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Informationsinnehåll i intranät
- En fallstudie

Maria Johansson (a95marjo@ida.his.se)

Sammanfattning
Den här rapporten tar upp planering av informationsinnehållet i intranät. Ett intranät är
ett kommunikationsmedium som möjliggör spridning av information inom ett företag
eller organisation. Undersökningen är gjord som en fallstudie på personalfunktionen
vid Skaraborgs sjukhus som under våren har påbörjat arbetet med ett intranät.
Undersökningen har gett resultat i form av konkret information som
informationslämnare och användare vill se i personalfunktionens intranät.
Undersökningen har även gett svar på om interaktiv information bör finnas i
personalfunktionens intranät samt om informationen bör anpassas till olika användare.

Nyckelord: Intranät, information



I

Innehållsförteckning
1 Bakgrund ........................................................................................................................................ 1
2 Introduktion .................................................................................................................................... 3

2.1 Kommunikation........................................................................................................................ 3
2.2 Kommunikationsmedier............................................................................................................ 4

2.2.1 Internet .............................................................................................................................. 4
2.2.2 Internets användningsområden........................................................................................... 4
2.2.3 Intranät .............................................................................................................................. 5
2.2.4 Intranäts användningsområden .......................................................................................... 5
2.2.5 Grupprogram ..................................................................................................................... 6

2.3 Information .............................................................................................................................. 6
2.3.1 Bucklands aspekter på information..................................................................................... 6
2.3.2 Olika definitioner på information....................................................................................... 7
2.3.3 Interaktiv information ........................................................................................................ 7
2.3.4 Informationens syfte........................................................................................................... 8
2.3.5 Informationens livslängd.................................................................................................... 9
2.3.6 Målgrupper ........................................................................................................................ 9
2.3.7 Informationsspridning/informationsförsörjning.................................................................. 9
2.3.8 Informationsstress .............................................................................................................. 9

2.4 Information i intranät ............................................................................................................. 10
2.4.1 Planering av informationsinnehållet................................................................................. 10
2.4.2 Exempel på information i intranät.................................................................................... 10

3 Problemformulering ...................................................................................................................... 11
3.1 Problemprecisering................................................................................................................. 12
3.2 Avgränsningar........................................................................................................................ 13
3.3 Förväntat resultat.................................................................................................................... 13

4 Metod............................................................................................................................................ 13
4.1 Möjliga metoder ..................................................................................................................... 14

4.1.1 Dagböcker........................................................................................................................ 14
4.1.2 Observation...................................................................................................................... 14
4.1.3 Intervju ............................................................................................................................ 15
4.1.4 Enkät ............................................................................................................................... 15
4.1.5 Fallstudie ......................................................................................................................... 16

4.2 Val av metod .......................................................................................................................... 16
5 Fallstudien .................................................................................................................................... 17

5.1 Skaraborgs sjukhus ................................................................................................................. 18
5.1.1 Personalfunktionen .......................................................................................................... 18
5.1.3 Intranätet ......................................................................................................................... 19

6 Genomförande............................................................................................................................... 19
6.1 Intervjuer på personalfunktionen ............................................................................................ 20

6.1.1 Identifiering av populationen och urval ............................................................................ 20
6.1.2 Intervjuer och uppföljning................................................................................................ 20
6.1.3 Bortfall ............................................................................................................................ 21
6.1.4 Erfarenheter från intervjuerna samt uppföljningen ........................................................... 21

6.2 Enkätundersökning................................................................................................................. 21
6.2.1 Identifiering av population och urval................................................................................ 22
6.2.2 Enkäten ........................................................................................................................... 22
6.2.3 Bortfall ............................................................................................................................ 24
6.2.4 Tillförlitlighet för det insamlade materialet ...................................................................... 25
6.2.5 Erfarenheter från enkäten................................................................................................. 25

6.3 Presentation för personalfunktionen........................................................................................ 26
7 Materialredovisning ...................................................................................................................... 26

7.1 Personalfunktionens inställning .............................................................................................. 27
7.1.2 Intervjuerna ..................................................................................................................... 27
7.1.3 Uppföljningen .................................................................................................................. 27

7.2 Enkäterna ............................................................................................................................... 28
7.2.1 Bakgundsfrågorna............................................................................................................ 28
7.2.2 Informationen från personalfunktionen idag..................................................................... 29



II

7.2.3 Informationsinnehållet i personalfunktionens intranät...................................................... 30
7.2.4 Inställning till det framtida intranätet............................................................................... 33
7.2.5 Interaktiv och personlig information ................................................................................ 34
7.2.6 Övriga kommentarer ........................................................................................................ 35

7.3 Kommentarer från presentationen........................................................................................... 36
8 Resultat och analys........................................................................................................................ 36
9 Diskussion..................................................................................................................................... 39

9.1 Diskussion om arbetet............................................................................................................. 39
9.2 Erfarenheter ........................................................................................................................... 40
9.3 Fortsatt arbete......................................................................................................................... 41

Referenser ........................................................................................................................................ 42

Figurer
Figur 1 Kommunikationsprocessen
Figur 2 Formell informationsväg från personalfunktionen

Tabeller
Tabell 1 Tillgång till dator
Tabell 2 Använt intranät
Tabell 3 Åsikter om informationen i nuläget
Tabell 4 Rangordning av informationen
Tabell 5 Förekomst av ointressant information
Tabell 6 olämpligt i ett intranät
Tabell 7 saknad information
Tabell 8 Bättre information
Tabell 9 Framtida användning
Tabell 10 Beställa uppgifter
Tabell 11 Fylla i blanketter
Tabell 12 personlig information i intranätet

Bilagor
Bilaga 1 Personalfunktionens organisation
Blaga 2 Personalfunktionens arbetsområden
Bilaga 3 Intervjumall
Bilaga 4 Sammanfattning av intervjuer
Bilaga 6 Enkätmall
Bilaga 7 Sammanfattning av enkätsvar från gruppen chefer
Bilaga 8 Sammanfattning av enkätsvar från gruppen vårdföreståndare
Bilaga 9 Sammanfattning av enkätsvar från gruppen annan personal



1 Bakgrund

1

1 Bakgrund
Genom historien har verktyg för att producera och sprida information utvecklats.
Alfabet, tryckpress, radio, TV, datorer är exempel på detta. Ökad spridning av
information tros ha möjliggjort flera stora omvälvningar i världshistorien. Paul
Levinson (1997) tar upp flera exempel på detta. T.ex. skriver han att reformationen
blev möjlig eftersom tryckpressens uppfinnande möjliggjorde spridning av de biblar
som Luther tyckte att folket skulle läsa själva. Levinson (1997) ser
informationsteknologin som något som möjliggör händelser, inte får dem att hända.
Det är människor som får saker att hända med hjälp av tillgänglig information. Peter
Gärdenfors (1996) skriver om en förskjutning av var kunskapen finns. Idag måste vi
ofta leta upp kunskapen eller informationen i yttre lagringsmedier. Att hantera kunskap
på det här viset är nytt men de första yttre lagringsformerna var grottmålningar som är
ca 40 000 år gamla. Skriftspråket är ca 500 år men det var först efter att tryckpressen
uppfanns av Gutenberg på 1400-talet som den lagrade kunskapen blir mer tillgänglig
för allmänheten. I och med detta behövs inte längre sagoberättare och andra
minnesexperter eftersom all kunskap inte längre måste hållas i det mänskliga minnet.
Gärdenfors (1996) skriver att det är viktigt att skilja på att ha information och
kunskap. Informationen som finns i lagringsmedier måste tolkas och relateras till annan
kunskap för att bli kunskap. Gärdenfors (1996) ser konsekvenser i utbildningens roll
när kunskapen nu lagras i yttre medier. Förr lärde man sig ett yrke genom att gå som
lärling och ta efter det som mäster gjorde. Idag lär man sig att hantera de externa
minnessystemen och konsten att söka information har blivit viktigare än kunskapen i
sig. Varje dag matas vi med information från många håll, tidningar, TV, radio,
reklamaffischer, vänner, på arbetet eller i skolan för att nämna några. Gärdenfors
(1996) påpekar, genom en artikel av Magnus von Platen att vårt minne nu inte är
inställt på att samla utan avvärja information för att inte dränkas.

Kunskap är en viktig resurs för företag och organisationer. I en debattartikel skriver
Engström och Godhe (1997) om vikten av att nå ut till alla medarbetare med den
kunskap som varje dag skapas i företagen. De påpekar också att det ökande antalet
medier för informationsspridning skapar en informationsstress. Tillgänglig information
samt önskad kunskap måste identifieras för att utveckla kunskapstillgångarna så att
organisationens mål kan nås. Ed Tittel och James Michael Stewart (1997) påstår att
information idag är en lika viktig vara som vilken annan som helst. Internet underlättar
handeln med information och gör informationen tillgänglig för alla dygnet runt. Men
Gärdenfors (1996) påpekar att på Internet råder kunskapsanarki, d.v.s. till skillnad från
många andra kunskapskällor finns det ingen som har granskat informationen som finns.
Vi måste då själva ifrågasätta och använda vårt omdöme för att uppskatta
informationens tillförlitlighet.

Internet var från början ett nätverk som skapades på initiativ av amerikanska
försvarsdepartementet (∅degaard och Wemme, 1997). På senare år har det skett en
explosion av användandet. Många har idag varit i kontakt med Internet på något sätt.
På Internet är informationen fri och okontrollerad. Det finns mängder av information,
svårigheten är att sålla ut det viktiga. Internettekniken har på senare år börjat användas
i företags och organisationers egna interna nätverk, i så kallade intranät, för att sprida
information. Den nya tekniken ställer stora krav på att användarna själv söker sig
information och sållar ut det som är viktigt. Det krävs också att man kritiskt granskar
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den information man får. Engström och Gohde (1997) menar att kunskapshanteringen i
företag kan lösas med hjälp av ett intranät där alla medarbetare har tillgång till
informationen. Johan Hjelm (1996) skriver att det är informationen som hanteras i
företaget eller organisationen som är intressant och inte tekniken bakom.

Information är en viktig resurs i företag och organisationer. Det är viktigt att
medarbetarna får relevant, tillförlitlig och aktuell information. Orsaken till att jag vill
göra ett examensarbete som rör information är att jag finner ämnet intressant. Jag har
tidigare gjort ett mindre arbete om informationsflöden i en organisation. Intranät är ett
verktyg som kan användas för att sprida information inom organisationen. Ett intranät
ställer krav på användarna att de själva söker information. För att de skall göra detta
krävs att informationsinnehållet i intranätet är relevant, tillförlitlig och aktuell. Därför
är det lämpligt att planera informationsinnehållet. Innan detta examensarbete
påbörjades visste jag inte mycket om intranät och tyckte därför att det vore intressant
att veta mer. Begreppet intranät har dykt upp i flera sammanhang och jag var nyfiken
på vad detta innebär. Det här arbetet kommer att ta upp planering av
informationsinnehållet i intranät.
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2 Introduktion
Här tar jag upp sådant som är väsentligt för arbetet. Först tas en övergripande
förklaring av kommunikation upp. Internet och intranät är två exempel på
kommunikationsmedier som beskrivs i nästa del. Sedan tas olika klassifikationer och
definitioner på information upp. Kommunikations- samt informationsbegreppen
förklaras även med avseende på intranät.

2.1 Kommunikation
Information är inte detsamma som kommunikation. Information kan ses som att tala till
medan kommunikation ses som att tala med (Palm och Windahl, 1989). Palm och
Windahl (1989) beskriver kommunikationsprocessen med hjälp av en enkel modell som
visas i figur 1. Orsaken till att jag tagit med denna modell är att jag ser det som en
lättöverskådlig förklaring av kommunikationsprocessen.

 Sändare   Meddelande    Medium     Mottagare     Effekt

   Återkoppling

Figur 1. Kommunikationsprocessen (Palm och Windahl, 1989).

Enligt Palm och Windahl (1989) kan begreppet sändare vara mångtydig eftersom det
kan vara oklart om sändaren är den som formulerat ett innehåll, den som står för
tankeinnehållet, eller den tekniska apparatur som förmedlar signaler till omvärlden. I
ett intranät kan sändaren som står för tankeinnehållet vara den som skapat
meddelandet, exempelvis en text eller den som skapat websidan och lagt ut den på
webben. Jag kommer i fortsättningen kalla de som skapar innehållet i intranätet för
informationslämnare. Den tekniska apparaturen är webbservern. Meddelandet förklaras
av Palm och Windahl (1989) som tre olika företeelser. Den första är de yttre
egenskaperna, d.v.s. ord, bilder och symboler. De två andra företeelserna är den
mening som sändaren lagt i informationsinnehållet samt den mening som mottagaren
lagt i innehållet. De yttre egenskaperna i ett intranät är som jag ser det innehållet, d.v.s.
det som användaren ser på websidorna. Medium skiljs ofta från kanal enligt Palm och
Windahl (1989). Ett medium är generellt och kan vara exempelvis intranät. En kanal är
mer specifikt och är då ett speciellt intranät. Genom ett medium kommuniceras
informationen. Palm och Windahl (1989) skriver att mottagaren kan vara avsedda
mottagare eller de som faktiskt tar emot informationen. Som jag ser det är de avsedda
mottagarna de som sändaren hade i åtanke när informationen skickades. I ett intranät
är mottagaren de som använder intranätet för att söka information. Palm och Windahl
(1989) skriver att effekter kan vara alla typer av förändringar oönskade som önskade.
En effekt kan vara påverkan av något slag. Jag ser påverkan som en förändring av vad
mottagaren vet, en förändring i kunskap och/eller attityd. Återkopplingen är enligt
Palm och Windahl (1989) den effekt som avsändaren kan avläsa att meddelandet har. I
samtal kan man se det på kroppsspråk t. ex. i masskommunikation är mottagarna ofta
anonyma för sändaren. I ett intranät kan det vara svårt för sändaren att se effekten av
meddelandet. Det kan dock finnas möjlighet till tvåvägskommunikation i ett intranät
och då kan användaren ge feedback till sändaren avseende meddelandet.
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Palm och Windahl (1989) påpekar att man bör tänka på att kommunikation sker i tid
och rum. Rummet kan vara fysiskt, alltså en plats där kommunikationen sker. Det kan
även vara socialt eller kulturellt. I ett intranät är det fysiska rummet nätverket där
kommunikationen förmedlas. Det sociala rummet är arbetsplatsen och dess sociala
nätverk.

2.2 Kommunikationsmedier
Det finns många olika medier för att kommunikation och informationsspridning. I det
här arbetet koncentrerar jag mig på intranät. Intranät bygger på samma teknik som
Internet varför jag först kort beskriver Internet.

2.2.1 Internet
Tittel och Stewart (1997) tar upp tre olika perspektiv på Internet. Det första är
Internet som ett nätverk av datorer och nätverk. Detta utgör verktyget som gör det
möjligt att kommunicera och utbyta information. Det andra perspektivet är Internet
som en samling information. På Internet finner man information om nästan vad som
helst och det är tillgängligt dygnet runt. Slutligen kan Internet ses som en samling
människor som kommunicerar.

Utvecklingen av Internet började med nätverket ARPANET som skapades på initiativ
av amerikanska försvarsdepartementet på 70-talet (∅degaard och Wemme, 1997).
Datorer från universitet, militära platser och forskningsställen kopplades samman för
möjlighet att dela exempelvis forskningsresultat och för att dela datorkraft (Arvidsson,
Ek och Liljegren, 1995). För detta nätverk utformades ett nytt protokoll för
kommunikation mellan olika datasystem, kallat TCP/IP (∅degaard och Wemme,
1997). TCP/IP möjliggör bruket av alternativa vägar för information och är en av
byggstenarna i Internet (Arvidsson, Ek och Liljegren, 1995). Data som skickas över
Internet delas upp i paket som skickas oberoende av varandra till mottagaren och
packas där samman till en hel datafil (∅degaard och Wemme, 1997). Om någon linje är
upptagen väljer informationen en alternativ väg (∅degaard och Wemme, 1997).

Det som de flesta idag sammankopplar med Internet är webben, eller World Wide Web
som det egentligen heter. Genom webben hämtas filer hem och presenteras på din
dator (Hjelm, 1996). Alla resurser på Internet har egna unika adresser så kallade
URLer (Uniform Resource Locator eller på svenska enhetlig resursadress). För att
komma åt den data som finns på webben används webläsare (Tittel och Stewart,
1997). WWW bygger på hypertext vilket möjliggör förflyttning mellan olika
textavsnitt/platser genom att klicka på en länk som kan vara ett ord eller en bild
(Arvidsson, Ek och Liljegren, 1995). Webben utgörs av HTML (Hyper Text Markup
Language) samt HTTP (Hyper Text Transport Protocol). HTML är ett standardiserat
beskrivningsspråk som tekniskt beskriver hur informationen är strukturerad på en sida.
Protokollet HTTP talar om för datorerna hur de ska beskriva och föra över
information (Bark, 1997). En stor fördel med webben är att HTML-koden presenteras
likadant oberoende av vilken typ av dator du hämtar hem informationen med
(Arvidsson och Arvidsson, 1996). Webtekniken är alltså plattformsoberoende.

2.2.2 Internets användningsområden
På webben kan man finna information om nästan allt dygnet runt. På Internet finns
förutom webben flera olika tjänster. En av dem är elektronisk post som är en teknik för
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att skicka meddelanden mellan användare via en server (Hjelm, 1996). Elektronisk post
är den mest använda tjänsten på Internet (Arvidsson, Ek och Liljegren, 1995). På
Internet kan man även hämta hem filer, exempelvis program, och chatta d.v.s.
kommunicera med andra med hjälp av tangentbordet (Arvidsson, Ek och Liljegren,
1995).

2.2.3 Intranät
Det finns många definitioner av intranät i litteraturen och det är svårt att hitta en
övergripande förklaring. Johan Hjelm (1996) skriver:

“En del hävdar att ett intranät är det fysiska kablaget. Andra menar att det är
de underliggande programvarorna. En del hävdar att ett intranet skall bygga
på World Wide Web, andra menar att det inte går utan Lotus Notes. Några
säger att det är ett system för att hantera skrivare och fildelning. Men
somliga menar, som jag att det handlar om informationshanteringen.“

Jag håller med Hjelm som även anser att det är informationen som hanteras i
organisationen som är viktig och inte den underliggande tekniken. Arvidsson och
Arvidsson (1996) definierar intranät som ett sätt att bygga företagsintern information
med WWW-teknik och HTML.

I ett intranät finns en webserver för att sprida information internt (Arvidsson och
Arvidsson 1996). Användargränssnittet är enhetligt och utgörs av web-läsare som
presenterar informationen på samma sätt oavsett operativsystem. Webtekniken gör att
det går snabbt att hitta information genom “klickbara texter“, så kallad hypertext
(Hedemalm, 1997). Intranätet är baserat på en plattformsoberoende standard vilket
medför att servrar och klienter kan användas oberoende av operativsystem och
hårdvaruleverantör (Statskontoret, 1996).

2.2.4 Intranäts användningsområden
Ett intranät möjliggör spridning av företagsinformation med hjälp av bilder, text, ljud
och video (∅degaard och Wemme, 1997). Webbservern där informationen läggs upp
kan administreras av de som är ansvariga för den interna informationsförsörjningen
(Statskontoret, 1996). I och med ett intranät kan samtliga medarbetare få snabb
tillgång till korrekt information (∅degaard och Wemme, 1997). Det finns även
möjlighet för samtliga medarbetere att publicera information på intranätet
(Statskontoret, 1996). Tillgången till viss information kan begränsas till personal på
vissa avdelningar med hjälp av olika sekretessnivåer (∅degaard och Wemme, 1997). I
intranät finns även möjlighet att ha interaktiva sidor som t. ex. lokalbokningar som kan
göras direkt på nätet (Hedemalm, 1997). Interaktiviteten möjliggör också insamling av
information från medarbetaren via formulär, t. ex i form av enkäter eller blanketter
(Statskontoret, 1996).

Genom databaskopplingar kan information som redan finns lagrad i databaser göras
tillgängliga via intranätet (Statskontoret, 1996). Intranät kan i och med detta ge en
enhetlig grafisk fasad till redan befintliga informationssystem (Arvidsson och
Arvidsson, 1996). Dokument som skall bearbetas vidare kan laddas ner från
webbservern av behörig användare och redigeras i textbehandlingsprogram
(Statskontoret, 1996).
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2.2.5 Grupprogram
Förutom web-tekniken finns andra sätt att sprida och hantera information inom ett
företag eller organisation. Lotus Notes är en grupprogramvara som möjliggör detta.
Grupprogramvaror erbjuder större säkerhet och funktionalitet än web-teknik, men
kräver också specialistkompetens (Statskontoret, 1996). Exempel på funktioner som är
inbyggda i grupprogramvaror såsom Lotus Notes är lagring, länkning samt
strukturering av information, stöd för fritextsökning och möjlighet att utveckla egna
tillämpningar. Lotus Notes kan till skillnad från web-teknik enbart användas för internt
bruk idag (∅degaard och Wemme, 1997).

2.3 Information
Information är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Nedan följer
några olika sätt att definiera information. Olika begrepp som rör information tas också
upp.

2.3.1 Bucklands aspekter på information
Buckland (1991) tar upp tre olika sätt att se på ordet information. Jag tycker att de ger
en bra förklaring på vad information är och presenterar dem därför här. Detta kommer
jag att använda som en utgångspunkt när jag förklarar information. Aspekterna är:

• Information som en sak
• Information som en process
• Information som kunskap

Information måste representeras fysiskt, exempelvis som text, för att kunna
kommuniceras (Buckland, 1991). Information som en sak kan ha olika form,
exempelvis som en text, kommunikation eller ett objekt. Det beror på
omständigheterna om en sak är informativ och därmed information som en sak.

Med information som en process menar Buckland (1991) att information är
handlingen, att informera eller bli informerad om något. När någon informeras
förändras vad han/hon vet. För att kunna bli informerad krävs att informationen kan
uppfattas fysiskt, genom exempelvis syn eller hörsel. Detta är dock inte tillräckligt, den
som blir informerad måste sedan förstå meddelandet och acceptera det som trovärdigt
(Buckland, 1991).

När vi blir informerade vidarebefordras kunskap i processen. Detta kallar Buckland
(1991) för information som kunskap. Buckland (1991) menar att kunskap är det vi tror
att vi vet. När vi blir informerade förändras det som vi vet, men inte nödvändigtvis så
att vi vet mer än innan. Meddelandet kan tala emot det vi innan trodde att vi visste och
vi kan då känna en större osäkerhet. Den kunskap som en sändare vidarebefordrar är
inte alltid det som sändaren har tänkt sig eller som mottagaren ville ha (Buckland,
1991).

De yttre egenskaperna hos ett meddelande som Palm och Windahl (1989) talar om när
de beskriver kommunikationsprocessen ser jag som likställt med information som en
sak. Buckland (1991) menar att det som vi vet förändras när vi blir informerade. Det
ser jag som en effekt av ett meddelande.
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I ett intranät skulle det som står på en websida kunna vara information som en sak om
någon uppfattar den som informativ. Om en person hittar till sidan, läser och förstår
den samt accepterar den som trovärdig, så är det information som en process. I
webbsidans innehåll finns kunskap som förändrar det som läsaren visste innan.

2.3.2 Olika definitioner på information
Information kan vara meningen i ett budskap som överförs vid kommunikation eller
budskapet i sig själv (∅degaard och Wemme, 1997). Buckland (1991) menar att det
inte räcker med att ett meddelande uppfattas, det måste förstås även accepteras av
användaren. Palm och Windahl (1989) ser också informationen som innehållet i
kommunikationsprocessen. Information är att tala till medan kommunikation är att tala
med. Information och kommunikation har alltså inte samma betydelse. Ur ett
användarperspektiv kan information sägas uppstå först när meddelandet tolkas av
mottagaren. Palm och Windahl (1989) talar om informationsprocessen, där individen
tar del av, behandlar, tolkar och minns informationen. Detta stämmer väl överens med
Bucklands (1991) syn på information som en process och information som kunskap.

Data och information ses ofta som begrepp med olika innebörd. Data måste tolkas i ett
sammanhang som förvandlar den till information för att bli användbar (∅degaard och
Wemme, 1997). Buckland (1991) skiljer på de båda begreppen och kallar
representationen för information som en sak, och kunskapsinnehållet för information
som kunskap. Gärdenfors (1996) gör en jämförelse mellan teknisk och mänsklig
information. Han tar upp en matematisk teori som formulerades av Claude Shannon för
att beskriva och mäta information. Den går ut på att ett budskap från en avsändare
kodas till lämpliga symboler, sänds genom en informationskanal och fångas upp av en
mottagare, avkodas och når slutligen en användare. En enhet för att mäta mängden
information som överförs är en bit som motsvarar t.ex. en etta eller en nolla.
Gärdenfors (1996) menar att mänsklig information inte uppstår förrän användaren
tolkar vad han kallar bitströmmen. Som redan är nämnt i tidigare kapitel så anser
Buckland (1991) att det inte räcker att uppfatta den fysiska informationen för att bli
informerad. Mottagaren måste också förstå och acceptera meddelandet.

Gärdenfors (1996) behandlar hur informationssamhället påverkar människans kunskap
och tänkande. Han menar bl. a att information som människor hämtar från olika
lagringsmedier inte blir kunskap av sig själv. Informationen måste tolkas, värderas och
relateras till annan kunskap. Att ha information är inte det samma som att ha kunskap.
Buckland (1991) säger att kunskap är det vi tror att vi vet och att det förändras när vi
blir informerade.

2.3.3 Interaktiv information
Interaktivitet står för ett mediums förmåga till tvåvägskommunikation (Palm och
Windahl, 1989). En anslagstavla eller en tidning kan vara interaktiv om läsaren
medverkar till innehållet. Ett intranät möjliggör interaktivitet genom webbtekniken. Ett
exempel är elektroniska anslagstavlor, sökverktyg, möjlighet att fylla i enkäter och
blanketter på intranätet. Till skillnad från interaktiv information ger enkelriktad
information inte möjlighet till tvåvägskommunikation. Ett exempel på enkelriktad
information i ett intranät kan vara ett vanligt textdokument som en
informationslämnare lägger upp på webservern.
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2.3.4 Informationens syfte
För att ett budskap skall gå från en sändare till en mottagare och få önskad effekt,
måste ett antal vallar brytas igenom (Palm och Windahl, 1989). En förutsättning för att
bryta igenom en vall är att föregående är passerad. Palm och Windahl (1989) tar upp
en åttastegsprocess som delvis är hämtad från en modell som den amerikanske
kommunikationsforskaren William McGuire har konstruerat. Stegen är:

1. Uppmärksammar - Mottagaren upptäcker meddelandet och lägger märke till vad det
rör och vem som är avsändare.

2. Visar intresse - Mottagaren börjar intressera sig för meddelandet.
3. Förstår vad - mottagaren förstår vad han förväntas göra eller inte göra.
4. Accepterar varför - Mottagaren förstår varför han ska göra eller inte göra något.

Eventuellt ändrar han attityd i riktning mot vad sändaren önskar.
5. Förstår hur - Mottagaren förstår hur han ska göra något.
6. Minns informationen - Mottagaren minns meddelandet.
7. Återkallar informationen - Mottagaren återkallar informationen i meddelandet när

han behöver den.
8. Belönas - Mottagaren blir belönad för att ha gjort det som meddelandet sa.

Om denna modell kopplas till Bucklands (1991) aspekter på information ser jag det
första steget som information som en sak. Det fysiska meddelandet upptäcks. Steg 2-4
uppfattar jag som information som en process. Mottagaren förstår meddelandet och
uppfattar det som trovärdigt. Steg 5-8 innebär att mottagaren lärt sig något nytt och
skulle därmed kunna innebära information som kunskap.

Beroende på vad sändaren har för syfte med ett meddelande behöver olika vallar
forceras (Palm och Windahl, 1989). Om sändarens uppgift är att föra ut information
som inte har som syfte att övertala är det sista steget som behöver uppnås 5 (Palm och
Windahl, 1989). Ett exempel, som jag ser det är att en informationslämnare sänder
information om fördelar med användandet av ett intranät för att finna intressant
information. Syftet är att få mottagaren att använda intranätet. En mottagare finner
denna information, ser vem den kommer ifrån och finner det intressant. Mottagaren
förstår vad han ska göra, d.v.s. söka information i intranät och accepterar varför han
ska göra detta. Han förstår även hur han ska göra för att söka information på ett
intranät. Om syftet är att tillfredsställa mottagarens informationsbehov är steg 7 det
sista steget. Mottagaren minns då informationen om användandet av ett intranät och
kan återkalla det när han skall söka information. Om man vill ändra en företagskultur
eller livsstil måste man förbi steg 8. Mottagaren söker då information i intranätet och
blir belönad genom att finna den information han behöver.

Ett viktigt syfte för informationen är att ge mottagaren ökad kunskap. Buckland
(1991) menar att det som vi vet förändras när vi informeras, men inte nödvändigtvis så
att vi vet mer än innan. Informationstillgång kan resultera i ny kunskap som främjar ett
företag eller organisations utveckling (∅degaard och Wemme, 1997). För att fatta
beslut behövs underlag i form av korrekt information. Informationens syften kan då
vara att jämföra olika handlingsalternativ, kartlägga risker samt förutse följderna av en
handling (∅degaard och Wemme, 1997).
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Enligt mig är ett viktigt syfte med information att få medarbetare att känna sig
delaktiga i organisationen och därmed motivera dem att göra ett bra jobb.

2.3.5 Informationens livslängd
Hjelm (1996) menar att en del information är färskvara som blir för gammal om den
lagras för länge, men är viktig medan den finns. Som exempel tar han upp nyheter som
bör nå användaren direkt innan de blir för gamla och inte längre är intressanta.
Information som står sig längre kallar han för referensinformation och som exempel
nämner han tekniska handböcker. Färskvaruinformation eller dynamisk information
ändras ofta. Referensinformation eller statisk information ändras mer sällan. Palm och
Windahl (1989) menar att kommunikation sker i tid och rum. Många gör misstaget att
inte dela upp tidsbunden och tidlös information. Ett sätt att hantera information med
olika livslängd är att ha en snabb kanal som ger dagsaktuell information och en
långsammare för information som är mindre tidsbunden. I ett intranät finns det
möjlighet att sprida aktuell information, varför det kan vara bra att veta vilken
information som är tidsbunden och inte. Detta för att veta vilken information som skall
uppdateras ofta och vilken som kan ligga kvar oförändrad en längre tid.

2.3.6 Målgrupper
I ett intranät finns möjlighet att lägga in olika användarprofiler så att olika
användare/användargrupper får tillgång till olika information. Hjelm (1996) skriver om
vikten av att definiera användarnas roller. Användarna grupperar sig i grupper som
utgör roller, oavsett befattningar och titlar. Olika roller förknippas med olika behov av
information. Inom rollgrupperna finns individer som skiljer sig i kunskaper och
informationsbehov.

Informationen kan anpassas till olika personer och/eller grupper. Jag ser tre olika
anpassningsnivåer för informationen. Personlig information är information som
rör/handlar om en viss person. Exempelvis vad någon får i lön eller hur många
semesterdagar personen har innestående. Gruppanpassad information är information
som rör/handlar om en viss grupp. Grupper kan definieras på olika sätt, t.ex.
yrkesgrupp eller arbetsgrupp. Exempel på gruppanpassad information kan vara
lönestatistik för en viss yrkesgrupp. Allmän information är information som är av
intresse för alla, exempelvis lagar och bestämmelser.

2.3.7 Informationsspridning/informationsförsörjning
Vid informationsspridning är det producenten av informationen som tar initiativ och
för ut informationen till de som bedöms vara berörda (Malmsjö, 1989). Om ett intranät
skall användas enbart i syfte att sprida information anser jag att det är
informationslämnarna som bestämmer innehållet. Med informationsförsörjning menas
att mottagaren av information tar initiativ och klargör sina behov för
informationslämnare (Malmsjö, 1989). I ett intranät skulle det innebära att användarna
bestämmer informationsinnehållet.

2.3.8 Informationsstress
Vårt minne är nu inte inställt på att samla utan avvärja information för att inte dränkas
(Gärdenfors, 1996). Det ökande antalet medier för informationsspridning skapar en
informationsstress (Engström och Godhe, 1997). Idag utsätts vi för stora mängder
information från olika håll som vi tvingas sålla i för att få ut det som är väsentligt för
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oss. Vi behöver ha tillgång till rätt information vid rätt tid för att kunna fatta rätt beslut
(∅degaard och Wemme, 1997). Informationen bör vara förståelig, lättillgänglig och
skräddarsydd efter företagets behov om det skall utgöra en resurs (∅degaard och
Wemme, 1997).

2.4 Information i intranät
Det här arbetet kommer att ta upp planering av informationsinnehållet i intranät. I det
här kapitlet tar jag upp saker som bör beaktas vid planeringen av
informationsinnehållet samt exempel på information som kan läggas upp i ett intranät.

2.4.1 Planering av informationsinnehållet
I kapitel 2.2.4 tar jag upp olika användningsområden för intranät. Intranätet kan
användas för att sprida aktuell och korrekt information inom ett företag eller
organisation. När ett intranät planeras bör det klarläggas om syftet är att informera
eller kommunicera (Arvidsson och Arvidsson, 1996). Om syftet är att kommunicera
skall användarna ha möjlighet att mata in information i intranätet. När
informationsinnehållet i ett intranät ska planeras tycker jag att det är av intresse att
bestämma om intranätet skall användas till informationsspridning,
informationsförsörjning eller båda. Detta eftersom det klargör vem som tar initiativ till
informationsinnehållet. Interaktiviteten möjliggör att användarna kan tycka till om
innehållet, beställa information från informationslämnare och ställa frågor via
intranätet.

En fråga som bör ställas vid planeringen är vilka målgrupperna är och hur de ska
använda intranätet (Arvidsson och Arvidsson, 1996). Personer som väl känner till
informationen som läggs upp kan använda intranätet som ett verktyg för att underlätta
sitt arbete (Arvidsson och Arvidsson, 1996). Informationen bör göras lättförståelig om
användarna är obekanta med den (Arvidsson och Arvidsson, 1996). Möjlighet finns att
begränsa tillgången till vissa delar av intranätet till en avgränsad grupp. Vid
planeringen av informationsinnehållet tycker jag att man bör klarlägga om det finns
information som bara skall vara tillgänglig för vissa grupper eller enskilda personer.
Vissa delar kanske är av intresse för samtliga användare medan andra bara utnyttjas av
några (Hedemalm, 1997). En del information kanske är konfidentiell och bör då bara
vara tillgänglig för behöriga användare.

När det gäller innehållet i ett intranät bör det begränsas till nyttig information, med
tanke på risken för informationstress (∅degaard och Wemme, 1997). Vad som menas
med nyttig information ser jag som beroende av organisationen och användarna.

Jag har inte hittat något i litteraturen om information som är olämplig att lägga upp i
ett intranät. Det kan hända att sådan information finns, och denna kanske bör vara kvar
i en annan form än intranät.

2.4.2 Exempel på information i intranät
Ett intranät möjliggör användning av text, ljud, bilder och video för att sprida
företagsinformation (∅degaard och Wemme, 1997). Information som finns lagrad i
befintliga databaser kan göras tillgängliga via webservern (Statskontoret, 1996).

Hedemalm (1997) tar upp konkreta exempel på kategorier av information som kan
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läggas upp i ett intranät. Kategorierna är gemensamma sidor, ledning och
ekonomifunktion samt försäljning och marknadsföring. Gemensamma sidor innehåller
information av allmänt intresse, exempelvis telefonlistor, blankettförråd och
bokningscheman för lokaler och bilar. Denna kategori skall vara tillgänglig för alla.
Kategorin ledning och ekonomifunktion bör ej vara tillgänglig för alla och innehåller bl.
a budget samt projektstyrning. I kategorin försäljning och marknadsföring kan t. ex
lagerstatus och produktkatalog finnas.

Det finns många exempel på information som kan läggas upp i ett intranät, men jag tar
inte upp mer här. Vad som skall finnas i ett intranät beror på vilken information som
finns i företaget eller organisationen.

3 Problemformulering
Information är en viktig resurs och en konkurrensfördel för företag och organisationer
idag. Idag får vi ständigt information från olika håll som vi måste sålla i. Intranät är ett
kommunikationsmedia som möjliggör snabb spridning av korrekt och aktuell
information inom organisationen. Ett intranät möjliggör olika sekretessnivåer vilket gör
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att tillgången till viss information kan begränsas till vissa grupper av användare. I en
organisation finns mycket information som flödar i olika kanaler. All den informationen
kanske inte är viktig för alla personer eller grupper inom organisationen. En del
information kan vara konfidentiell. Syftet med införandet av ett intranät kan vara
informationsspridning och/eller kommunikation. Intranätet möjliggör interaktivitet
vilket gör att användare exempelvis kan fylla i blanketter direkt på nätet. Vid planering
av informationsinnehållet finns det ett flertal beslut att ta. Några av dessa kommer jag
att ta upp i det här arbetet.

3.1 Problemprecisering
I organisationer och företag finns mycket information. När ett intranät skall
implementeras bör en planering av vilken information som skall läggas upp göras. De
övergripande frågeställningen som kommer att behandlas i detta arbete är:

• Vilken information skall läggas upp i ett intranät?
 
 En del av den information som redan finns i organisationen skall läggas upp i
intranätet, en del kanske lämpar sig bättre i andra kanaler. Frågor rörande detta som
jag kommer att ta upp är:
 
• Vilken information lämpar sig att ha i ett intranät?
• Vilken information lämpar sig bättre att ha i nuvarande eller annan form än

intranät?
 
 Ett intranät möjliggör snabb spridning av aktuell information inom organisationen. Viss
information som finns i organisationen kanske inte har kommit ut till alla förut. Ett
intranät kan göra att denna information kan spridas. Jag kommer att ta upp frågan:
 
• Finns det information som möjliggörs i och med införandet av ett intranät?
 
 Informationen i ett intranät kan med hjälp av olika användarprofiler anpassas till olika
grupper och/eller personer. Exempelvis skulle information som handlar om och rör en
enstaka person kunna läggas upp och skyddas från insyn av andra. Gruppanpassad
information kan innebära att en arbetsgrupp kan ha en egen del på intranätet som andra
inte kommer åt. Det är inte säkert att sådan information är önskvärd eller motiverad att
lägga upp i ett intranät.
 
• Skall viss information anpassas till olika användare och/eller grupper av användare?
 
 Ett intranät möjliggör interaktivitet. Ett exempel på detta är att blanketter kan fyllas i
direkt på skärmen. Ett intranät kan även vara helt enkelriktat.
 
• Skall intranätet vara enkelriktat och/eller interaktivt?
 I ett intranät finns möjlighet att låta samtliga användare lägga upp information. Därför
tar jag även upp frågan:
 
• Ska samtliga användare kunna lägga upp information i intranätet?
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 3.2 Avgränsningar
 Med tanke på min problemprecisering är det svårt att göra någon generell
undersökning i detta arbete. Olika företag/organisationer hanterar olika information på
olika sätt. Jag kommer att undersöka en organisation för att utifrån deras information
se vad som kan läggas upp i ett intranät. Jag kommer inte att gå in på detaljnivå när jag
kartlägger vilken typ av information som skall läggas upp eller inte. Olika generella
informationstyper tas upp.

 3.3 Förväntat resultat
 Jag förväntar mig att finna vilken information som bör läggas upp i det specifika
intranätet som jag kommer att undersöka. Jag tror att olika grupper och personer
kommer att ha skilda åsikter om detta. Detta skulle i så fall tyda på att en anpassning
till olika användare och grupper av användare. Vad det gäller personlig information
antar jag att många inte vill ha det i ett intranät. Detta eftersom jag tror att många ej
litar på säkerheten. I litteraturen har jag inte funnit något om information som är
olämplig att publicera i ett intranät, men jag tror att någon åsikt om detta kommer att
framkomma i undersökningen. Jag tror att det finns ett stort intresse för interaktivitet
eftersom det gör att medarbetaren kan vara delaktiga i intranätet. Att samtliga ska
kunna lägga upp information tror jag är svårt att genomföra. Detta är förmodligen ett
beslut som måste tas av den/de som är ansvariga för intranätet. Det är inte troligt att de
som är ansvariga för informationen i ett företag eller organisation vill låta samtliga
publicera information på intranät eftersom det blir svårt att kontrollera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Metod
 För att lösa min problemställning behövs verktyg i form av vetenskapliga metoder. För
att välja vilken/vilka som lämpar sig för mitt arbete har jag först identifierat möjliga
metoder. Sedan har jag valt de som jag anser passar bäst för det här problemet.



 4 Metod

14

 4.1 Möjliga metoder
 Här beskriver jag övergripande ett antal metoder och hur de skulle kunna användas för
att lösa min problemställning.

 4.1.1 Dagböcker
 När denna teknik används för att samla in information innebär det att respondenterna
ombeds föra dagbok (Patel och Davidson, 1994). Detta kan användas för att få
detaljerad information om beteende eller vanor (Dahmström, 1991). Data som insamlas
med denna teknik kan vara kvantitativ och/eller kvalitativ (Patel och Davidson, 1994).
Ett exempel på kvalitativ data kan vara att respondenten uttrycker sina känslor och
attityder till något. Om dagboken syftar till att kartlägga exempelvis hur ofta någon
händelse inträffar, hur många timmar man ägnar åt en viss aktivitet etc, så är datan som
insamlas kvantitativ. Denna teknik ställer krav på att respondenterna är aktiva under en
längre tid och/eller vid flera tillfällen. Det kräver att respondenterna är villiga att bidra
med information samt att de har en viss vana att uttrycka sig i skrift (Patel och
Davidson, 1994). När dagböcker används som insamlingsmetod måste anvisningar ges
till respondenterna. Ett exempel är ett schema där respondenterna kan notera uppgifter
(Patel och Davidsson, 1994).
 
 Jag tror att denna teknik är ganska tidsödande med avseende på bearbetning av
insamlad data. Det är troligen svårt att hitta personer som är villiga att föra dagbok.
Dessutom finns det risk att respondenterna friserar verkligheten genom att göra något
som det inte brukar göra (Patel och Davidson, 1994). I mitt arbete kan dagböcker
användas t. ex för att kartlägga vilken information som går ut från olika
informationslämnare idag. Fördelen med detta är att respondenterna kunde skriva ner
all information de för ut under perioden för dagboksskrivandet. Dagbok kan även
användas för att kartlägga informationsbehovet hos de framtida användarna av
intranätet. Detta genom att de fick skriva om de tillfällen när de är i behov av
information samt vilken information de behöver. Det finns dock problem med detta.
Det är inte säkert att den tidsperiod som väljs för dagboksförandet är representativ och
innefattar all information som respondenterna för ut i sitt arbete. Dessutom tror jag att
det är svårt att motivera folk att föra dagbok. Datan som samlas in kan även bli
tidskrävande att sammanställa.

 4.1.2 Observation
 En observation innebär att något studeras i naturliga situationer eller genom
experiment i laboratorier (Patel och Davidsson, 1994). En observation kan var direkt,
d.v.s. respondenten vet att han/hon är iakttagen, eller indirekt vilket betyder att
han/hon inte vet detta (Dahmström, 1991). Observatören kan vara deltagande, d.v.s.
han/hon går in som medlem i gruppen som observeras, eller icke deltagande (Patel och
Davidson, 1994). Observationer där vi i förväg bestämmer vad som skall observeras
kallas strukturerade. Vid strukturerade observationer kan ett observationsschema
användas där relevanta beteenden finns (Patel och Davidson, 1994). Ostrukturerade
observationer där det inte är bestämt i förväg vad som skall observeras används ofta
vid explorativa undersökningar. Explorativa underökningar syftar till att inhämta så
mycket information som möjligt inom ett speciellt problemområde där det finns luckor
i kunskap (Patel och Davidson, 1994).
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 En fördel med en observation är att individerna ej behöver ha en minnesbild som de
sedan ska vidarebefordra samt att metoden inte är så beroende av individernas villighet
att lämna information (Patel och Davidson, 1994). En nackdel med observation är att
den är dyr och tidskrävande (Patel och Davidson, 1994). Det kan vara svårt att veta
om det som observeras är representativt (Dahmström, 1991).
 
 Jag har svårt att finna användning av observationstekniken i denna undersökning.
Möjligen skulle jag kunna observera vilken information som går ut från
informationslämnare. Detta skulle dock vara väldigt tidsödande och tiden för
observationen kanske inte blir representativ. Om det fanns ett färdigt intranät kunde
observationstekniken användas för att se hur användarna reagerade när det navigerade
i intranätet. Detta ser jag dock inte som relevant i denna undersökning.

 4.1.3 Intervju
 Med egna ord ser jag intervjuer som ett samtal där intervjuaren ställer frågor som
respondenten besvarar. Intervjuer kan utföras som bl. a besöksintervjuer och
telefonintervjuer (Dahmström, 1991).
 
 Intervjuer har olika grad av strukturering och standardisering (Patel och Davidson,
1994). En strukturerad intervju har frågor med fasta svarsalternativ medan i en
ostrukturerad är frågorna öppna (Patel och Davidson, 1994). Vid standardiserade
intervjuer ställs samma frågor till alla respondenter, men vid en ostandardiserad
bestämmer intervjuaren vilka frågor som skall ställas vid intervjutillfället (Patel och
Davidson, 1994).
 
 Intervjuer är tidskrävande och dyra att genomföra och kräver att respondenterna är
villiga att svara på frågorna (Dahmström, 1991). Andra nackdelar är risk för att
intervjuaren påverkar respondentens svar, s.k. intervjuareffekt samt att vissa frågor kan
upplevas som prestigeladdade av respondenten (Dahmström, 1991). En fördel med
intervjuer är bl. a. att oklarheter kan utredas direkt av intervjuaren vilket möjliggör att
det går att ställa utförliga frågor (Dahmström, 1991).
 
 Intervjusvaren kan registeras med bandspelare eller genom att föra anteckningar. Att
använda sig av bandspelare är bra eftersom svaren registreras exakt men det är
tidskrävande att skriva ut intervjuerna (Patel och Davidson, 1994).
 
 I min undersökning kan intervjuer användas för att kartlägga vilken information som
rör sig i en organisation i nuläget. Detta skulle göras genom att intervjua
informationslämnarna. Det är tidsödande med intervjuer men alla behöver inte
intervjuas. Jag skulle även kunna använda intervjuer för att fråga de framtida
användarna av intranätet vad de vill ha för information i intranätet. Beroende på hur
stor populationen är kan det bli svårt att hinna intervjua ett tillräckligt stort urval. En
intervju skulle också kunna användas som ett komplement till exempelvis en
enkätundersökning.

 4.1.4 Enkät
 Enkät är en metod för att samla information som bygger på frågor (Patel och
Davidson, 1994). Ett frågeformulär skickas till ett urval av personer som skall fylla i
dessa och sedan skicka tillbaka dem (Dahmström, 1991). Enkäter kan ha olika grad av
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strukturering. En enkät med fasta svarsalternativ som t. ex ja eller nej har en hög grad
av strukturering och om enkäten har öppna svarsalternativ har den en låg grad av
strukturering (Patel och Davidson, 1994).
 
 Vid en enkätundersökning finns möjlighet att ställa många frågor som respondenten
kan besvara när han/hon vill (Dahmström, 1991). Enkät är en relativt billig metod som
möjliggör att många respondenter kan nås och det finns ingen risk för intervjuareffekt.
Nackdelar med enkäter är bl. a att det finns risk för ett stort bortfall, det finns ingen att
fråga om något är oklart samt att det är svårt att få svar på öppna frågor (Dahmström,
1991).
 
 En enkät kan användas i min undersökning för att få reda på vilken information
informationslämnare ger ut till resten av organisationen samt vad de vill ha i ett
intranät. Fördelen är att hela populationen kan få enkäten. Det kan dock bli ett bortfall
och då kan viktig information missas. Enkät kan även användas för att kartlägga vad
resten av organisationen vill ha för information från olika informationslämnare och vad
de vill se i ett intranät. Denna population kan vara stor och är då svår att undersöka
med annan metod.

 4.1.5 Fallstudie
 När en fallstudie görs undersöks en avgränsad grupp, exempelvis en organisation
(Patel och Davidson, 1994). Flera fall kan undersökas i samma fallstudie. Fördelar med
fallstudier är att verkliga förhållanden undersöks och att ingående kunskap om det
studerade fallet kan erhållas (Wallén, 1993). I denna undersökning kan en fallstudie
användas för att undersöka informationsinnehållet i ett specifikt intranät i en
organisation. Det kan även göras fallstudier i flera organisationer för en jämförelse.
När en fallstudie görs är det svårt att veta om liknande resultat kan fås vid en studie av
ett annat fall (Wallén, 1993). Om en fallstudie genomförs av ett intranät i en specifik
organisation är det svårt att säga något allmänt om informationsinnehåll i intranät.

 4.2 Val av metod
 Med hänsyn till min problemprecisering samt den tid och de medel jag har till mitt
förfogande har jag valt metoder för min undersökning. Vilken information som finns i
ett företag eller organisation beror på flera saker och det är svårt att ge en generell blid
av informationsinnehåll i intranät. Frågorna som jag vill besvara i underökningen är
omfattande och det är svårt att hinna undersöka flera intranät. Jag har valt att göra en
fallstudie där jag undersöker planeringen av ett specifikt intranät. Detta intranät är
ännu bara på planeringsstadiet.
 
 För att ta reda på organisationens informationsbehov och vad de framtida användarna
vill se i ett intranät skall en enkät användas. En enkät möjliggör att många användare
kan utfrågas och bearbetningen underlättas eftersom alla får samma frågor. Enkäten
kommer att ha både fasta och öppna svarsalternativ. För att identifiera informationen
som finns idag och vad informationslämnare anser om informationsinnehållet i det
framtida intranätet skall en intervju användas. Intervjuerna kommer att vara
standardiserade och ostrukturerade. Samma frågor ställs till alla respondenter och
frågorna har öppna svarsalternativ. Svaren som framkommer i intervjuerna kan
användas vid skapande av en enkät. En intervju gör att jag får svaren direkt och ej
behöver vänta på att få in enkätsvar. Eftersom intervjusvaren delvis skall ligga till
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grund för enkäten och tiden är knapp är detta bra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 Fallstudien
 Personalfunktionen på Skaraborgs sjukhus skall påbörja införandet av ett intranät.
Därför passade det att jag förlade min fallstudie där. I den här delen har jag beskrivit
organisationen på sjukhuset, samt personalfunktionen. Jag tar också upp lite om
personalfunktionens verksamhetsområde, vilka yrkesgrupper som finns här, samt lite
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om det tilltänkta intranätet.

 5.1 Skaraborgs sjukhus
 Skaraborgs sjukhus är en arbetsgivare som sysselsätter mer än 4700 anställda. Dessa
organiseras sedan 1998 inom åtta divisioner, sex stabsfunktioner och med tre chefsled.
Skaraborgs sjukhus omfattar sjukhusen i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.
Ledning finns i Skövde. Det finns tre chefsnivåer som består av strategisk, taktisk och
operativ nivå. På den strategiska nivån finner man sjukhusdirektören som tillsammans
med divisionschefer samt staben utgör ledningen. Staben består av chefsläkare,
chefssjuksköterska, kanslichef, personalchef, ekonomichef, IT-chef samt
informationschef. Det finns åtta divisioner med divisionschefer på den taktiska nivån.
Varje division är uppdelad i olika verksamhetsområden och vårdenheter som leds av
vårdchefer och utgör den operativa nivån. Under vårdcheferna finns en
vårdföreståndare på varje enhet som är chef över personalen och leder det dagliga
vårdarbetet. Under divisionscheferna finns även chefsöverläkare som har det
medicinska ansvaret över en eller flera vårdenheter inom divisionen.

 5.1.1 Personalfunktionen
 I bilaga 1 finns en översikt över personalfunktionens organisation. De befattningar som
finns på personalfunktionen är följande:
 
• Personalchef
• Personalsekreterare
• Personalassistenter
 
 Ett antal personalsekreterare arbetar mot divisionerna. Det finns personalsekreterare
med specialistkompetens som arbetar med exempelvis utbildning, avtal och
förhandlingar samt personalstatistik. Huvuddelen av personalassistenterna arbetar med
löneutbetalningar.
 
 Personalfunktionens verksamhet har stor bredd och sysslar med både faktiska
aktiviteter såsom löneadministration samt taktiska och strategiska delar som t.ex.
kompetensutvecklingsfrågor. Det är i första hand personalchefen, samordnare samt
sekreterare med specialistkompetens som arbetar strategiskt medan övriga sekreterare
arbetar taktiskt och operativt. I bilaga 2 finns personalfunktionens uppgiftsområden.
 
 Personalfunktionens kunder är linjeorganisationens chefer, d.v.s. stabschefer,
divisionschefer, vårdchefer och chefsöverläkare. Varje kund har en av
personalfunktionens sekreterare som handläggare. Arbetet gentemot divisionerna
bedrivs i team som består av samordnare, personalsekreterare, och personalassistenter.
Varje team ansvarar för ett par divisioner/verksamheter.
 
 

 5.1.2 Formell informationsväg
 På sjukhuset finns en särskild formell väg som informationen skall gå. Bilden nedan
visar en översikt över den formella informationsvägen från personalfunktionen.
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 Divisionschefer
 
 
 
 Personalfunktionen Vårdchefer Chefsöverläkare
 
 
 
 Vårdföreståndare
 
 
 
 Annan personal
 
 
 Figur 2. Formell informationsväg från personalfunktionen.
 
 Informationen går ut till divisionschefer som i sin tur informerar vårdchefer samt
chefsöverläkare. I vissa fall går information även direkt till vårdchefer och
chefsöverläkare. Vårdchefen informerar vårdföreståndare som i sin tur ger information
till personalen på respektive avdelning. Personalfunktionen går sällan direkt ut till
gruppen annan personal. Informationen från personalfunktionen går i stället till chefer
som sedan har en skyldighet att föra en del av detta vidare.

 5.1.3 Intranätet
 Personalfunktionen skall under våren 1999 bygga upp sitt intranät. Detta kommer så
småningom vara tillgängligt för samtlig personal på Skaraborgs sjukhus. Till en början
kommer det inte att finnas några behörighetsnivåer för personalen. Den enda
begränsningen kommer att vara att viss information bara kommer att vara tillgängligt
internt inom personalfunktionen. Det primära syftet med ett intranät från
personalfunktionens sida är att nå ut med information till alla i organisationen.
Användarna kommer inte att ha möjlighet att lägga upp information på intranätet. Vid
implementering av intranät kommer, i enlighet med vad som beslutats i regionen, Lotus
Notes användas.
 
 
 
 
 
 

 6 Genomförande
 I den här delen redovisar jag hur jag använt metoderna för att lösa problemställningen.
Mycket av de beslut som tagits under arbetets gång, om exempelvis urval, har tagits i
samråd med en personalsekreterare på personalfunktionen. Personalsekreteraren har
även fungerat som bollplank för mina idéer.
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 6.1 Intervjuer på personalfunktionen
 Informationslämnare till intranätet är personal på personalfunktionen. För att ta reda på
vilken information som informationslämnarna vill se i intranätet använde jag mig av
intervjuer. Dessa intervjuer skulle sedan ligga till grund för enkätfrågor. Hur urvalet av
respondenter gjordes, genomförandet av intervjuerna samt erfarenheter från dessa
presenteras här.

 6.1.1 Identifiering av populationen och urval
 För att kunna välja ut lämpliga intervjupersoner identifierade jag först de som hanterar
information som skall ut till resten av verksamheten. Av de som identifierades fanns
olika grupper som har olika arbetsuppgifter. Dessa var:
 
• Personalsekreterare mot divisioner
• Personalsekreterare med specialistkunskaper
• Personalassistenter som arbetar med löner
 
 För att få med alla grupper valde jag ut två som arbetar mot divisioner, två som jobbar
med löner samt två personalsekreterare med specialistkompetens. En av sekretararna
med specialistkompetens arbetar med utbildningsfrågor, den andra har hand om avtal
och förhandlingar. Urvalet gjordes efter samråd med personalsekreteraren och var inte
slumpmässigt. Eftersom personalsekreteraren är väl insatt i verksamheten kunde han
säga vilka personer som bäst kunde ge en bild av information som går från
personalfunktionen idag samt vad som bör publiceras i ett intranät.

 6.1.2 Intervjuer och uppföljning
 Intervjuerna var strukturerade med ett antal fasta frågor. Dessa finns i bilaga 3. Syftet
med intervjun var att få fram vilken information som idag går ut till verksamheten och
vad intervjupersonen ansåg lämpade sig för ett intranät. Detta skulle sedan ligga till
grund för enkäten. Före intervjun delades frågorna ut till respondenterna så att de fick
lite tid att förbereda sig. De flesta fick frågorna ett par timmar före intervjun men en
del fick dem dagen innan eller tidigare. Intervjuerna tog ca 15 minuter vardera och
utfördes utan bandspelare. I stället antecknade jag under intervjun. Direkt efter varje
intervju skrev jag rent mina anteckningar och sammanfattade intervjun. Denna
sammanfattning gav jag sedan till respektive respondent som fick ha kommentarer och
göra tillägg om jag eller de glömt något. Bara ett fåtal mindre ändringar gjordes efter
detta.
 
 När intervjuerna genomförts och respektive respondent hade tittat igenom varje
intervjuutskrift sammanfattade jag det som sagts. Förslagen till informationsinnehåll i
intranätet sammanställdes efter följande kriterier:
 
 
• Anpassad information
• Interaktiv/enkelriktad information
• Statisk/dynamisk information
 
 I kapitel 2.3.6 tar jag upp tre olika anpassningsnivåer för information. Informationen
som finns idag och skall finnas i intranätet kan delas upp med avseende till vem/vilka
den riktas till. I det här fallet finns två nivåer. En del av intranätet skall vara tillgänglig
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enbart inom personalfunktionen och detta är då gruppanpassad information. Resten av
intranätet kommer att bli tillgänglig för samtliga medarbetare och informationen här är
då allmän. Vid sammanställningen av intervjuerna har informationen vidare delats upp
i interaktiv samt enkelriktad. I kapitel 2.3.3 tas enkelriktad och interaktiv information
upp. En tredje uppdelning som gjorts i sammanfattningen är statisk och dynamisk
information.
 
 Sammanfattningen av intervjusvaren finns i bilaga 4. Detta skickades sedan till samtliga
på personalfunktionen. De fick sedan uttrycka åsikter om materialet och göra tillägg.
Detta gjordes för att minska chansen att någon information hade missats.

 6.1.3 Bortfall
 Till intervjuer hade 6 personer på personalfunktionen valts. Samtliga av dessa gick med
på att intervjuas och läste sedan även igenom sammanfattningen av respektive intervju
och gav, i vissa fall, kommentarer. Sammanfattningen av de 6 intervjuerna skickades ut
till samtliga på personalfunktionen. En kort tidsfrist gavs för dem att kommentera
materialet. 16 av 33 sammanfattningar lämnades in, 5 av dessa innehöll kommentarer.
Bortfallet kan eventuellt bero på att respondenterna ombads skriva namn på
sammanfattningen. Vissa kanske upplevde ett obehag i och med att de ej var anonyma.
En annan orsak till det stora bortfallet kan vara att de som inte lämnade in inte hade
några anmärkningar på materialet. Jag tror att allvarliga fel eller missar hade
rapporterats om någon upptäckt dem.

 6.1.4 Erfarenheter från intervjuerna samt uppföljningen
 Jag upplevde att det gick bra att intervjua utan bandspelare i det här fallet. Frågorna
hade inte långa svar och eftersom intervjupersonerna var tillgängliga kunde
intervjuerna följas upp. Det var bra att visa den renskrivna intervjun för respektive
respondent. Dels för att de kunde påpeka fel som jag gjort och för att de kunde göra
tillägg.
 
 Intervjufrågorna var strukturerade och skulle eventuellt kunna ha ställts i form av en
enkät. Men då hade respondenterna inte haft möjlighet att få förtydligande av frågorna
och jag hade inte kunnat ställa följdfrågor. Vad det gäller frågorna så upplevde vissa
respondenter att fråga 11 redan besvarats genom fråga 8 och 9. Det visade sig också
att ingen ville ha personlig information i intranätet om den inte var skyddad från insyn
från andra. Jag fick ställa en följdfråga om detta vid nästan alla intervjuer.
 
 Vid sammanställningen av intervjuerna upptäckte jag vissa brister i intervjufrågorna.
Frågan om vilka kanaler som användes för att föra ut information visade sig vara
onödig och icke relevant för undersökningen. Det var oklart vilken av den information
som förs ut idag som intervjupersonerna ville ha i ett intranät.
 
 Sammanfattningen var klar sent och jag var därför tvungen att ge en kort tidsfrist för
att få in kommentarerna.

 6.2 Enkätundersökning
 De som skall använda personalfunktionens intranät bör ha något att säga till om vad
det gäller informationsinnehållet. För att de framtida användarna skall få framföra sina
åsikter om detta har en enkät använts. Här presenteras vilka de framtida användarna är,
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hur urvalet har gjorts samt hur enkäten utformats. Sist har jag tagit upp några av mina
erfarenheter från enkätundersökningen.

 6.2.1 Identifiering av population och urval
 Skaraborgs sjukhus är en organisation med många olika yrkeskategorier.
Användargrupperna på Skaraborgs sjukhus är olika med avseende på arbetsuppgifter.
Efter samråd med personalsekreteraren identifierades följande tre grupper som skulle
ingå i undersökningen:
 
• Chefer, bestående av divisionschefer, vårdchefer samt chefsöverläkare, ca 60

stycken
• Vårdföreståndare, ca 80 stycken
• Annan personal som utgörs av vårdpersonal, städpersonal samt kökspersonal, ca

2000 stycken
 
 Med tanke på att den tillgängliga tiden var kort var det svårt att göra ett urval så att
alla grupper hade blivit representerade. Arbetet med urvalet underlättades av att
samtlig personal fanns upplagd med namn, yrkeskategori samt adress i ordning efter
personnummer i en fil. De grupper som ej skulle ingå i enkätundersökningen plockades
lätt bort ur filen. Eftersom de tre grupperna var olika stora bestämdes att ett stratifierat
urval skulle göras. Ett stratifierat urval går till så att populationen delas upp i olika
strata, och sedan görs ett urval ur varje strata (Patel och Davidson, 1994). I detta fallet
är de tre olika grupperna de strata som finns. Filen delades in efter de tre grupperna.
Sedan gjordes ett systematiskt urval ur varje grupp. Ett systematiskt urval innebär att
individer väljs ut systematiskt ur listan över populationen (Patel och Davidson, 1994).
 
 På grund av tidsbrist var jag tvungen att begränsa antalet enkäter som skickades ut. Jag
valde att göra ett urval på 20 individer vardera från chefer och vårdföreståndare samt
100 från den stora gruppen övrig personal. Ett urval gjordes genom att ta varannan
från chefsgruppen, var fjärde i vårdföreståndargruppen och var tjugonde i den stora
gruppen. Detta gjordes genom att i vårdföreståndargruppen numrera de fyra första
individerna från 1 till 4 och sedan upprepa detta med nästa fyra o.s.v. Sedan valdes ett
nummer mellan 1 och 4 ut slumpmässig. Alla individer med detta nummer valdes sedan
ut för att besvara enkäten. Likadant gjordes med de andra grupperna, men i
chefsgruppen numrerades individerna från 1 till 2 och i gruppen annan personal från 1
till 20. Det blev då ett urval på 22 individer från vårdföreståndare samt 96 i gruppen
annan personal. I chefsgruppen blev det också 22 individer.

 6.2.2 Enkäten
 Enkäten som använts finns i bilaga 5. Arbetet med enkäten var en process som tog
några veckor. Flera versioner gjordes innan den slutliga enkäten var färdig. Varje
version diskuterades med personalsekreteraren och revideringar gjordes. När enkäten
började bli färdig testades den på en vårdföreståndare för att se att inga frågor var
oklara. Det hade varit önskvärt att testa den på fler respondenter, men det fanns ingen
tid för detta. Enkäten visades även för personalchefen samt en personalassistent och
fler idéer framkom.
 
 I undersökningen ville jag veta vad de framtida användarna ville se för information i ett
intranät. I framtiden kan det hända att personalfunktionen vill anpassa intranätet till
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olika grupper av användare. Därav frågan om vilken grupp respondenten tillhör.
Respondenterna var helt anonyma och bakgrundsvariabler såsom kön och ålder var inte
intressanta för undersökningen. Det som möjligen kunnat vara intressant är vilken
yrkesgrupp inom gruppen annan personal respondenten tillhör. Detta eftersom denna
grupp innehåller många olika yrkeskategorier med skilda uppgifter och kunskap.
Troligen är de inte intresserade av samma information. Eftersom personalfunktionen
inte ansåg att det var av intresse att veta detta och för att tidsbrist fanns valde jag att
inte ta med detta i enkäten.
 
 Frågan om respondenten har tillgång till dator är intressant eftersom det är en
förutsättning föra att kunna söka upp information på intranätet. Jag tyckte också att
det kunde vara intressant att veta hur många som hade tidigare erfarenhet av intranät.
En tanke med detta var att de som hade tidigare erfarenhet av intranät inte skulle ha
några problem att söka information i ett sådant. Jag ville också veta vad de framtida
användarna tycker om informationen från personalfunktionen idag. Detta kan vara
intressant för en eventuell uppföljning när intranätet varit i drift under en period.
Förhoppningsvis förbättras informationen i och med införandet av ett intranät.
 
 Det frågas inte direkt om vad de tycker om information från personalavdelningen
eftersom det finns vissa bestämda formella vägar som informationen skall gå inom
organisationen. Dessa tas upp i kapitel 5.1.2. Personalfunktionen går sällan direkt ut till
gruppen annan personal. Informationen från personalfunktionen går i stället till chefer
som sedan har en skyldighet att föra en del av detta vidare. Detta kan innebära att vissa
respondenter inte vet vilken information som kommer från personalfunktionen.
Undersökningens huvudfråga är vad verksamheten vill ha för information i
personalfunktionens intranät. För detta utgick jag ifrån materialet jag samlat i
intervjuerna. Detta för att respondenterna skulle ha något att gå efter. Det är inte
säkert att alla på sjukhuset vet vilken information som kommer från
personalfunktionen.
 
 Alla vet inte heller vad som är rimligt att ha i ett intranät. Ur sammanställningen som
gjordes av intervjuerna (bilaga 4) samt efter diskussioner med personalsekreteraren
togs det ut nio huvudgrupper av information. I enkäten presenterades inte
informationen utifrån de kriterier som användes för sammanställningen av intervjuerna.
Detta för att jag efter diskussioner med personalsekreteraren kom fram till att dessa
begrepp kunde vara förvirrande för respondenterna. Följande huvudgrupper togs fram:
 
 
 
 
 
• Presentation - Beskrivning av personalfunktionens organisation, presentation av

de som arbetar där och vem som jobbar med vad m.m.
 
• Allmän information - Allmän information som brukar utgå från

personalfunktionen. Exempelvis löneutbetalningsdagar, introduktionsdagar,
mötesprotokoll m.m.
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• Länkar - I personalfunktionens intranät kan det exempelvis finnas länkar till sidor
med personalfrågor på Internet, tidningar, landstingsförbundet,
arbetsmarknadsstyrelsen, CSN m.m.

 
• Policies och riktlinjer - Policies, riktlinjer som kommer från personalfunktionen,

exempelvis lönepolicy, policy för mobiltelefoner, personalpolicy,
semesteranvisningar m.m.

 
• Kompetensutveckling - Information om aktuella utbildningar och kurser som

initieras av personalfunktionen, information om vilka bidrag, förmåner man kan få
från arbetsgivaren vid studier, kunskapsbank med kompetens kring olika teman
m.m.

 
• Statistik och uppföljning - Information om när personalfunktionen gör

inventeringar och vad de gäller. Delar av årsplanering för personalfunktionen,
övergripande statistik, semesteruppföljning m.m.

 
• Avtalsfrågor - Exempelvis pensionsavtal, Medbestämmandelagen (MBL), Lagen

om Anställningsskydd (LAS) m.m.
 
• Blanketter - Blanketter som tillhandahålles av personalfunktionen, t. ex blankett
 för jobbansökan, inventeringsunderlag m.m.
 
• Lediga tjänster
 
 I enkäten ombeds respondenten att rangordna informationsgrupperna efter hur
intressant informationen är för dem. Detta för att personalfunktionen vill veta om de
olika grupperna tycker olika om detta. Respondenterna fick sedan svara på om någon
av den presenterade informationen är ointressant för dem. Om det skulle visa sig att
många anger samma information som oviktig bör kanske inte denna information finnas
med i intranätet. Nästa fråga rör information som är olämplig att lägga upp i ett
intranät. Om det visar sig att flera respondenter anser att en viss typ av information är
olämplig att ha i ett intranät bör denna information kanske spridas i andra kanaler.
 
 Jag ville också veta vad respondenterna tycker om interaktiv information. Eftersom det
inte är säkert att alla vet vad interaktivitet innebär utformades dessa frågor med hjälp
av exempel. Slutligen frågade jag om de ville ha personlig information i intranätet.
Detta kan vara av intresse om intranätet i framtiden kommer att ha olika
användarprofiler.
 
 

 6.2.3 Bortfall
 Med individbortfall menas att enkäter är helt obesvarade (Dahmström, 1991). Några
respondenter föll bort redan före sista inlämningsdatum. En respondent som valts ut
för att svara på enkäten hade slutat. Detta upptäcktes när enkäterna skulle skickas ut.
Jag valde inte någon annan i stället eftersom tiden var knapp och urvalet redan var väl
tilltaget för att kompensera eventuella bortfall. En av enkäterna som skickats ut kom
tillbaka på grund av felaktig adress. Eftersom det inte var långt kvar till utsatt
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inlämningsdatum ansåg jag att det inte var värt besväret att hitta rätt adress och skicka
ut den. En enkät kom tillbaka med ett meddelande om att personen var sjukskriven. En
annan kom tillbaka eftersom personen hade slutat. 3 personer skickade tillbaka enkäten
obesvarad, två av dem med motivationen att de inte var intresserade, den tredje skulle
snart gå i pension. När sista datum för inlämning hade passerat hade jag fått in 73
besvarade enkäter. 17 av 22 chefer, 16 av 22 vårdföreståndare samt 40 av 96 från
annan personal hade lämnat i enkäten.
 
 Partiellt bortfall eller variabelbortfall är när vissa frågor inte besvaras (Dahmström
1991). I flera av enkäterna har en eller fler frågor hoppats över av respondenter. I vissa
fall misstänker jag att respondenten missat en sida, eftersom alla frågor på den sidan är
obesvarade. Flera respondenter hade inte gjort någon rangordning av den presenterade
informationen. Detta kan bero på att de missat texten längs ner på sidan. Några
respondenter hade kryssat i alla eller vissa av informationsgrupperna. De sista frågorna
som behandlar interaktiv samt personlig information har inte besvarats i vissa enkäter.
Detta misstänker jag kan bero på att respondenten blivit “skrämd“ av de okända
begreppen, eller att de helt enkelt missat sista sidan.

 6.2.4 Tillförlitlighet för det insamlade materialet
 I den här undersökningen valdes respondenter ut från tre olika grupper. Vissa grupper i
populationen fanns inte med i urvalsramen. Det är svårt att säga om det har någon
betydelse för resultatet. Urvalet gjordes systematiskt ur de tre grupperna för sig vilket
säkerställde att alla grupperna representerades i undersökningen. 22 chefer valdes ut
och av dem svarade 16 på enkäten. Detta innebär att ungefär 72% svarade vilket får
ses som en bra täckning. Av vårdföreståndarna svarade 17 av 22, alltså ca 77%. I
gruppen annan personal svarade bara 40 av 96 utvalda, bara ca 42 %. Detta kan ha
betydelse för resultatet, men det är omöjligt att veta något om de som inte svarat.

 6.2.5 Erfarenheter från enkäten
 Utformningen av en enkät är en process som tar tid. Den första versionen är bara
början och enkäten måste omarbetas flera gånger. Jag har haft hjälp av personer på
personalfunktionen som är insatta i informationsflödet. Enkäten testades även på en
vårdföreståndare. Det praktiska arbetet med att skicka ut enkäterna tar också mycket
tid. Jag hade inte tänkt på det innan, men tack vare att urvalet fanns i en fil gick det
relativt lätt att göra adresslappar som sedan skrevs ut på speciella etikettpapper. Tack
vare att den här undersökningen gjordes inom en organisation behövde jag inte tänka
på att skicka med svarskuvert med porto. Enkäten tog längre tid än väntat att ta fram
och den skickades ut sent. Därför fanns det inte möjlighet att få tillbaka och bearbeta
alla enkäter.
 
 Det partiella bortfallet kan tyda på att dessa frågor kan ha varit svåra för
respondenterna att förstå. Särskilt de om interaktiv och personlig information.
Eventuellt kunde det partiella bortfallet ha minskats med utförligare förklaringar av
begreppen och motiveringar varför vissa frågor ställdes.
 Enkäten lämnade utrymme för respondenterna att ge kommentarer på ett flertal frågor.
När enkäten skickades ut räknade jag inte med att många skulle lämna kommentarer.
Det visade sig att flertalet av respondenterna skrev kommentarer, många av dem var
utförliga. Vissa skrev även kommentarer till frågor där jag inte lämnat utrymme för
detta. I gruppen vårdföreståndare har 17 enkäter bearbetats och 13 av dessa innehöll
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kommentarer. I gruppen chefer var samma siffror 16 och 12 och gruppen annan
personal 40 och 28. Eftersom antalet respondenter i undersökningen inte är så många
var det svårt att hitta ett mönster i kommentarerna. Vissa kommentarer återkom men
mycket var det bara någon respondent som hade skrivit.
 
 Vid frågorna om interaktiv och personlig information hade det varit bra att lämna
utrymme för kommentarer. Några hade kommenterat frågorna trots att de inte
ombedds att göra så. Om respondenterna hade uppmanats att kommentera frågorna
hade fler troligtvis gjort så. Det hade varit intressanta att se motiveringar till svaren.
 
 Bortfallet i gruppen annan personal var stort, enbart 42 % av respondenterna
besvarade enkäten. I början av enkäten beskrevs syftet med underökningen och en
kortfattad beskrivning om intranät gavs. Jag tror att många har en begränsad kunskap
inom området och eventuellt hade bortfallet kunna minskats om jag varit tydligare med
underökningens syfte.

 6.3 Presentation för personalfunktionen
 När enkätsvaren bearbetats och sammanställts redovisades detta för
personalfunktionen. Detta skedde på ett möte med delar av ledningen för
personalfunktionen. Sammanfattningar av svaren presenterades på overhead. De som
deltog i mötet kom med frågor och kommentarer. En hel del av det som kan komma
att vara till stor nytta för analysen och slutsatserna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 Materialredovisning
 Jag beskriver här de resultat jag kommit fram till i genomförandedelen. Materialet som
samlats in relateras här till problempreciseringen. Först presenteras det som framkom
vid intervjuer och uppföljning av dessa på personalfunktionen. Sedan tar jag upp
resultatet från enkätundersökningen.
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 7.1 Personalfunktionens inställning
 För att ta reda på vilken information personalfunktionen vill lägga upp i ett intranät
användes intervjuer samt uppföljning av dessa.

 7.1.2 Intervjuerna
 En sammanfattning av intervjusvaren finns i bilaga 4. Förutom att denna
sammanfattning gav material till en enkät, gav den också svar på vilken information
personalfunktionen ville se i det interna intranätet som bara kommer att vara
tillgängligt inom personalfunktionen samt i den delen som skall vara tillgänglig för alla.
Här behandlas alltså frågeställningen om vilken information som lämpar sig att ha i ett
intranät. En annan frågeställning i problempreciseringen är om informationen ska
anpassas till olika användare eller grupper av användare. Här visar det sig att viss
information skall vara tillgänglig enbart för personalfunktionen. I problempreciseringen
ingår också frågan om intranätet skall vara enkelriktat och/eller interaktivt. I
sammanfattningen finns flera exempel på interaktiv information vilket tyder på att detta
ska finnas i intranätet.

 7.1.3 Uppföljningen
 Sammanfattningen skickades ut till alla på personalfunktionen. De fick sedan ha
synpunkter på materialet. Här följer en sammanfattning av de tillägg och kommentarer
som uppföljningen gav. Det var inte många som gav kommentarer på
sammanställningen.
 
 I sammanfattningen delades informationen upp i extern och intern. Extern information
är sådan som skall vara synlig för samtliga inom Skaraborgs sjukhus och intern skall
bara vara tillgänglig inom personalfunktionen. En person ansåg att mycket av den
information som presenterades som intern i sammanfattningen borde vara synlig för
hela verksamheten. Denna information var:
 
 • Avtalstexter
 • Förhandlingsordning
 • Strategier
 • Policys
 • Delegationsordning
 • OH-serier
 • Personalavdelningens organisation

 • Information om personal i regionen
 • Projekt
 • Kunskapsbank
 • Alla länkar
 • Blanketter
 • Anslagstavla
 • Möjlighet att söka jobb

 
 En åsikt var att länkar är intressant, men var och en bör ta ansvar för att själv skapa
dessa. Hemadresser ansågs som ointressant och olämpligt att ha i ett intranät.
Broschyrer och bestämmelser från försäkringskassan är inte personalfunktionens sak.
 
 
 Förslaget, det vill säga sammanfattningen av informationen från intervjuerna, sågs som
orimligt stort. Någon tyckte att man bör börja i liten skala med en grundstuktur som
sedan kan utvecklas. Ett förslag på vilken information som var lämplig att börja med i
intranätet gavs:
 
 Externt:
 • Alla utskick

 Internt:
• Kalender
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 • Platsannonser
 • Presentation av personalfunktionen

• Mötesprotokoll
• Teamens planering
• Årsplanering,för personalfunktionen

 
 Någon tyckte att de vore bra med en sida där den senaste informationen presenterades
med datum.
 
 Tre personer tyckte att personlig information om löner är olämpligt att lägga upp i ett
intranät. Denna typ av information bör ges direkt till de personer det gäller. Dessutom
finns denna information redan idag och flera har påpekat att det är onödigt att dubblera
denna information. Antagligen kommer personlig information inte att läggas upp på
intranätet. Anpassning till enskilda användare verkar inte vara aktuellt i intranätet.

 7.2 Enkäterna
 I bilaga 6-8 presenteras resultaten av frågorna med fasta svarsalternativ. Varje
urvalsgrupp presenteras för sig. Det är av intresse att veta om det finns någon skillnad
mellan grupperna. Detta för att veta om det är lämpligt att anpassa intranätet till olika
grupper i framtiden. I kapitel 7.2.1 - 7.2.6 sammanfattas svaren och de motiveringar
och kommentarer respondenterna gett till svaren. Tabellerna visar antalet i varje grupp
som gett ett visst svar samt andelen i procent inom varje grupp som gett ett visst svar.
Antalet mätvärden i tabellerna understiger 50 stycken och procentandel kan då ge en
felaktig bild av fördelningen (Patel och Davidson, 1994). Jag har valt att ändå ta med
procentfördelningen eftersom det underlättar jämförelsen mellan grupperna. Övriga
kommentarer presenteras i ett eget delkapitel. Kommentarerna redovisas också för
varje urvalsgrupp. Enkäten som skickades ut till respondenterna finns i bilaga 5.

 7.2.1 Bakgundsfrågorna
 I enkäten frågades det efter om respondenterna har tillgång till dator idag. I tabell 1
sammanfattas svaren på denna fråga.
 
 Tabell 1. Tillgång till dator.
 Ja Nej Antal svar

  Total  Andel  Total  Andel  
 Chefer  16  100,0%  0   16
 Vårdföreståndare  17  100,0%  0   17
 Annan personal  35  87,5%  5  12,5%  40
 
 Samtliga chefer och vårdföreståndare som svarat på enkäten har tillgång till dator idag.
Resultatet var väntat eftersom dessa grupper använder dator i sitt arbete. Mer
överraskande är att större delen av de som svarat i gruppen annan personal anser sig ha
tillgång till dator på arbetet. Stämmer dessa siffror med verkligheten så finns en bra
förutsättning att nå ut till många direkt med intranätet utan satsning på mer hårdvara.
Men för att uppfylla målet med att nå alla måste en insats göras för att samtliga skall få
tillgång till dator på arbetet.
 
 I tabell 2 sammanfattas svaren på frågan om respondenterna någon gång använt sig av
ett intranät.
 
 Tabell 2. Använt intranät.
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 Ja Nej Antal svar
  Total  Andel  Total  Andel  

 Chefer  15  93,8%  1  6,3%  16
 Vårdföreståndare  6  35,3%  11  64,7%  17
 Annan personal  8  20,0%  32  80,0%  40
 
 Alla utom en av cheferna som svarat har använt ett intranät. Detta kan betyda en god
förutsättning för att cheferna kan hantera sökning av information i det framtida
intranätet. Det behöver dock inte vara fallet. I de andra två grupperna har bara en
mindre del använt sig av ett intranät. Det behöver inte betyda problem, det säger inget
om deras datorvana eller inställning till användning av intranät.

 7.2.2 Informationen från personalfunktionen idag
 En fråga i enkäten löd:
 Hur tycker du att informationen som gäller personalfrågor fungerar idag?
 I tabell 3 sammanfattas svaren på denna fråga, därefter följer en sammanfattning av de
kommentarer som respondenterna har gett.
 
 Tabell .3 Åsikter om informationen i nuläget.
 Dåligt Bra Mkt bra Vet ej Antal svar
  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer  0   14  100,0%      14
 Vårdföreståndare  18  25,0%  11  68,8%  1  6,3%    16
 Annan personal  22  45,0%  16  40,0%    6  15,0%  40
 
 Samtliga chefer har kryssat i alternativet bra här. Vissa har dock skrivit kommentarer
som visar att det finns bitar med informationen som kan bli bättre. En åsikt som
framkommit är att det skickas mycket skriftlig information och det skulle vara bra med
prioritering för att förenkla sovringen av informationen. En kommentar var önskemål
om snabbare information som är enhetlig och samtidig över hela divisionen. Ett annat
önskemål var snabbare kanaler för informationen. En person påpekar att mycket
information erhålls både skriftligt och sedan muntligt på möten. Respondenten anser att
det vore bra att få informationen skriftligt och sedan kunna ställa frågor om sådana
finns. En respondent upplever att det är bra kommunikation med divisionens
personalsekreterare, men vill ha mer information om avtal, särskilda ersättningar och
ersättningar vid kurser t. ex. Den muntliga informationen från personalsekreterare är
bra och kan säkert bli ännu bättre med intranät som ett komplement. Utskicken idag är
tydliga och bra.
 
 De flesta av vårdföreståndarna tycker att informationen fungerar bra idag, en har till
och med kryssat i mycket bra. Flera av dessa har även kommenterat sitt svar. Ett par
av vårdföreståndarna som tyckte att informationen fungerade bra eller mycket bra
skrev att det var via sina överordnade chefer, d.v.s. vårdchefen. Andra kommentarer
var att information i form av frågor över telefon fungerar bra. Men det tar lång tid
innan informationen når medarbetarna och information om nya avtal och regler saknas.
Några vårdföreståndare tycker att informationen fungerar dåligt idag, det motiverades
bl. a med att det tar lång tid innan informationen når fram.
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 I gruppen annan personal tycker flertalet att informationen i dagsläget fungerar dåligt
idag. Kommentarer till detta är bl. a att man sällan ser någon information gällande
personalfrågor och en del känner inte till personalfunktionens arbetsområde. Det kan
vara svårt att nå rätt person och organisationen är dålig med långa informationsvägar.
Det är svårt att få ut information till alla men det finns förhoppningar att det kommer
att bli bättre med ett intranät. En åsikt är att mycket information erhålls i andra hand
och det man får veta hör man i personalrummen. Någon tycker att informationen blivit
sämre, det tar längre tid innan den når fram och den är knapphändigare. Många tycker
även att informationen fungerar bra idag. Även här finns åsikter om att informationen
fungerar bra genom de närmast överordnade, exempelvis vårdföreståndare.
 
 Personalfunktionen går via chefer när de för ut information. Detta märks lite i
kommentarerna. Vissa vårdföreståndare och annan personal har kommenterat att
informationen fungerar bra från närmaste chef. Några påpekar också att informationen
tar för lång tid, detta kan bero på att informationen går en lång väg innan den når ner i
organisationen.

 7.2.3 Informationsinnehållet i personalfunktionens intranät
 I enkäterna skulle respondenterna rangordna den presenterad informationen utifrån hur
viktig de tycker att den är. Mest viktig fick värdet 1 och minst viktig 9. I tabell 4
presenteras hur de olika grupperna har rangordnat informationen. Siffrorna talar om
vilket värde i genomsnitt de olika grupperna har satt på de olika
informationsgrupperna. I sista kolumnen visas även en sammanvägning, d.v.s.
genomsnitt för samtliga som har svarat.
 
 Tabell 4. Rangordning av informationen.
  Chefer  Vårdf.  Annan pers.  Alla
 Presentation  5,6  5,3  4,5  5,1
 Allmän info.  5,2  4,2  3,3  4,2
 Länkar  6,6  5,1  5,7  5,8
 Policies, riktlinjer  2,2  4,4  4,8  3,8
 Kompetensutveckl.  3,3  3,4  2,5  3,1
 Stat., uppföljn.  4,6  6,4  7,1  6,0
 Avtalsfrågor  3,8  3,5  5,0  4,1
 Blanketter  7,1  7,2  7,0  7,1
 Lediga tjänster  6,3  6,4  4,9  5,9
 
 Samtliga grupper har högst värde på blanketter. Detta betyder att för hela gruppen är
det sammantaget denna information som anses som minst intressant. Den mest
intressanta information är sammanlagt kompetensutveckling. Cheferna tycker dock att
policies och riktlinjer är intressantast. I bilaga 6-8 finns en översikt över hur de olika
grupperna har rangordnat informationen. Det visar att det är en stor spridning på hur
de har svarat.
 
 Jag väntade mig att olika grupper skulle värdera informationen olika. I tabellen syns en
skillnad mellan grupperna. Det finns en tendens till att chefer och vårdföreståndare har
rangordnat viss information lika. Men i andra frågor har vårdföreståndarna svarat mer
som gruppen annan personal.
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 Följande förslag på länkar har framkommit från gruppen annan personal:
 
• Olika avdelningars aktuella PM (medicinska)
• Facket
• Regeringskansliet.
 
 Från chefer :
 
• Författningshandboken.
 
 I föregående tabell visas hur de rangordnat informationen utifrån hur viktig den är för
dem. Däremot är det inte säkert att informationen som satts till 1 är väldigt intressant,
eller 9 helt ointressant. De kan tycka att allt är intressant eller ointressant. I enkäten
tillfrågades respondenterna om det var någon av den presenterade informationen de
såg som ointressant. I tabell 5 presenteras en sammanfattning av hur respondenterna
svarat i denna fråga.
 
 Tabell 5. Förekomst av ointressant information.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   1  7,1%  11  78,6%  2  14,3%  14
 Vårdföreståndare   2  11,8%  13  76,5%  2  11,8%  17
 Annan personal   6  15,0%  27  67,5%  7  17,5%  40
 
 Av cheferna är det bara en som svarat ja, kommentar till detta är att allmän information
är mindre intressant. Två vårdföreståndare tycker att statistik och uppföljning är
ointressant, en av dessa finner även presentation ointressant. Av de som kryssat i vet
ej, har en kommenterat det med att man behöver se utbudet innan det går att värdera.
 
 Även i gruppen annan personal tycker ett par respondenter att statistik och uppföljning
är ointressant. Någon tycker även att länkar, avtalsfrågor, blanketter samt lediga
tjänster inte är av intresse.
 
 Informationen som skall publiceras i intranätet bör vara av nytta för användarna.
Tanken med den här frågan var att få fram det som användarna inte har nytta av. Det
var ingen information som ansågs som ointressant av många användare.
 
 
 
 Respondenterna tillfrågades om någon av den presenterade informationen var olämplig
i ett intranät. I tabell 6 sammanfattas hur de svarade.
 
 Tabell 6. Olämpligt i ett intranät.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   1  6,7%  14  93,3%  0   15
 Vårdföreståndare   0   17  100,0%  0   17
 Annan personal   2  5,0%  28  70,0%  10  25,0%  40
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 En chef tyckte att statistik och uppföljning är olämpligt att lägga upp, ingen motivation
till detta gavs. Ingen vårdföreståndare tycker att någon av den presenterade
informationen är olämplig att visa i ett intranät. En kommentar till detta var att inget är
olämpligt om de är säkert ur sekretessynpunkt. Två respondenter ur gruppen annan
personal ansåg att det fanns information som var olämplig. Den ena skrev presentation
i kommentaren och den andra personuppgifter. En fjärdedel av respondenterna i
gruppen annan personal har kryssat i vet ej. Detta skulle kunna bero på att de inte vet
vad ett intranät innebär.
 
 I litteraturen hittade jag inget om information som inte lämpar sig för intranät. Därför
tillfrågades användarna om deras åsikter om detta. Det var inte många som fann någon
av informationen som olämplig i ett intranät. Av de som såg någon information som
olämplig angav de flesta olika information.
 
 I tabell 7 sammanfattas svaren gällande frågan om någon information saknades i
presentationen. Detta är en viktig fråga eftersom respondenterna har möjlighet att
framföra vilken information de vill se i ett intranät.
 
 Tabell 7. Saknad information.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   2  15,4%  3  23,1%  8  61,5%  13
 Vårdföreståndare   4  23,5%  7  41,2%  6  35,3%  17
 Annan personal   4  10,0%  16  40,0%  20  50,0%  40
 
 I gruppen chefer tycker två personer att någon information saknas. Dessa två har
skrivit ner det som de vill se i intranätet. En har skrivit att information om övertalig
personal som kan rycka in och jobba med kort varsel bör finnas. Ett annat förslag på
information som framkom var någon typ av frågelåda till personalfunktionen från
anställda eller idélåda där svaren kan erhållas. Detta ses som särskilt fördelaktigt för
nattpersonal. Den största delen av gruppen chefer vet inte om någon information
saknas.
 
 Av vårdföreståndarna är det en del som tycker att någon information saknas. I
kommentarer framkommer önskemål om information gällande barnledigheter,
sjukkasseregler, rätt till ersättningar samt storlek på ersättningar. Någon vill ha aktuell
information om politiska beslut som rör personalfrågor. Den största delen av
vårdföreståndarna saknar ingen information i enkäten, men det är även många som inte
vet.
 
 En liten del av gruppen annan personal saknar någon information i enkäten. De förslag
som dessa har skrivit ner är lönestatistik d.v.s. jämförelse av olika yrkesgrupper med
lika lång utbildning och ansvar samt personalplanering av olika yrkeskategorier utifrån
målsättning/väntat behov.
 
 Det är många som har kryssat i vet ej på denna fråga. Detta kan bero på att det är svårt
att snabbt tänka igenom vilken information som behövs. En annan orsak kan vara
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samma som på föregående fråga. Respondenterna vet kanske inte vad ett intranät
innebär.
 
 Den här frågan bidrar till svar på frågeställningen om vilken information som bör
läggas upp i ett intranät. De som saknar någon information i enkäten har skrivit ner vad
som saknas. Det bara är ett fåtal eller i vissa fall en som angivit en viss information.
Trots detta tycker jag att det kan vara relevant att överväga att publicera denna
information i intranätet.

 7.2.4 Inställning till det framtida intranätet
 Respondenterna tillfrågades om de tror att informationen gällande personalfrågor
kommer att bli bättre i och med införandet av ett intranät. Tabell 8 sammanfattar
respondenternas svar.
 
 Tabell 8. Bättre information.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   9  60,0%  1  6,7%  5  33,3%  15
 Vårdföreståndare   11  68,8%  0  0,0%  5  31,3%  16
 Annan personal   22  55,0%  3  7,5%  15  37,5%  40
 
 
 En större del av cheferna tror att informationen kommer att bli bättre. En kommentar
som getts är att intranät förhoppningsvis kommer att bli ett bra komplement men
dialogen och direktinformationen har ett berättigande. Någon har skrivit att det är bra
med uppdaterad information eftersom det är svårt att veta om pappren i pärmar är
aktuella. Vissa anser att det beror på utformningen, uppdateringen samt
användarvänligheten om intranätet skall medföra en förbättring av informationen. En
chef tror inte att informationen kommer att bli bättre inom en överskådlig framtid med
den utveckling som är inom IT idag. Först måste hårdvaran införskaffas, sedan
innehållet i intranätet. Risk finns att många blir utan information helt och hållet vilket
ger upphov till rykten och osäkerhet inom organisationen.
 
 De flesta vårdföreståndarna tror att intranätet kommer att medföra en förbättring av
informationen. Bl. a. motiveras detta med att informationen blir lättillgänglig,
uppdaterad och samlad på samma ställe. Det blir lättare att nå ut till alla och
informationen finns tillgänglig när personalen har tid. Det är lätt för personalen att få
svar på frågor som de har. Alla kan läsa korrekt information och det förhindrar
ryktesspridning. En annan fördel med ett intranät som tas upp är att man lättare tar åt
sig information som söks självmant än den man blir matad med. En respondent skriver
att det måste vara lätt att söka i intranätet. En förutsättning för att det ska bli bättre är
att alla får möjlighet att lära sig att hantera intranät. En annan är att intranätet
uppdateras och fylls på med nyheter. Vissa vet inte om det kommer att bli bättre.
 
 Den större delen av gruppen annan personal tror att informationen kommer att bli
bättre. Mycket av kommentarerna är liknande de från vårdföreståndarna.
Informationen blir samlad på samma ställe, lättillgänglig för alla och man kan själv hitta
den information man vill ha. En förutsättning är dock att man har tillgång till dator.
Man kan gå in på intranätet när tid finnes och behöver ej vara styrd av bestämda tider
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för möten. Informationen når fram snabbare och kanske inte fastnar på vägen som den
ibland upplevs göra idag. En åsikt är att även om intranätet finns måste informationen
fortfarande gå genom traditionella kanaler. En kommentar är att det kan bli svårt att få
tid till att läsa informationen på intranätet. En person vet ej om det blir bättre, men det
är målsättningen med informationen som är viktigast oavsett om den ges via intranät
eller andra kanaler.
 
 Respondenterna tillfrågades om det tror att de kommer använda det framtida
intranätet. Deras svar presenteras i tabell 9.
 
 Tabell 9. Framtida användning.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   14  93,3%  0   1  6,7%  15
 Vårdföreståndare   15  93,8%  0   1  6,3%  16
 Annan personal   31  77,5%  0   9  22,5%  40
 
 Det är positivt att nästan samtliga chefer tror att de kommer att använda intranätet. En
motivation till att intranätet kommer att användas är att det sparar tid och man vet att
det är aktuell information.
 
 Även vårdföreståndarna tror att de kommer att söka information på intranätet. Orsaker
till att man kommer att använda intranätet är bl. a att man kan hitta informationen
direkt och behöver ej försöka få tag på någon via t. ex. telefon. Det är bra med tillgång
till information om det är något man inte kommer ihåg. Man känner sig mer delaktig i
processer såsom förändringsarbeten, omorganisationer, utveckling etc. Ett par
respondenter skriver att de kommer att använda intranätet om de kan och har tid. En
respondent har ett visst motstånd till dataanvändning eftersom det tar mycket tid, men
hoppas ändå att intranätet kommer att vara till nytta.
 
 I gruppen annan personal är det några som inte vet om de kommer att använda
intranätet, men de flesta tror att de kommer att göra det. Någon skriver att ett problem
med informationen idag är det är svårt att hitta den. I ett intranät blir det lättillgängligt
för alla. Det är bra att kunna kolla upp kurser, löneutbetalningar, avtal m.m. Ett par
respondenter skriver att de kommer att använda intranätet för att bilda en egen
uppfattning om hur det fungerar, senare om informationen är intressant.
 
 Det är positivt att de flesta tror att de kommer att använda sig av intranätet för att söka
information. Det är en bra förutsättning för att intranätet skall fungera för spridning av
information i hela organisationen. Jag väntade mig inte att så många skulle svara ja på
denna fråga eftersom det brukar finnas ett visst motstånd mot datorer.

 7.2.5 Interaktiv och personlig information
 I enkäten fanns två frågor gällande interaktiv information. I den första tillfrågades
respondenterna om de skulle kunna tänka sig att använda tjänsten att beställa t. ex
arbetsgivarintyg via intranätet. Tabell 10 visar hur de har svarat. Den andra frågan var
om de kunde tänka sig att fylla i blanketter direkt på intranätet. I tabell 11 finns
sammanställningen av svaren på denna fråga.
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 Tabell 10. Beställa uppgifter.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   13  86,7%  1  6,7%  1  6,7%  15
 Vårdföreståndare   15  93,8%  0  0,0%  1  6,3%  16
 Annan personal   33  84,6%  4  10,3%  2  5,1%  39
 
 Tabell 11. Fylla i blanketter.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   13  81,3%  1  6,3%  2  12,5%  16
 Vårdföreståndare   15  93,8%  0   1  6,3%  16
 Annan personal   34  87,2%  2  5,1%  3  7,7%  39
 
 I samtliga grupper är flertalet positiva till att använda sig av interaktiva tjänster. Detta
kan betyda att det vore bra att satsa på att bygga in interaktivitet i intranätet. Några var
dock negativa och andra visste inte om de ville använda denna typ av tjänster. Det var
överraskande för mig att så många var positiva i denna fråga. Kanske beror det på att
det kan spara tid för användarna. De behöver inte ringa eller uppsöka någon för att få
vissa uppgifter. Blanketter behöver inte hämtas och skickas in.
 
 I problemformuleringen ingår frågan om intranätet skall vara interaktivt och/eller
enkelriktat. Flertalet av användarna ställer sig positiva till interaktiva tjänster.
 
 Den sista frågan i enkäten tog upp personlig information. Respondenterna tillfrågades
om de ville ha sådan information i ett intranät. En sammanfattning av hur
respondenterna svarade på denna fråga finns i tabell 12
 
 Tabell 12. Personlig information i intranätet.
 Ja Nej Vet ej Antal svar

   Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  
 Chefer   8  53,3%  6  40,0%  1  6,7%  15
 Vårdföreståndare   7  43,8%  9  56,3%  0   16
 Annan personal   22  57,9%  15  39,5%  1  2,6%  38
 
 Här fanns det inte ett så tydligt mönster i svaren. Cheferna som ansåg att personlig
information kunde finnas i ett intranät övervägde något. Bland vårdföreståndarna var
det något fler som inte tyckte att denna typ av information ska finnas i ett intranät.
Gruppen annan personal hade samma svarsmönster som cheferna. På denna fråga hade
respondenterna inte utrymme att ge kommentarer. Nej-svaren kan bero på att
respondenten inte litar på säkerheten i intranätet.
 
 Den här frågan gäller anpassning av intranätet. Det är tveksamt om personlig
information som är anpassad och gäller en viss person bör läggas upp i intranätet.

 7.2.6 Övriga kommentarer
 I gruppen chefer är det flera som skrivit kommentarer i enkäten utöver det som jag
frågat efter. En chef anser att all information som presenterades i enkäten är viktig vid
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olika tillfällen och vill egentligen inte rangordna. En annan tycker att det räcker med att
säga om informationen är viktig eller ej, och det är onödigt att rangordna. En satte 1
på alla alternativen. Två respondenter har gjort tillägg till presentation. Dessa var
telefonnummer samt för vilken division/enhet/avdelning personalen arbetar. Ett tillägg
som har gjort till allmän information och det ar lönekörningsdagar. Vid frågan om
personlig information har en chef skrivit att personlig information kan finnas utan att
den är skyddad från insyn. En chef anser att behov saknas för personlig information i
ett intranät. En anser att delar av detta går att få fram redan idag. En påpekar att som
chef vill han/hon i så fall ha tillgång till alla inom hans/hennes ansvaromåde.

 7.3 Kommentarer från presentationen
 Resultaten från enkätundersökningen presenterades för personalfunktionen.
Kommentarer om resultaten kom då fram. De var överraskade över att så många i
gruppen annan personal har tillgång till dator idag. Detta såg de som positivt och en
bra förutsättning för att intranätet skulle bli framgångsrikt för att sprida information.
 
 Vårdföreståndare och annan personal tycker i stor utsträckning att informationen
gällande personalfrågor fungerar dåligt idag. Detta tror de beror på att många inte
känner till den formella informationsvägen. Vissa respondenter kanske inte vet att
informationen från personalfunktionen går via flera led.
 
 Att de olika grupperna hade rangordnat informationen något olika sågs av
personalfunktionen som väntat. De olika grupperna har skilda arbetsuppgifter.
 
 En chef tycker att statistik är olämpligt att lägga upp i ett intranät. Personalfunktionen
kommenterade detta med att viss statistik givetvis inte är lämplig.
 
 Personalfunktionen fann det överraskande och positivt att så många trodde de skulle
använda det framtida intranätet.
 
 Att vissa inte ville se personlig information i ett intranät trodde någon berodde på att
de inte litar på säkerheten.
 
 
 
 
 

 8 Resultat och analys
 I föregående kapitel redovisades materialet som framkommit i intervjuerna och
enkäterna. Här presenterar jag resultatet av undersökningen relaterat till min
problemprecisering. Först tar jag upp frågeställningarna och hur dessa besvarats.
 
• Vilken information lämpar sig att ha i ett intranät?
 
 I undersökningen har jag fått svar på vilken information informationslämnare samt
framtida användare vill se i intranätet.
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• Vilken information lämpar sig bättre att ha i nuvarande eller annan form än
intranät?

 
 Personlig information kan eventuellt vara olämpligt i det intranät som jag undersökt.
Ett fåtal exempel på annan information som är olämplig i ett intranät har framkommit.
 
• Finns det information som möjliggörs i och med införandet av ett intranät?
 
 Det har framkommit att en del information som inte sprids till samtliga medarbetare
idag kommer att kunna spridas till alla via intranätet.
 
• Skall viss information anpassas till olika användare och/eller grupper av användare?
 
 En anpassning som innebär att viss information bara är tillgänglig inom
personalfunktionen kommer att göras.
 
• Skall intranätet vara enkelriktat och/eller interaktivt?
 
 Intranätet kommer att vara både enkelriktat och interaktivt
 
• Ska samtliga användare kunna lägga upp information i intranätet?
 
 Användarna kommer inte att ges möjlighet att lägga upp information på intranätet.
 
 I problempreciseringen finns frågan om vilken information som lämpar sig att ha i ett
intranät. I det här specifika fallet är det den information som framkommit i intervjuerna
och enkäterna. I bilaga 4 finns den information som informationslämnarna vill se i
intranätet. Uppföljningen som finns presenterad i kapitel 7.1.3 gav några tillägg. Efter
vidare diskussioner delades informationen in i ett antal grupper som användes som
utgångspunkt i enkäten. Ett par tillägg till denna uppdelning framkom i
enkätundersökningen. Följande informationsgrupper anses som lämpliga att publicera i
personalfunktionens intranät:
 
• Presentation av personalfunktionen
• Allmän information
• Länkar
• Policies och riktlinjer
• Kompetensutveckling
• Statistik och uppföljning
• Avtalsfrågor
• Blanketter
• Lediga tjänster
• Frågelåda
• Information om ersättningar
• Lönestatistik
 
 En annan fråga som jag tar upp i problemställningen är om någon information lämpar
sig bättre i en annan form än i ett intranät. I litteraturen har jag inte funnit något om
information som anses olämplig att lägga upp i ett intranät. Därför gäller denna fråga
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det specifika intranätet jag har undersökt. Jag förväntade mig att de flesta skulle finna
personlig information olämplig i ett intranät. I enkätundersökningen framkom att
ungefär hälften inte vill se sådan information i ett intranät. I intervjuer och uppföljning
av dessa framkom att denna information redan finns i lönesystemet och att det är
onödigt att dubblera den. Bara 3 av sammanlagt 73 respondenter fann någon av den
presenterade informationen som olämplig i ett intranät. Dessa 3 hade angett olika
information i kommentarerna. För att dra slutsatser om att någon information är
olämplig behövs ett resultat som visar att många anser den som olämplig. Detta är inte
fallet här.
 
 I det här specifika intranätet kommer spridning av information som inte förut kommit
ut till alla medarbetare möjliggöras. Samtliga kommer att kunna ta del av viss
information som förut gått via cheferna. Det har dock framkommit i intervjuerna att en
del information måste förklaras. Det finns också information som måste följa den
formella informationsvägen som presenteras i kapitel 5.1.2. Jag tror att den formella
informationsvägen kommer att luckras upp i och med införandet av intranätet.
Samtliga medarbetare kommer att kunna ta del av information direkt till skillnad från
idag när informationen från personalfunktionen går via chefer och vårdföreståndare.
 
 Den anpassning av informationen som skall göras i det första skedet är att viss
information bara skall vara tillgänglig inom personalfunktionen. Den formella
informationsvägen från personalfunktionen som presenteras i kapitel 5.1.2 visar att
informationen skall gå via divisionschefer, vårdchefer samt chefsöverläkare ner till
vårdföreståndare och annan personal. I framtiden kanske det kan vara lämpligt att
anpassa informationen till dessa olika grupper eftersom en del av informationen inte
bör gå direkt till gruppen annan personal. När jag skickade ut enkäterna väntade jag
mig att det skulle finnas en skillnad mellan grupperna med avseende på önskad
information. Jag har inte kommit fram till några klara skillnader mellan grupperna i
denna fråga. I frågan om personligt anpassad information anger hälften av
respondenterna att de inte vill se sådan information i intranätet. Om sådan information
skall läggas upp i intranätet måste den skyddas från insyn av obehöriga. Med andra ord
måste samtliga användare ha eget lösenord och detta tror jag kräver för mycket arbete
för att motivera personlig information i intranätet.
 
 I intervjuerna samt enkäterna visar det sig att intresset för interaktiva tjänster är ganska
stort. Detta motsvarar de förväntningar jag hade vid arbetets början. I intervjuerna
framkom flera exempel på interaktiv information som synes i sammanfattningen i bilaga
I enkätsvaren visar det sig att flertalet är positivt inställda till att använda interaktiva
tjänster. Detta tyder på att interaktiva tjänster är lämpliga och önskvärda i intranätet.
 
 Det kommer inte att finnas möjlighet för samtliga användare att lägga upp information i
intranätet. Detta stämmer överens med vad jag trodde i början av undersökningen. De
som är ansvariga för informationen, det vill säga personalfunktionen, anser inte att
användarna skall ges möjlighet att lägga upp information i intranätet.
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 9 Diskussion
 I den här delen tar jag upp en allmän diskussion om arbetet. Jag presenterar vad jag
tror att detta arbetet tillfört samt egna erfarenheter från arbetet. Här tas också förslag
på fortsatt arbete upp.

 9.1 Diskussion om arbetet
 En fallstudie har gjorts för att besvara problemställningen. Införandet av ett specifikt
intranät i en organisation har behandlats. De informationskategorier som framtagits i
denna undersökning är mer specifika än de förlag som Hedemalm (1997) tar upp (se
kapitel 2.4.2). Hedemalm (1997) tar upp generella kategorier som troligtvis kan
användas i många organisationer. De kategorier som framkommit i denna
undersökning är mer specifika för en viss avdelning inom en organisation. Resultaten
som framkommit kan eventuellt delvis användas i liknande avdelning i en annan
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organisation. Informationskategorierna som framkommit i fallstudien kan eventuellt
användas för ett intranät i en personalfunktion på ett annat sjukhus. Förhoppningsvis
kan min undersökning ge tips på vad man bör tänka på vid planeringen av
informationsinnehållet i ett intranät. Eventuellt kan min undersökning eller delar av den
användas som en mall vid planering av ett annat intranät. Arbetet har även satt fokus
på att informationen är viktig i ett företag eller organisation.
 
 Resultaten som framkommit stämmer väl överens med det som jag väntade mig. Jag
fick fram förslag på informationsinnehåll i intranätet. Åsikterna om informationen
skilde sig inte mycket mellan de grupper jag utfrågade. Inställningen till personlig
information var inte övervägande positiv eller negativ. Jag hade väntat mig en
övervägning åt negativ inställning till detta.
 
 I kapitel 2.4.1 tar jag upp vad som skrivits i litteraturen om planering av
informationsinnehållet i intranät. Arvidssson och Arvidsson (1996) menar att det bör
kartläggas om syftet är att informera eller kommunicera. I det intranät som jag har
undersökt kommer det finnas inslag av båda. Enkelriktad information med syfte att
informera kommer att finnas liksom interaktiv information som möjliggör för
användarna att bidra med information. Användarna kommer dock inte att kunna lägga
upp egna sidor i intranätet. Jag tror att inslag av både information och kommunikation
finns i de flesta intranät.
 
 Information i ett intranät bör begränsas till nyttig information för att minska risken för
informationsstress (∅degaard och Wemme, 1997). I enkätsvaren har det framkommit
kommentarer om att det skickas ut för mycket papper idag och att det är svårt att
sortera ut det viktiga.
 
 Ett syfte med information som jag ser det är att få medarbetarna att känna sig delaktiga
vad det gäller bl. a. förändringar. I enkätsvaren har det framkommit att många är
missnöjda med informationen idag. De upplever att de får informationen för sent och
ibland inte alls. Jag tror att detta kommer att förbättras i och med ett intranät.
 
 I undersökningen fanns frågor med som inte ingick i problempreciseringen. Många av
dessa ställdes på uppdrag av personalfunktionen. Ett exempel är vad användarna tycker
om informationen från personalfunktionen idag. Svaren som framkom kan användas
för en uppföljning när intranätet varit i drift en period. En jämförelse kan då göras för
att se om en förbättring av informationen har skett.
 
 En aspekt som jag finner intressant är den formella informationsvägen på
personalfunktionen. I och med införandet av ett intranät får samtliga användare direkt
tillgång till information som förut gått via chefer och vårdföreståndare. Jag tror att
detta kommer att påverka den formella informationsvägen i framtiden.

 9.2 Erfarenheter
 Vid arbetet med de olika delarna i rapporten har jag samlat på mig en hel del
erfarenheter. Dessa kan vara till nytta för mig i framtiden och förhoppningsvis även för
andra som skall genomföra ett liknande arbete. När en undersökning skall påbörjas är
det viktigt att ha en tydlig problemprecisering. För att skapa en sådan behövs en
teoretisk bakgrund att bygga problemet på. Av erfarenhet vet jag nu att det är viktigt
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att i ett tidigt skede gå igenom relevant litteratur inom problemområdet. Om inte detta
görs kan det skapa problem längre fram i arbetet.
 
 Det praktiska arbetet med en undersökning tar mycket tid och lämnar lite över till
rapportskrivning samt genomgång av litteratur. Därför är det viktigt att göra upp en
tidsplan över arbetet. I mitt fall tog intervjuer och enkäten mycket tid.
 
 Det är viktigt att noga överväga vilka frågor som är relevanta att ställa i intervjuer
samt enkäter. Jag lade ner mycket jobb på skapandet av intervju- samt enkätmall, men
vissa misstag upptäcktes ändå i efterhand.

 9.3 Fortsatt arbete
 Resultaten av min undersökning kan inte sägas gälla allmänt. Det vore intressant att
genomföra samma undersökning i en liknande organisation för att jämföra resultaten.
Kanske på en personalavdelning på ett annat sjukhus eller i något företag eller
organisation i en annan bransch. Om undersökningen kan göras i flera liknande
organisationer kanske det skulle kunna ge en allmän bild av vad som bör finnas i ett
intranät i den typen av organisation. För att få en allmän bild av informationsinnehåll i
intranät skulle man även kunna undersöka befintliga intranät och se på vilken
information som finns i dessa.
 
 I det här specifika fallet som jag undersökt skulle det vara intressant med en
uppföljning när intranätet varit i drift ett tag. Detta bl. a för att se om informationen
blivit bättre och för att åter igen fånga upp användarnas önskemål på information.
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 Bilaga 2 Personalfunktionens uppgifter

 

 Uppgifterna för personalfunktionen kan indelas i följande områden:
 
• Personalförsörjning
• Kompetensförsörjning
• Organisationsutveckling
• Information
• Lönebildning
• Förhandlingar
• Avtal
• Lönesättning
• Arbetstider
• Miljö/arbetsmiljö
• Jämnställdhet/mångfald
• Försäkringar
 

• Pension
• Löneadministration
• Läkarfrågor
• Ekonomi
• Statistik
• Uppföljning
• FOU
• Utvecklingsfrågor
• Strukturfrågor
• Samverkansfrågor
• Personaladministrativ service t. ex. intyg
• Projekt



Bilaga 3
Intervju - personalavdelningen

Intervjufrågor

1? Namn
 
2? Yrkesroll/befattning/arbetsuppgifter
 
3? Vilken information för du ut till verksamheten?
 
4? Till vem/vilka ger du information?
 
5? Vilka kanaler använder du för att föra ut information?
 
6? Brukar du få förfrågningar om information från verksamheten?
 
7? Finns det någon information som efterfrågas oftare ?
 
8? Anser du att all den information som du för ut idag lämpar sig för ett intranät?
 
9? Bör någon information vara kvar i sin nuvarande form? Vilken i så fall?
 
10? Är det någon av den informationen som du för ut som gäller/ är riktad till en viss person?
 
11? Tycker du att sådan information kan publiceras i ett intranät?
 
12? Finns det någon mer information som ej förs ut idag som kan läggas upp i ett intranät
 
13? Vilken information skulle du vilja se i personalavdelningens intranät?
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Hej!

Mitt namn är Maria Johansson och jag gör just nu ett examensarbete här på
personalavdelningen. Det jag sysslar med är planering av informationsinnehållet i
personalavdelningens intranät. Genom intervjuer med 6 personer som arbetar här har jag fått
fram en del information som kan finnas i intranätet. För att var säker på att jag fått med det
viktiga ber jag nu dig att läsa igenom detta och eventuellt ge kommentarer.

Jag tackar på förhand för din medverkan och vore väldigt tacksam om du hinner lämna in
materialet med eventuella kommentarer till Saidie innan måndag 19/4 16.00.
Jag vill ha tillbaka materialet även om du inte har några kommentarer eller om du lämnar in det
senare än måndag.

Skriv ditt namn här:_________________________________

Förklaring av begrepp:
Statisk information innebär sådant som inte uppdateras mer än en eller ett par gånger per år
eller mer sällan. Exempel på detta kan vara lagar och policys

Dynamisk information innebär sådant som ständigt förändras som t. ex lediga tjänster.

Enkelriktad information är sådant som läggs upp på intranätet och bara kan läsas av
användarna. T. ex ett textdokument

Interaktiv information innebär sådant som användaren kan manipulera/göra något med,
exempelvis blanketter som kan fyllas i direkt på intranätet, eller länkar som man kan klicka på.

Följande information tycker de intervjuade är lämpligt att lägga upp i
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personalavdelningens intranät:

Internt, det vill säga enbart tillgängligt inom personalavdelningen:
Statisk information Dynamisk information

Enkelriktad Presentation av personal
Hemadresser till personal
Foton på personalen

Årsplanering
Årsplanering för olika befattningar
Årsplanering för varje team

Lönedatum

Avtalstexter – allt i vita pärmarna
Förhandlingsordning
Övergripande strategier
Alla policys
Strategiska styrdokument
Delegationsordningar
OH-serier kring övergripande frågor
Beskrivning av personalavdelningens
organisation

Presentation av ny personal

Kalender för alla så att man
vet var de finns när de ej är på
arbetsplatsen

Utbildningsbarometer,
Kostnadsbarometer
Projekt - olika enheters
utvecklingsarbete

Kompetens kring olika teman,
kunskapsbank

Interaktiv Länkar till andra intranät
Länkar till exempelvis IT-funktionen
Länkar till personalstrategiska kontaktytor -
exempelvis landstingsförbundet,
arbetsmarknadsstyrelsen

Koppling till personalavdelningar i hela
Västra Götaland- Möjlighet att dela kunskap
Information om personal i regionen
Länkar till andra sjukhus

Alla blanketter

Möjligheter att förarbeta
saker, skicka arbetsmaterial
till varandra

Frågor om personer

Anslagstavla med tips och
information om vad som är på
gång

Möjlighet att söka lediga jobb
direkt – måste diarieföras

Tillgängligt för resten av verksamheten på sjukhuset:
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Statisk Dynamisk
Enkelriktad Information om utbildning, vilka typer

av vidareutbildningar finns, hur söker
man till dem, vilka bidrag finns, vem är
berättigad till bidrag

Hemadresser

Allmän information om
personalavdelningen

Information om hur man kontaktar folk
– Vem man kontaktar med olika
frågor.

Delar av årsplan

Handbok för palettsystemet

Inventeringar – när de kommer att
göras

När det är lönedagar

När viss statstik tas fram

Gamla mötesprotokoll
Mötesanteckningar från
ledningsgruppen - offentligt

Sållning av vita serien – policys
Policyfrågor, riktlinjer, lönepolicys,
utbildningsprogram, introduktion av
nyanställda etc.

Regler, rutiner
Avtalslönefrågor, t. ex förhandlingar
Information om avtal och lagar
MBL, LAS
Kollektivavtal
Löneavtal
Pensionsavtal
Nya avtal

Regler och information om löner och
ersättningar.
Semesterersättning

Inbjudningar till utbildningar - dels i
egen regi, dels utifrån (bestämmelser?)

Lediga tjänster

Lokalt varv (revisionsförhandling)

Information från Västra Götaland

Fortsättning - resten av verksamheten
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Statisk Dynamisk
Enkelriktad Löneförhöjningar

Lönefrågor, vad får man ge i lön
Flexregler
Regler vid vård av sjukt barn samt
egen sjukdom
Broschyrer, bestämmelser från
försäkringskassan.

Medicinska frågor

Viss information från landstingsförbundet,
socialstyrelsen

Information om de olika sjukhusen, med
bilder
Tydlig bild av organisationen
Information om Västra Götaland

Interaktiv länkar till CC-mail till personalavdelningen Möjlighet att ställa frågor på
intranätet och få svar inom
rimlig tid

Vad anser du om det. Finns det någon information här som är bättre att ha kvar i sin
nuvarande form? Finns det någon mer information som du tycker att man kan lägga
upp på personalavdelningens intranät? Vad bör vara internt inom personalavdelningen,
vad kan vara åtkomligt för hela sjukhuset?

Kommentarer:
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Personlig information
Det som framkommit i intervjuerna är att information som gäller en viss person inte ska läggas
upp på ett intranät om den inte kan skyddas från insyn av andra än personen själv. Vissa tycker
att sådan information över huvud taget inte lämpar sig på ett intranät.
Exempel på personlig information kan vara:
adresser, telefonnummer till folk som har hemligt telefonnummer
Vad en person får i lön
Utmätningar, kronofogden

En av de intervjuade tycker att man måste väga nyttan med att ha lösenordsskyddad
information mot arbetet som krävs för att ordna det. Nyttan är att personalen avlastas.

En annan åsikt som framkommit är att man kan vara osäker på om datorn verkligen är säker,
d.v.s. att den personliga informationen verkligen skyddas

Tycker du att personlig information kan läggas upp i intranätet om den är
lösenordsskyddad. Varför/varför inte?

Övrigt
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Viss information skall bara går till visa grupper/personer. Om det finns behörighetsnivåer kan
man lägga upp all information på ett intranät. Annars inte

En del information som skickas ut idag måste förklaras, kommenteras. Avtal skickas ut och
förklaras sedan muntligt. Avtal kan läggas upp på intranätet men bör också förklaras Mycket
avtalsfrågor kommer att vara kvar i muntlig form

Mycket information kan läggas upp på ett intranät , men viss information fordrar direktkontakt
och behöver förklaras. Intranät är en bra komplettering, men den personliga kontakten måste
finnas kvar. Mycket information som bedöms som mindre viktig kommer inte ut idag. En del
av denna kanske skulle vara bra att få ut och det kan möjliggöras genom ett intranät.

En fördel med intranät är att man kan hänvisa folk dit och behöver ej skicka ut papper.
Intranätet bör vara tvådelat där en del enbart är åtkomlig inom personalavdelningen och resten
inom hela sjukhuset. För att få folka att använda intranätet bör man lägga upp allt. Antingen
har man ett intranät eller inte

Har du några övriga kommentarer om personalavdelningens intranät?
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Enkät om information

Hej, mitt namn är Maria Johansson och jag gör just nu mitt examensarbete på
personalfunktionen här på sjukhuset. Jag och personalfunktionen behöver din hjälp med att
planera införandet av ett intranät. Ett intranät är ett verktyg för att sprida information inom
organisationer och företag. Informationen görs tillgänglig genom att synas på en datorskärm.
Det kan även finnas möjlighet att skriva ut den informationen man vill läsa på papper
Personalfunktionens intranät kommer så småningom vara tillgängligt för all personal på
Skaraborgs sjukhus.

Införandet av personalfunktionens intranät kommer på sikt att innebära en förändring av hur du
som medarbetare kan få information. Du kommer själv kunna söka information om
personalfrågor. Ett intranät möjliggör att du själv till viss del kan styra vilken information du
tar del av.

Dina åsikter i denna enkät är viktiga för att intranätet skall bli så bra som möjligt. Det är du
som användare som skall ha nytta av intranätet och därför är dina synpunkter om innehållet
viktiga. Många av frågorna handlar om information. Den information som avses är sådan som
på något sätt rör ert arbete här på sjukhuset.

Enkäterna skickas till tre olika grupper inom Skaraborgs Sjukhus. Dessa är:
• Chefer, som utgörs av divisionschefer, vårdchefer samt chefsöverläkare
• Vårdföreståndare
• Annan personal
Du har blivit slumpmässigt utvald ur en av dessa grupper och kommer att vara helt anonym.
Enkäterna behöver vara inlämnade senast tisdag 4/5 för att dina svar skall hinna bearbetas.
Enkäten skall skickas till Maria Johansson på personalfunktionen. Jag och personalfunktionen
tackar på förhand för din medverkan.

Bakgrund

Vilken grupp, enligt ovan, tillhör du?
Chefer (    )
Vårdföreståndare (    )
Annan personal (    )

Har du tillgång till dator på arbetet idag?
Ja(    ) Nej(    )

Har du använt dig av ett intranät?
Ja(    ) Nej(    )
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Informationen gällande personalfrågor

Hur tycker du att informationen som gäller personalfrågor fungerar idag?
Dåligt (   ) Bra (   ) Mycket bra (   ) Vet ej (   )

Motivera och kommentera gärna ditt svar:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
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Efter intervjuer inom personalfunktionen har bl. a följande framkommit som förslag på
olika typer av information som kan vara lämpligt att lägga upp i personalfunktionens
intranät:

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Presentation
Beskrivning av personalfunktionens organisation, presentation av de som arbetar där och
vem som jobbar med vad m.m.

Allmän information
Allmän information som brukar utgå från personalfunktionen. Exempelvis
löneutbetalningsdagar, introduktionsdagar, mötesprotokoll m.m.

Länkar
Länkar möjliggör att man kan nå en sida på intranätet eller Internet direkt genom att
klicka på dem (länkarna). I personalfunktionens intranät kan det exempelvis finnas länkar
till sidor med personalfrågor på Internet, tidningar, landstingsförbundet,
arbetsmarknadsstyrelsen, CSN m.m. Om du har något förslag på bra länkar så skriv gärna
ner dem här.

……………………………………………………………………………………………..

Policies och riktlinjer
Policies, riktlinjer som kommer från personalfunktionen
Exempelvis lönepolicy, policy för mobiltelefoner, personalpolicy, semesteranvisningar
m.m.

Kompetensutveckling
Information om aktuella utbildningar och kurser som initieras av personalfunktionen,
information om vilka bidrag, förmåner man kan få från arbetsgivaren vid studier,
kunskapsbank med kompetens kring olika teman m.m.

Statistik och uppföljning
Information om när personalfunktionen gör inventeringar och vad de gäller
Delar av årsplanering för personalfunktionen, övergripande statistik, semesteruppföljning
m.m.

Avtalsfrågor
Exempelvis pensionsavtal, Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om Anställningsskydd
(LAS) m.m.

Blanketter
Blanketter som tillhandahålles av personalfunktionen, t. ex blankett för jobbansökan,
inventeringsunderlag m.m.

Lediga tjänster

Rangordna informationen efter hur intressant den är för dig. Mest intressant ( 1 ) och minst
intressant ( 9 )
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Är det någon information som presenteras på föregående sida som du anser vara ointressant
för dig?

Ja(   ) Nej(   ) Vet ej (   )

Om ja, vilken information, motivera gärna varför informationen är ointressant för dig

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Finns det någon information på föregående sida som du anser vara olämplig att visa i ett
intranät?

Ja(   ) Nej(   ) Vet ej (   )

Om ja, vilken information, motivera gärna ditt svar

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Saknar du någon information angående personalfrågor, som inte finns med på föregående sida
som du skulle vilja se i ett intranät

Ja(   ) Nej(   ) Vet ej(   )

Om ja, vad saknar du? Ge exempel, motivera gärna varför du vill ha viss information:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
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Tror du att informationen gällande personalfrågor kommer att fungera bättre än vad den gör
idag genom ett intranät?
Ja (   ) Nej (   ) Vet ej (   )

Motivera gärna ditt svar:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Tror du att du kommer att söka upp information gällande personalfrågor på
personalfunktionens intranät?
Ja (   ) Nej (   ) Vet ej (   )

Motivera gärna ditt svar:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
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Interaktiv information
Ett intranät möjliggör interaktivitet. Det innebär bl. a att det kan finnas möjlighet för dig att
beställa arbetsgivarintyg samt tjänstgöringsintyg från personalfunktionen via intranätet. Skulle
du kunna tänka dig att använda dig av tjänster av denna typ?

Ja(   ) Nej(   ) Vet ej (   )

En annan möjlighet som interaktivitet erbjuder är att fylla i diverse blanketter direkt på
skärmen. Exempel på detta kan vara att söka en ledig tjänst, eller anmäla sig till vissa kurser.
Skulle du kunna tänka dig att utnyttja detta?

Ja(   ) Nej(   ) Vet ej (   )

Personligt anpassad information
Ett intranät innebär att du när som helst kan gå till en dator på sjukhuset och ta fram
information på skärmen. Vill du ha möjlighet att läsa personlig information om exempelvis din
lön eller dina semesterdagar i ett intranät?

Ja, men bara om den är skyddat från insyn (   )
Nej, jag vill inte ha sådan information i ett intranät (   )
Vet ej (   )

Tack för din medverkan
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Sammanfattning av enkätsvar från gruppen chefer

16 svar

Har du tillgång till dator på arbetet idag?
Ja( 16 ) Nej(    )

Har du använt dig av ett intranät?
Ja( 15 ) Nej( 1 )

Informationen gällande personalfrågor

Hur tycker du att informationen som gäller personalfrågor fungerar idag?
Dåligt (   ) Bra ( 14 ) Mycket bra (   ) Vet ej (   ) Inget svar ( 2 )

Informationen i intranätet
Rangordning

Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa Medel
Presentation 2 1 0 1 2 1 1 3 2 73 5,6
Allmän information 0 2 1 0 4 2 4 0 0 67 5,2
Länkar 0 0 0 3 2 1 1 3 3 86 6,6
Policies, riktlinjer 7 2 2 1 0 0 1 0 0 28 2,2
Kompetensutveckl. 1 3 5 1 1 2 0 0 0 43 3,3
Statistik, uppföljning 1 1 3 1 1 4 1 1 0 60 4,6
Avtalsfrågor 1 3 1 5 2 0 0 0 1 49 3,8
Blanketter 1 0 0 0 1 2 1 5 3 92 7,1
Lediga tjänster 0 1 1 2 0 1 4 1 3 82 6,3

Inget svar: 1
Samma svar på alla: 1
Felaktig: 1

Är det någon information som presenteras på föregående sida som du anser vara ointressant
för dig?

Ja( 1 ) Nej( 11 ) Vet ej ( 2 ) Inget svar ( 2 )

Finns det någon information på föregående sida som du anser vara olämplig att visa i ett
intranät?

Ja( 1 ) Nej( 14 ) Vet ej (   ) Inget svar ( 1 )

Saknar du någon information angående personalfrågor, som inte finns med på föregående sida
som du skulle vilja se i ett intranät

Ja( 2 ) Nej( 3 ) Vet ej( 8 ) Inget svar ( 2 )

1 respondent kryssade i både nej och vet ej
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Tror du att informationen gällande personalfrågor kommer att fungera bättre än vad den gör
idag genom ett intranät?
Ja ( 9 ) Nej ( 1 ) Vet ej ( 5 ) Inget svar ( 1 )

Tror du att du kommer att söka upp information gällande personalfrågor på
personalfunktionens intranät?
Ja ( 14 ) Nej (   ) Vet ej ( 2 )

Interaktiv information
Ett intranät möjliggör interaktivitet. Det innebär bl. a att det kan finnas möjlighet för dig att
beställa arbetsgivarintyg samt tjänstgöringsintyg från personalfunktionen via intranätet. Skulle
du kunna tänka dig att använda dig av tjänster av denna typ?

Ja( 13 ) Nej( 1 ) Vet ej ( 1 )

1 respondent har kryssat i både nej och vet ej

En annan möjlighet som interaktivitet erbjuder är att fylla i diverse blanketter direkt på
skärmen. Exempel på detta kan vara att söka en ledig tjänst, eller anmäla sig till vissa kurser.
Skulle du kunna tänka dig att utnyttja detta?

Ja( 13 ) Nej( 1 ) Vet ej ( 2 )

Personligt anpassad information
Ett intranät innebär att du när som helst kan gå till en dator på sjukhuset och ta fram
information på skärmen. Vill du ha möjlighet att läsa personlig information om exempelvis din
lön eller dina semesterdagar i ett intranät?

Ja, men bara om den är skyddat från insyn ( 8 )
Nej, jag vill inte ha sådan information i ett intranät ( 6 )
Vet ej ( 1 )

* 1 kryssade inte i något, tyckte att det skulle vara tillgängligt för alla
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Sammanfattning av enkätsvar från vårdföreståndare

17 svar

Har du tillgång till dator på arbetet idag?
Ja( 17 ) Nej(    )

Har du använt dig av ett intranät?
Ja(  6  ) Nej(  11 )

Informationen gällande personalfrågor

Hur tycker du att informationen som gäller personalfrågor fungerar idag?
Dåligt ( 4 ) Bra ( 11 ) Mycket bra ( 1 ) Vet ej (   ) inget svar ( 1 )

Informationen i intranätet
Rangordning

Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa Medel
Presentation 2 0 1 1 1 4 2 1 1 69 5,3
Allmän information 3 0 2 3 1 1 2 1 0 54 4,2
Länkar 1 2 1 1 2 2 1 2 1 66 5,1
Policies och riktlinjer 2 4 0 2 2 1 2 0 1 57 4,4
Kompetensutveckling 3 2 3 1 2 0 2 0 0 44 3,4
Statistik, uppföljning 0 1 0 2 1 2 2 3 2 83 6,4
Avtalsfrågor 2 3 3 1 1 2 1 0 0 45 3,5
Blanketter 0 0 3 0 0 1 0 3 6 93 7,2
Lediga tjänster 0 1 0 2 3 0 1 3 3 83 6,4

Inget svar:
Samma svar på alla: 1
Felaktig : 3

Är det någon information som presenteras på föregående sida som du anser vara ointressant
för dig?

Ja( 2 ) Nej( 13 ) Vet ej ( 2 )

Finns det någon information på föregående sida som du anser vara olämplig att visa i ett
intranät?

Ja(   ) Nej( 17 ) Vet ej (   )

Saknar du någon information angående personalfrågor, som inte finns med på föregående sida
som du skulle vilja se i ett intranät

Ja( 4 ) Nej( 7 ) Vet ej( 6 )
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Tror du att informationen gällande personalfrågor kommer att fungera bättre än vad den gör
idag genom ett intranät?
Ja ( 11 ) Nej (   ) Vet ej ( 5 ) Inget svar ( 1 )

Tror du att du kommer att söka upp information gällande personalfrågor på
personalfunktionens intranät?
Ja ( 15 ) Nej (   ) Vet ej ( 1 ) Inget svar ( 1 )

Interaktiv information
Ett intranät möjliggör interaktivitet. Det innebär bl. a att det kan finnas möjlighet för dig att
beställa arbetsgivarintyg samt tjänstgöringsintyg från personalfunktionen via intranätet. Skulle
du kunna tänka dig att använda dig av tjänster av denna typ?

Ja( 15 ) Nej(   ) Vet ej ( 1 ) Inget svar ( 1 )

En annan möjlighet som interaktivitet erbjuder är att fylla i diverse blanketter direkt på
skärmen. Exempel på detta kan vara att söka en ledig tjänst, eller anmäla sig till vissa kurser.
Skulle du kunna tänka dig att utnyttja detta?

Ja( 15) Nej(   ) Vet ej ( 1 ) Inget svar ( 1 )

Personligt anpassad information
Ett intranät innebär att du när som helst kan gå till en dator på sjukhuset och ta fram
information på skärmen. Vill du ha möjlighet att läsa personlig information om exempelvis din
lön eller dina semesterdagar i ett intranät?

Ja, men bara om den är skyddat från insyn ( 7 )
Nej, jag vill inte ha sådan information i ett intranät ( 9 )
Vet ej (   )
Inget svar ( 1 )
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Sammanfattning av enkätsvar från annan personal

40 svar

Har du tillgång till dator på arbetet idag?
Ja(  35 ) Nej(  5 )

Har du använt dig av ett intranät?
Ja( 8 ) Nej( 32 )

Informationen gällande personalfrågor

Hur tycker du att informationen som gäller personalfrågor fungerar idag?
Dåligt ( 18 ) Bra ( 16 ) Mycket bra (   ) Vet ej ( 6 )

Informationen i intranätet
Rangordning

Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa Medel
Presentation 6 2 4 4 2 4 6 2 1 139 4,5
Allmän information 7 8 3 3 4 4 2 0 0 102 3,3
Länkar 1 2 3 1 10 2 3 4 5 178 5,7
Policies och riktlinjer 2 2 8 6 2 2 2 5 2 148 4,8
Kompetensutveckling 10 9 4 5 2 1 0 0 0 76 2,5
Statistik, uppföljning 0 0 1 2 2 5 4 11 6 221 7,1
Avtalsfrågor 2 4 5 3 3 4 6 0 4 154 5,0
Blanketter 0 0 1 2 4 3 6 8 7 218 7,0
Lediga tjänster 4 3 3 5 3 5 1 1 6 153 4,9

Inget svar: 3
Felaktigt: 6

Är det någon information som presenteras på föregående sida som du anser vara ointressant
för dig?

Ja( 6 ) Nej( 27 ) Vet ej ( 7 )

Finns det någon information på föregående sida som du anser vara olämplig att visa i ett
intranät?

Ja( 2 ) Nej( 28 ) Vet ej ( 10 )

Saknar du någon information angående personalfrågor, som inte finns med på föregående sida
som du skulle vilja se i ett intranät

Ja( 4 ) Nej( 16 ) Vet ej( 20 )

Tror du att informationen gällande personalfrågor kommer att fungera bättre än vad den gör
idag genom ett intranät?
Ja ( 22 ) Nej ( 3 ) Vet ej ( 15 )
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Tror du att du kommer att söka upp information gällande personalfrågor på
personalfunktionens intranät?
Ja ( 31 ) Nej (   ) Vet ej ( 9 )

Interaktiv information
Ett intranät möjliggör interaktivitet. Det innebär bl. a att det kan finnas möjlighet för dig att
beställa arbetsgivarintyg samt tjänstgöringsintyg från personalfunktionen via intranätet. Skulle
du kunna tänka dig att använda dig av tjänster av denna typ?

Ja( 33 ) Nej( 4 ) Vet ej ( 2 ) Inget svar ( 1 )

En annan möjlighet som interaktivitet erbjuder är att fylla i diverse blanketter direkt på
skärmen. Exempel på detta kan vara att söka en ledig tjänst, eller anmäla sig till vissa kurser.
Skulle du kunna tänka dig att utnyttja detta?

Ja( 34) Nej( 2 ) Vet ej ( 3 ) Inget svar ( 1 )

Personligt anpassad information
Ett intranät innebär att du när som helst kan gå till en dator på sjukhuset och ta fram
information på skärmen. Vill du ha möjlighet att läsa personlig information om exempelvis din
lön eller dina semesterdagar i ett intranät?

Ja, men bara om den är skyddat från insyn ( 22 )
Nej, jag vill inte ha sådan information i ett intranät ( 15 )
Vet ej ( 1 )
Inget svar ( 2 )


