacks. 
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Bildkälla: Egen lösning på införandet av Web 2.0 i en organisations intranät. 

Området ”Användare”  innehåller  intranätets  samtliga användare och dessa  tilldelas  initialt 
taggar som förknippas med den arbetsgrupp de tillhör. För en IT‐konsult skulle dessa kunna 
vara till exempel ”konsult”, ”it”, ”java” etc. Vidare kan användaren erhålla ytterligare taggar 
som är mer personliga och exempelvis beskriver erfarenhet, speciella kunskaper etc. Även 
nyhetsartiklar  som  publiceras  av  ledningen  använder  här  taggar  för  att  kategorisera  dess 
innehåll. Poängen med allt detta är att de nyheter som publiceras, automatiskt kan kopplas 
ihop  med  den  användargrupp  som  har  liknande  tags,  vilket  skapar  ett  för  användarna 
betydligt  väsentligare  nyhetsflöde. Man  skulle  kunna  säga  att  nyheterna  ”filtreras”  innan 
publicering  för att  säkerställa att  rätt  information når  rätt användare. Ett  snarlikt  scenario 
uppstår när en användare vill ta del av ett styrdokument eller liknande. Problemet här är att 
dessa dokument redan existerar och finns förmodligen i uppemot tusentals exemplar, vilket 
betyder att det skulle ta alltför  lång tid att skapa taggar åt dessa och risken finns också att 
taggarna som tilldelas inte är alltid korrekta eller tillräckligt tydliga för att uppfylla sitt syfte. 
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Vi har  löst detta genom att automatiskt tilldela dokumenten taggar från de användare som 
använder dem. Det vill  säga att om exempelvis  revisorer  frekvent använder en viss  typ av 
mall eller blankett så kommer dokumenten slutligen att förknippas med den arbetsgruppen. 
Detta  medför  att  efter  en  tid  kommer  alla  dokument  vara  kopplade  till  den  eller  de 
arbetsgrupper som använder dem mest. 

Ett  intranät  som  fungerar  enligt  denna modell  skapar  kopplingar mellan  användare  och 
information som blir starkare och starkare ju mer intranätet används. Ur ett sådant intranät 
går  det  också  att  utvinna  värdefull  information  som  annars  kan  vara  svår  att  återskapa. 
Ledningen kan till exempel se vilken  information som vissa arbetsgrupper använder sig av, 
eller vilka nyheter som  intresserar vilka arbetsgrupper. Den stora  fördelen är att allt detta 
sker  helt  automatiskt,  utan  att  störa  användaren  på  något  sätt.  Dock  gäller  det  att  ta  i 
beaktning  personalens  integritet,  men  så  länge  informationen  är  konfidentiell  och 
personalen informeras om vilken information som sparas borde detta inte vara några större 
problem. 
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REFLEKTION ÖVER VÅR STUDIE 
I detta avsnitt diskuterar vi upplägget för vår studie och vad vi kunde ha gjort annorlunda. 
 
Vårt upplägg har följt given en struktur och vi har hela tiden haft en målsättning klar för oss 
redan från början. Vi visste ganska tidigt vad vi ville forska om men hade  lite problem med 
att rikta  in oss på något specifikt problem  inom Webb 2.0 och  intranät och därför försvann 
mycket tid i början.  

Om vi hade gjort om arbetet kan vi säga att vi nog skulle valt att göra det på annorlunda sätt. 
För det första kunde vi gjort en förstudie om respektive organisations intranät för att när vi 
nu är  klara  såg att de bådas  intranät har  fler  likheter med  varandra än olikheter.  För det 
andra var vi båda mycket nöjda med de intervjufrågor vi kommit fram till, men vi skulle varit 
mer förberedda på de många oväntade svar som respondenterna gav och öppnade upp nya 
intressanta frågeställningar som vi  ibland  inte tog till oss till fullo då vår fokus var först och 
främst att få svar på de frågor vi själva hade utformat. Vidare så gav respondenterna ibland 
väldigt korta  svar  som  ibland blev  svåra att använda. Vi  skulle nog också  ställt mer  frågor 
inom  området  som  behandlar Webb  2.0, men  vi  ansåg  att  intervjuerna  skulle  istället  ha 
tyngdpunkten på hur deras intranät fungerar idag, inte hur det kan fungera i framtiden.   

Vi  hade  nog  också  valt  en  annan  infallsvinkel  inom  intranät  och  specialiserat  på  något 
specifikt  såsom  kommunikation  eller  information. Många  av  de  funktioner  vi  skriver  om 
överlappar varandra. Kommunikation handlar om att  sprida  information och  för att  sprida 
denna information behöver man integrera med varandra och så vidare. Därför kan vi ibland 
känna  att  det  blir  mycket  upprepningar.  den  del  vi  hade  mest  problem  med  var 
kunskapshantering då vi varken hade så mycket material från respondenterna att utgå ifrån 
och svårigheter med att hitta associationer med webb 2.0. 

Sist men inte minst får vi säga att det var en mycket lärorik erfarenhet för oss båda där vi lärt 
oss att ta kontakt med människor och inte minst sagt intervjua människor, både ansikte mot 
ansikte men också per telefon vilket var betydligt svårare. Vi har också  lärt oss att hantera 
skrift  betydligt  bättre  än  vad  vi  gjorde  för  tre  år  sedan  då  vi  började  på 
informatikprogrammet här på Halmstads Högskola. 
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VIDARE FORSKNING 
Vi har under arbetet med vår studie kommit fram till några tänkvärda frågeställningar som vi 
anser kan vara intressanta för vidare forskning. 

För  det  första  skulle  det  vara  intressant  att  göra  en  undersökning  om  hur  intranät med 
plattformen Webb 2.0 fungerar i en organisation. 

För det andra skulle det vara  intressant att göra en  jämförelse mellan webb 1.0 och webb 
2.0 intranät, hur dessa två särskiljer sig och vilket som är mest effektivt för en organisation. 
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BILAGA #1 INTERVJUGUIDE 
 

Inledning 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Vad är ert intranäts huvudsakliga uppgift? 

Kan du beskriva hur intranätet är uppbyggt, vilka delar använder du? 

Kommunikation 

Vilka kommunicerar du med på intranätet? I vilket syfte? Varför? 

Hur sker kommunikationen? 

Vad kommunicerar ni om, dvs. innehållet i kommunikationen? 

Information 

Vad är det för information som visas eller publiceras på intranätet? 

Litar du på att denna information är korrekt? 

Hur ofta uppdateras den? 

Anser du att det visas mycket irrelevant eller överflödig information? 

Sökning 

Finns det någon  sökmotor eller  andra möjligheter att  söka  information på  intranätet, hur 
fungerar det? 

Vilken typ av information går att söka? 

Hur går sökningen till? 

Kunskapshantering 

Vilken typ av information lagras? 

Hur sker lagringen? 

Interaktion 

Upplever  du  några  problem med  att  personal  inte  förstår  eller  inte  vill  använda  sig  av 
intranätet? 

Övrigt 
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40 

Är det något som fungerar mindre bra? 

Hur skulle du vilja att det fungerade? 
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