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Abstract  
My aim is to provide knowledge about ways of understanding Intranet as a communication 
artifact. Today organizations plan to update their technology so as to make the communicative 
functions of Web 2.0 come true. With this objective in mind organizations will be prepared to 
meet social demands among staff. After interviewing intranet managers I have compiled 
qualitative data in categories. My approach is influenced by a phenomenographic approach. 
Results show that there is interaction, but the quality of staff and management exchanges is 
limited. This is due to organizational culture, unwillingness to share knowledge and difficulty 
in getting employees to document their problem solving experiences. The studied 
organizations are just beginning to develop their use of intranet. I believe that staff exchanges 
will eventually become truly interactive. 
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Abstrakt  
Undersökningen syftar till att utveckla kunskap om kvalitativt olika uppfattningar av intranät 
som kommunikationsartefakt. Allt fler organisationer har idag planer på att uppdatera sina 
intranät för att förverkliga de funktioner Web 2.0 tillhandahåller. Funktionerna ger 
organisationers ledning bättre möjligheter att se hur kunskaps- och kompetensbehoven ser ut 
och kan på så sätt förutse och förhindra kunskapsluckor inför nya samhällskrav. Genom att 
intervjua intranätsansvariga i globala, kommunala och privata organisationer har jag 
sammanställt resultatet i fenomenografiskt influerade kategorier. Det råder kvalitativt olika 
uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Informanterna erfar att interaktionen 
finns men att den begränsas av faktorer som organisationskultur, som ovilja att dela kunskap 
samt svårigheter att få medarbetarna att dokumentera erfaren kunskap. Sammanfattningsvis 
befinner sig organisationer fortfarande i startgroparna i utvecklingen av interaktiva intranät 
där kommunikation och interaktion ger intranät potential för lärande genom kunskapsdelning. 
 
Nyckelord: Interaktion, intranät, kommunikationsartefakt, kunskapsdelning 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Intranät växte sig stark, som organisationers kommunikationskanal, under 1990-talet. Den 
tekniska utvecklingen går fort framåt och allt fler organisationer har idag planer på att 
uppdatera sina intranät för att förverkliga de funktioner Web 2.0 tillhandahåller. Kärnan i 
begreppet Web 2.0 är interaktion med och produktion av kollektiv kunskap. Detta menar 
O’Reilly (2005) sker då användarna av funktionerna utmanar etablerade lösningar och lägger 
till information till den redan existerande. O'Reilly poängterar vidare att det är användarna 
själva som bestämmer vad de publicerar på nätet där användarna får ett allt större inflytandet i 
informationsbearbetningen Det tycks redan nu finnas ett behov där intranät går från att bestå 
av en informationsbank till att bli ett interaktivt verktyg där organisationsmedlemmarna kan 
diskutera intressen och problem och utbyta kunskaper och erfarenheter. Då intranätet fungerar 
som ett interaktivt verktyg kan organisationsledningen få kontroll över hur kunskaps- och 
kompetensbehoven ser ut och kan därmed förutse eventuella kunskapsluckor inför nya 
samhällsbehov.  
 
Det finns forskning och studier av intranät med fokus på informatik och information om 
praktiska lösningar för ett intranät (Heide, in press). Forskningen har haft en ensidig 
fokusering på intranätets tekniska system där forskningen har frånsett intranätets mjuka delar 
(Bark m fl, 2002). I många organisationer finns en tro på att användarna av intranätet kommer 
att dela kunskap som aldrig förr. Så är ofta inte fallet utan istället behöver organisationen ha 
en kultur som accepterar delning av kunskap som ger något tillbaka (Bark m fl, 2002).  
 
1.2 Tidigare forskning 
Bark m fl (2002) har i undersökningar studerat personalens inställning till intranät och hur de 
anställda använder nätet sinsemellan samt hur inställning till och användande av intranät 
påverkar informationsflödet och kunskapsutbytet. I en senare avhandling förklarar Heide (in 
press) ledarens roll samt synen på lärande och Knowledge Management. Han menar att 
organisationer idag har en stor förväntan på att den nya tekniken ska effektivisera 
kommunikationen. Trots detta visar studier på att medarbetare inte använder intranätet som en 
kommunikationskanal utan att de istället föredrar en kommunikation med chefer och 
medarbetare öga mot öga. Därför menar Heide (in press) att intranät inte är det självklara 
verktyget för organisationslärande.  

Bark m fl (2002) menar att intranät de senaste åren har gått från att bestå av en anslagstavla 
till att bli ett verktyg i arbetsvardagen. Samtidigt menar de att medarbetare inte alls använder 
intranät på det sätt som organisationen önskar för att uppnå den effektivitet ledningen målar 
upp. Studier visar också att istället för att medarbetarna delar kunskap med varandra via 
intranät är kommunikationen enkelriktad. Trots detta är intranätet en kommunikationskanal 
för information om den egna organisationen där Stenmark (2005) menar att intranät med 
denna utgångspunkt hindrar kunskapsdelning. Tekniken i sig är inte en framgångsfaktor för en 
väl fungerande kunskapsdelning utan medarbetarna måste vara motiverade och se nyttan med 
delningen. Vidare menar Stenmark (2008) att Web 2.0 fortfarande är ett relativt nytt och tomt 
begrepp som behöver få ett konkret innehåll innan begreppets funktioner kan bli konkreta på 
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intranätet. Han menar att organisationer antingen utvecklar intranätet till att bestå av en 
delaktighetsprocess eller så kan organisationer motsätta sig detta. Organisationsledningen 
talar ofta om intranät i termer av en standardiserad informationsstruktur vilket inte är lika 
gångbart med den interaktion som Web 2.0 möjliggör. Vidare menar han att organisationerna 
kan implementera funktionerna stegvis där inställningen inte behöver vara att ersätta det 
gamla intranätet. 
 
1.2.1 Intranät, interaktion och lärande  
Heide (in press) delar upp intranät i en informationsdel och i en kommunikations- och 
samarbetsdel. Båda delarna är betydelsefulla för ett organisationslärande via intranät. Detta 
förklarar han med att organisationen måste förse medlemmarna med information. Denna 
information ska medarbetarna tolka om intranätet fungerar som informationsdatabas. Den 
andra delen, kommunikations- och samarbetsdelen, skapar möjligheter för kommunikation 
och interaktion. Heide (in press) menar att gemenskaper i informella nätverk i organisationer 
har tre egenskaper: ett kunskapsområde, en grupp med personer intresserade av området samt 
en gemensam yrkesutövning som de i gemenskapen hela tiden försöker att utveckla för att bli 
effektiva. Inom denna gemenskap består lärande av en dialogisk process där man diskuterar 
olika sätt att bemöta och förstå verkligheten. Forskare inom denna tradition menar att 
människor lär då de möter olika problem som kräver lösningar för att bevara yrkesidentiteten 
och stoltheten. 
 
Enligt Bark m fl (2002) har ett intranät olika faser. I en av faserna består intranätet av en 
renodlad informationskanal som Bark m fl väljer att beskriva som en elektronisk anslagstavla. 
Där kan organisationers informatörer publicera olika typer av information som till exempel 
nyheter om organisationsförändringar, personalupplysningar samt organisationsscheman. I en 
annan fas blir intranätet ett arbetsverktyg som i längden stödjer medarbetare och organisation. 
Intranätet kan i denna fas innehålla manualer, projektplaner och blanketter. En senare fas är 
då organisationen önskar att använda intranätet för att främja kommunikationen inom 
organisationen och på så sätt sammanlänka organisationens olika enheter. Intranät innehåller 
funktioner som gör att medarbetarna kan diskutera intressen och problem och på så sätt utbyta 
kunskaper och erfarenheter med varandra (Bark m fl, 2002).  
 
Teknik som möjliggör interaktiva intranät benämner Heide (in press) som sociala medier. 
Tekniken är välutvecklad men har enligt Heide ännu inte fått någon större genomslagskraft 
inom organisationer. Denna teknik gör att kommunikation via intranät kan bli mer likt ett 
fysiskt samtal vilket borde ge goda förutsättningar för lärande (Heide, in press). För att detta 
ska bli verklighet menar han att ledningen måste lyfta blicken från att enbart se databaser till 
att fokusera och rikta resurser på organisationsmedlemmarnas kommunikation. Hrastinski 
(2008) presenterar en ny dimension i sin avhandling då han menar att ledningen bör se 
kompetensutveckling i organisationen i ett vidare perspektiv. Organisationen gynnas av att 
medarbetare tar initiativ och lär genom varandra. Enligt Hrastinski (2008) kan en ökad 
breddning av antalet kommunikationsverktyg ge stöd för lärande. Enligt honom handlar det 
inte enbart om ren inlärning utan istället om kompletterande verktyg. Dessa ger individen 
möjlighet att lära känna andra medarbetare och därigenom lära att planera och arbeta 
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tillsammans.  
 
Hrastinski (2008) delar upp intranätet mellan ett kognitivt kunskapsutbyte och ett personligt 
utbyte. Den kognitiva delen handlar om information och innehåll och den personliga om att 
lära känna varandra och på så sätt utbyta intressen och erfarenheter. Enligt Hrastinski (2008) 
samspelar dessa delar då medarbetare lär, och han poängterar samtidigt att organisationer ofta 
förkastar den personliga delen av lärandet. Han menar att organisationer ofta fokuserar på den 
kognitiva delen genom informationsspridning. Den personliga delen får inte lika stort 
utrymme som den kognitiva delen och i vissa organisationer väljer man medvetet att blockera 
deltagande i olika typer av nätverksgemenskaper. Vidare menar Hrastinski (2008) att 
organisationer ofta glömmer bort det informella lärandet för att istället enbart fokusera på den 
formella kompetensutvecklingen. Enligt honom behöver det informella lärandet stöd i form av 
användbar teknik.  
 
Ovan har jag presenterat den positiva sidan av hur interaktiva intranät fungerar som potential 
för lärande. Det är den sidan som är utgångspunkten för denna undersökning. Samtidigt vore 
det fel att inte nämna dess mindre positiva inslag. Boulos, Maramba & Wheeler (2006) menar 
att en öppenhet på intranät gör det möjligt att publicera olämplig och vilseledande 
information. Genom olika typer av interaktiva funktioner kan användarna redigera befintligt 
material på ett sätt som minskar dess kvalitet. Detta är därför något varje organisation bör ha i 
åtanken inför utvecklingen av sina intranät. 
 
1.3 Problemområde  
Forskningen om intranät behandlar informatik samt information om praktiska lösningar för ett 
fungerande och modernt intranät (Heide, in press). Min förförståelse säger att organisationer 
idag antingen använder sina intranät som en daglig kommunikationskanal eller som ett 
verktyg som de inte använder på ett uttömmande sätt. En annan iakttagelse, från att ha tagit 
del av ett antal rapporter och avhandlingar, är att forskning om intranätanvändandet spretar 
och saknar tydlig fokusering (Andersson, 2003: Bark m fl, 2002: Georgsson & Noring, 2008). 
Kanske är användandet så individuellt från organisation till organisation och individ till 
individ att ett mönster i användandet inte går att applicera inom andra organisationer. Ett 
intranät är aldrig likt ett annat eftersom organisationen anpassar det efter den aktuella 
kontexten och just efter de behov som finns i organisationen.  

Kommunikation och interaktion är avgörande för lärande i samspel med andra människor 
(Säljö, 2005). Kommunikation, interaktion och lärande är således beroende av varandra. Ett 
intranät består av information som bygger på kommunikation. Ett intranät som innefattar 
interaktiva funktioner, som till exempel diskussionsforum, wikis och möjligheten att 
kommentera texter, gör att kommunikationen blir mer kraftfull. Detta borde påverka 
medarbetares möjlighet till lärande via intranät och i det långa loppet ge 
kompetensutveckling. Allt fler organisationer investerar i nya system för att på sikt låta 
intranätet bli organisationens främsta kommunikationskanal (Holtz, 2008). Interaktiva 
funktioner som ger möjlighet för användarna att föra en dialog, kommentera och diskutera blir 
därför allt mer vanliga, vilket ger intranät som potential för lärande nya förutsättningar.  
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1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om kvalitativt olika uppfattningar av 
intranät som kommunikationsartefakt.  

Min huvudfrågeställning är; Vilka uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt har 
de intranätsansvariga inom organisationer som står i beredskap att förändra sina intranät?  
 
1.5 Avgränsning  
Det finns såväl teoretiserad som användarorienterad forskning om intranät (Bark m fl, 2002: 
Heide, in press). Forskningen berör till största del intranäts tekniska funktion samt hur 
organisationerna använder intranät. I denna undersökning uppmärksammar jag den mjuka 
delen av intranätet som består av kommunikation, processer och arbetsredskap. 
 
1.6 BEGREPPSUTREDNING 
1.6.1 Intranät 
Ett intranät är ett internt internet som endast är tillgängligt för organisationens medlemmar. 
År 1994 uttalade datakonsulten Steven Telleen för första gången termen IntraNet då han 
upptäckte att många organisationer saknade interna informations- och 
kommunikationssystem. Bark m fl (1997 s 9) har definierat intranät som;  

Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med en enhetligt 
användargränssnitt, oberoende av datorplattform och servermiljö, 
anpassat för att stärka och utveckla den interna 
informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och 
utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett 
interaktivt arbetsredskap för att understödja processer och 
arbetssituationer. 

Fokus i definitionen ligger på intranätets mjuka delar såsom kommunikation, processer och 
arbetsredskap. Bark m fl (1997) menar även att intranät utgör en del av en helhet istället för 
att se intranätet som ett fristående informations- och kommunikationssystem. Ett intranät är 
därför ett kompletterande verktyg till organisationers övriga redskap och kanaler.  
 
1.6.2 Interaktion på intranät 
Interaktivitet får en stor plats på intranät där funktioner influerade av Web 2.0 blir vanligt 
förekommande när organisationer utvecklar sina intranät. Interaktion är ett;  

[...] kommunikativt samspel mellan personer eller mellan en 
person och ett datorprogram. Samverkan, samspel; process där 
grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 
påverkar varandra (www.ne.se; Egidius, 2000).  

I litteraturen benämner författarna ofta interaktion i relation till modern teknik, men frågan är 
hur länge den nya tekniken kan vara ny. Wiberg (2005) menar att interaktionsbegreppet ingår 
i ett nytt sammanhang. Han väljer att definiera informationsteknik, IT, som interaktionsteknik 
då han menar att IT-användning numera handlar mer om social interaktion än om ren 
informationsbearbetning. Interaktionssamhället handlar således om att underhålla relationer 
och sociala kontaktnät oavsett tid och rum. Wiberg (2005) tar stöd från Ljungbergs samt Dix 
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och Beale då han påstår att vi enklast kan förstå begreppet interaktion i relation till 
kommunikation och samarbete. Kommunikationen innebär informationsutbyte mellan två 
eller flera personer och samarbete handlar om att två eller flera personer samarbetar kring ett 
gemensamt objekt (Wiberg, 2005).  
 
1.6.3 Utgångspunkter för begreppen i undersökningen 
Min utgångspunkt av definitionen av intranät följer Barks m fl (2002) då ett intranät omfattar 
både information och kommunikation. Användningen av begreppet intranät i denna 
undersökning gör jag utifrån Bark m fl (2002). Definitionen jag har valt att använda vad gäller 
interaktion via intranät är den samma som innefattar sociala medier (Heide, in press). Dessa 
sociala medier, eller interaktiva funktioner, kan rent konkret bestå av möjligheter till att 
kommentera texter, diskussionsforum och wikis. Den kommunikativa delen är dubbelriktad 
och kan ge medarbetare feedback i form av kommunikation med andra 
organisationsmedlemmar. I texten använder jag termen interaktiva intranät som jag således 
kan likställa med sociala medier.  
 
Då en kommunikationsartefakt spelar en central roll för undersökningens syfte är det 
betydelsefullt att ge begreppet en innebörd. I begreppet kommunikationsartefakt inkluderar 
jag implicit lärande med stöd från Säljö (2005) som menar att ”artefakter är ett uttryck för 
kollektivt lärande [...]” s 79). Enligt Säljö (2005) är det betydelsefullt att förstå och ta hänsyn 
till vad utveckling och lärande innebär när individen använder sig av artefakter. Intranät som 
kommunikationsartefakt innefattar därför centralt återkommande begrepp i undersökningen 
som till exempel lärande och interaktion. Dessa begrepp använder jag för att senare diskutera 
informanternas kvalitativt olika uppfattningar av intranätets konsekvenser för lärande.  
 
2 TEORETISK REFERENSRAM 
2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  
Säljö (2005) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i interaktion mellan 
människor. Med hjälp av kulturella erfarenheter skapar människan kunskaper som kommer 
från handlingsmönster vilka är uppbyggda i organisationer och samhälle. Därför är lärande en 
dynamiskt och ständigt föränderlig process.  

Lärande definierar Säljö (2000) som något som individer och kollektiv tar med sig för ett 
framtida användande från olika sociala situationer. Individen tillägnar sig kunskaper genom 
en delaktighet där interaktionen sker med andra människor. Samtidigt menar han att lärande 
är svårt att förstå sig på och förklara. Inom det sociokulturella perspektivet är situerat lärande 
betydelsefullt för att förstå hur lärande växer fram i sociala praktiker (Säljö, 2000). Sådant 
lärande sker alltid i en viss situation där själva situationen är av betydelse för lärandets 
karaktär och resultat (Illeris, 2007). Säljö (2005) menar vidare att lärande som term ofta 
benämns i positiva ordalag där människor anser att det är betydelsefullt att lära och ju mer 
desto bättre. Av detta påstående drar Säljö (2005) slutsatser att lärande är något positivt. Men 
med denna utgångspunkt saknar begreppet lärande, enligt Säljö (2005), relevans ur en 
analytisk synvinkel. 
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I studier inom den sociokulturella traditionen, om hur människor tillägnar erfarenheter, är 
utgångspunkten situerade aktiviteter där processer, innehåll och form är oskiljbara för 
individen. Således går det inte att skilja innehåll och form i sociala praktiker. Vidare menar 
Säljö (2005) därför att lärande inom det sociokulturella perspektivet är en process där 
människor tillägnar kunskaper och färdigheter där individen blir mer och mer bekant och lär 
sig att använda redskap i olika situationer. Erfarenheter av detta gör att individen lär sig 
använda redskapen på ett produktivt sätt. Medarbetares kunskaper och färdigheter är så pass 
fast knutna till de redskap som de använder i arbetet att det är svårt att skilja färdigheter och 
användning av redskap från varandra.  

Med hjälp av redskap, som till exempel intranät, bygger medarbetarna upp kunskaper 
efterhand och användandet blir en del i arbetsvardagen. Att dessa redskap är materiella gör att 
medarbetare kan dokumentera kunskaper och färdigheter. Enligt Säljö (2005) är det vanligt att 
organisationer dokumenterar och samlar kunskaper och erfarenheter med hjälp av databaser, 
protokoll, instruktioner och kollektiva erfarenheter från olika arbetsuppgifter och projekt. 
Denna dokumentation skapar nya förutsättningar för den nya generationen på individ-, 
organisations- och samhällsnivå. Vidare menar Säljö (2005) att det är genom de kulturella 
redskapen vi uttrycker vårt kollektiva lärande och när vi lär oss använda dem kan vi ta del av 
organisationens erfarenheter.  
 
2.2 Designteoretiskt perspektiv på lärande 
I denna studie betraktar jag lärande som en social process som sker i förhållande till någon 
och till något meningsfullt. Rostvall och Selander (2008) menar att människor i den sociala 
världen kodar gemensamma system, värderingar, normer och regler. Nya förutsättningar 
ställer förändrade krav på hur vi skapar information och kunskapsinnehåll. Snabba 
förändringar som nya medier, kommunikationskanaler och sociala gemenskaper kräver nya 
begrepp för att vi ska kunna studera lärande och kunskapsutveckling (Rostvall & Selander, 
2008). Detta väljer författarna att benämna som design för lärande. Det är ett designteoretiskt 
perspektiv med fokus på lärandets form och innehåll. Författarna menar att dessa två faktorer 
är beroende av varandra då formen är en del av innehållet.  
 
Perspektivet tar utgångspunkt i en skolkontext men författarna menar samtidigt att 
perspektivet och dess centrala begrepp även är applicerbara inom organisationer och det 
lärande som där sker. Lärarna ska designa en bra lärandemiljö och välja ut bra resurser. På 
samma sätt kan en informatör med ansvar för intranätet i organisationen förmedla ett verktyg 
som ska möjliggöra lärande och kunskapsutveckling inom organisationen. Medarbetare är 
aktiva mottagare av information som de själva är med och designar. En väl fungerande 
kommunikation kräver meningsfull information i form av tecken och symboler som är 
ordnade efter vissa principer. Lärande i organisationer följer inte samma progression som det 
är tänkt inom skolkontexten. Inom organisationer är det mer vanligt att tolkning av olika 
informationskällor sker utifrån specifika intressen i en viss situation.  
 
Enligt Rostvall och Selander (2008) finns en tydlig koppling mellan processer som lärande, 
kunskap och kommunikation. Kunskap framträder genom kommunikation i olika former och 
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lärande är processen som ger en ökad förståelse för hur vi använder olika 
kommunikationssätt. Kommunikationen är multimodal. Det innebär att kommunikation är en 
informationsmättad process som sker genom många parallella system där varje system har en 
viss mening. Teknik och digitala medier har lett till att sättet som människor skapar innebörd 
och mening på styr individens intressen. Multimodala medier ger stöd åt detta då de tar bort 
gränser mellan medias skapare och den som tar del av mediainnehållet. Användandet av 
medierad kommunikation rör sig i ett fritt spelrum av olika typer av medier där lärande består 
av att återskapa något som är intressant för individen. Således blir lärande en nyskapande och 
intressestyrd process där tonvikten ligger på bildandet av innebörd och mening istället för att 
bevara informationens ursprungskaraktär (Rostvall & Selander, 2008). Detta lärande skapar i 
sin tur tolkningar där medierna bildar nya former av interaktivitet och kulturella redskap. Det 
kommer att finnas fler och mer komplicerade sätt att tolka innebörder genom medier vilket i 
sin tur skapar ett stort antal tolkningsgemenskaper som ska hävda sin rätt till en viss tolkning 
och ett annat sätt att lära (Säljö, 2005).  
 
2.3 Organisatoriskt lärande  
Det är tämligen enkelt att i teorin förklara hur organisationer kan lära men desto svårare att 
påvisa det i praktiken. Jacobsen och Thorsvik (2008) väljer att förklara lärande genom att 
påstå att individen tillägnar sig ny kunskap varav kunskapen förändrar beteenden. Således 
sker organisatoriskt lärande när individer i organisationen uppfattar att det finns något som 
kräver en åtgärd och där individerna analyserar bakgrunden till att åtgärden faktiskt behövs. 
Individer i organisationen löser problematiken och ser sedan till att egna beteenden förändras 
som ett resultat av att man från början registrerade att något behövde ändras. Samtidigt 
förklarar Jacobsen och Thorsvik, (2008) en rad faktorer som måste vara uppfyllda för att 
lärande ska ske i organisationen. Individerna i organisationen måste reflektera över vad de 
upplever inom organisationen samtidigt som individerna ska sprida resultatet av 
reflektionerna till de övriga medarbetarna. Lärande sker genom överföring och delning av 
erfarenheter och kunskaper. Således är den interna kommunikationen kärnan i hur lärande ser 
ut och fungerar inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Argyris menar i sin tur, enligt Granberg och Ohlsson (2004), att lärande i organisation inte 
enbart berör hur individer förändrar något utan även varför individer genomför förändringen. 
Termerna single loop, double loop och deutero lärande sammanfattar detta. Single loop 
lärande sker på en enkel nivå där människor löser problem utan att ge svar på varför 
förklaringen löste det specifika problemet. I sammanhang där lösningar på problem får en 
förklaring och där nya handlingsmönster tar form sker ett double loop lärande. Det sista, 
deutero lärande, handlar om att medarbetarna lär sig att lära och därigenom utveckla en 
förmåga till att lära i en sammanhängande process.  
 
Döös och Wilhelmson (2005) menar att en viss typ av kunskap är av betydelse för att man ska 
kunna förstå sig på hur medarbetare i en organisation delar kunskap och hur dessa kunskaper 
blir gemensamma i ett kollektiv. Kunskapen är av deklarativ art vilket är en informations- och 
faktabaserad kunskap som ofta rör den egna organisationens praktiska arbete. Kollektivt 
lärande är en process där individer lär genom interaktivitet och kommunikativt lärande. För 
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att lärandet ska vara kollektivt bör det bestå av, i gruppen, gemensamma föreställningar där 
förståelsen är likartad, vilket leder till en gemensam förmåga till att handla i olika situationer 
(Döös och Wilhelmson, 2005). Vidare menar författarna även att olika typer av nätverk spelar 
en central roll i en interaktionsgemenskap där fokuseringen ligger på samarbete och relationer 
framför kontroll och rutiner. Relationen är betydelsefull och är en form av kompetens som 
bildas vid transaktionell interaktion. Med detta menar författarna att medarbetaren i denna 
relation får en förståelse för något ovanligt eller får en typ av bekräftelse på en redan känd 
kunskap. Lärande berör enligt Döös och Wilhelmson (2005) således utbyten mellan individer 
och dess omgivning.  
 
2.4 Knowledge Management 
Enligt Heide (in press) är begreppet Knowledge Management en vidareutveckling av 
diskussionerna om lärande organisationer. Knowledge Managament handlar om 
organisationers tillvaratagande av kunskap genom hantering och styrning av organisationers 
interna informationshantering. Intranätet fungerar i detta fall som ett verktyg som kan 
underlätta och effektivisera arbetet. Grundstenen i syftet med att fler organisationer idag har 
ett fungerande intranät är att ledningen har insett kapaciteten i kunskap som det mest 
betydelsefulla medlet vid konkurrens med andra företag. Allt fler organisationer är 
kunskapsproducerande. Medarbetare i ett tillverkningsföretag har ett helt annat förhållande till 
kunskap, information och informationsteknik. Ofta talar man även om ett 
informationsöverflöd som ställer höga krav på att medarbetare effektivt kan tolka stora 
mängder information och därefter ta ställning till hur de ska hantera informationen. Den stora 
hanteringen av information kräver en metod för att organisationen ska kunna ta tillvara den 
kunskap som en gång har uppstått (Heide, in press).  
 
Fokusering inom Knowledge Management har länge handlat om teknik. Heide (in press) 
menar att man ska fokusera på sociala processer. Han menar att Knowledge Management 
handlar om ledning av organisationslärande. Detta förutsätter en kontext som underlättar ett 
samspel där respekt av varandras identiteter är betydelsefullt. Ledaren i organisationen bör ha 
ett lärandeperspektiv på organisationens verksamhet där intranätet fungerar som en betydande 
plattform för organisationslärande. Detta bör vara utgångspunkten men det finns problem. Ett 
är det som uppstår då ledaren har en allt för rationell syn och hur lärandet fungerar i 
praktiken. En lösning på detta problem är enligt Heide (in press) att ledarna släpper kontrollen 
samt tonar ned den rationalistiska utgångspunkten för att organisationslärande genom intranät 
ska fungera. Han menar att organisationer ofta skapar en kultur där fel inte accepteras. 
Organisationer riskerar därmed att gå miste om det lärande som sker i anslutning till felsteg 
vilket hämmar skapandet av nya kunskaper. En central del inom Knowledge Management är 
informationsteknik som möjliggör spridning och lagring av information. Vanligt 
förekommande är tron på att databaser är lösningen på många organisationers sätt att hantera 
information och kunskap. Forskningen visar dock att få personer använder all lagrade data. 
Detta beror ofta på att ledningen fyller databaserna med information de anser vara nödvändig 
utan att undersöka medarbetarnas informationsbehov (Heide, in press). Vidare menar Heide 
att även IT-ansvariga ofta löser Knowledge Managament-problem genom att hantera dem som 
informationsproblem och därigenom satsa på ny informationsteknik. Ofta utgår dessa 
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personer från att ju mer information medarbetarna har desto bättre kommer de att lösa 
problem och automatiskt generera mer kunskap till organisationen. 
 
3 METOD 
3.1 Forskningsansats 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om kvalitativt olika 
uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Den verklighet jag avser att möta med 
utgångspunkt från mitt problemområde är en pluralistisk ontologi där allt existerande inte kan 
få svar genom enbart en förklaring utan där olika uppfattningar utvecklar mer kunskap om 
fenomenet. Jag har influerats av en fenomenografisk ansats där det fenomen jag studerar är 
intranät som kommunikationsartefakt. Ansatsen ger stöd till undersökningen på så vis att den 
synliggör variationer i informanters kvalitativt olika sätt att erfara interaktivitet på intranät 
(Starrin & Svensson, 1994). En fenomenografisk ansats ger spänning mellan informanternas 
olika uppfattningar av samma fenomen.  
 
3.2 Intervju som metod 
För att utveckla kunskap har jag använt intervjuer som inom fenomenografin är en stödjande 
metod (Starrin & Svensson, 1994). För att uppnå undersökningens syfte var det även 
betydelsefullt att finna skillnader i informanternas uppfattningar. Detta ansåg jag på bästa sätt 
uppnå genom intervjuer då dessa möjliggör fördjupad förståelse (Starrin & Svensson, 1994). 
Förståelsen blev djup då jag i direkt anslutning till svar från informanterna kunde ställa 
följdfrågor.  
 
3.3 Val av miljö och informanter 
Då fokus i undersökningen har legat på intranät som kommunikationsartefakt var det 
betydelsefullt att finna organisationer som tillämpar just interaktiva funktioner i deras intranät 
så som möjligheter att kommentera texter, diskussionsforum och wikis. Efter att ha tagit 
kontakt med ett 30-tal organisationer som skulle kunna passa in på min undersökningsprofil 
uppstod ett glapp mellan mina föreställningar om hur verkligheten ser ut och hur den faktiskt 
ter sig. Det visade sig att organisationer ständigt arbetar med att utveckla sina intranät och att 
hälften av informanterna befann sig i organisationer vars intranät tillåter 
flervägskommunikation. Teknikens utveckling är mycket snabb medan organisationer har en 
mer konservativ inställning till intranätets kapacitet (Bark m fl, 2002: Heide, in press). 
Organisationerna som jag kontaktade valde jag slumpmässigt ut ifrån min förförståelse att 
större organisationer skulle ha väl fungerande intranät. Totalt ställde sig åtta personer positiva 
till att delta i undersökningen. Organisationerna arbetar med att utveckla sina intranät till mer 
än att bara bestå av en enkelriktad kommunikation. Informanterna i undersökningen är 
personer i organisationer som är ansvariga för intranät och dess utveckling. Därför ansåg jag 
att dessa personer har uppfattningar av interaktiva intranäts roll för den interna 
kommunikationen samt vilka kompetensutvecklingspotential intranätet har i organisationer. 
Personerna har befattningar som webbutvecklare med ansvar för intern och extern webb, e-
strateg, personalchef samt informatörer med intranätsansvar. Informanterna är verksamma i 
globala, kommunala och privata organisationer.  
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3.4 Genomförande 
Jag genomförde åtta intervjuer varav sex stycken via telefonintervju och två via fysiska 
möten. Jag spelade in samtliga intervjuer och använde ett intervjuformulär som informanterna 
fick före intervjun. Jag inledde intervjuerna med bakgrundsfrågor där informanterna fick 
berätta om deras roll i organisationen samt hur länge de arbetet inom organisationen. Detta 
var ett naturligt sätt att inleda samtalet på för att på så sätt fokusera på konkreta och enkla 
frågor. Inledningsvis bad jag informanterna att definiera ett intranät för att på så sätt ge 
förutsättningarna för de återstående frågorna. 
 
3.5 Bearbetning och analys av data 
I anslutning till intervjuerna transkriberade jag data för att således eliminera riskerna att 
komma ifrån rådata (Cohen, Lawrence & Morrison, 2007). I den fenomenografiska analysen 
presenterar forskaren olika kategorier av hur informanterna uppfattar fenomenet. Dessa 
kategorier ska med fördel vara distinkta från varandra för att se tydlighet i resultatet (Starrin 
& Svensston, 1994). Samtidigt menar Marton och Pong (2005) att kategorierna inte kan vara 
oberoende av varandra utan bör vara representativa för den aktuella kontexten. Individer kan 
även flytta från att ha grundläggande uppfattningar av ett fenomen till att ha mer invecklade 
uppfattningar vilket tyder på en viss hierarkisk uppbyggnad av informanternas uppfattningar 
av fenomenet. För varje ny nivå i hierarkin krävs en djupare förståelse än de uppfattningar 
som informanterna presenterar på den lägre nivån. Fenomenografin syftar inte till att 
generalisera resultatet där informanternas uppfattningar inte kan vara representativa för alla 
intranätsansavariga eftersom dessa personer är verksamma inom olika typer av organisationer 
(Starrin & Svensson, 1994).  
 
Analysen av insamlad data genomförde jag genom att skapa kategorier. Efter att ha 
transkriberat intervjuerna och analyserat textmaterialet har jag avlyssnat inspelningarna igen. 
Det har således skett en växelverkan mellan rådata och transkriberat material för att 
kategoriseringen inte skulle föra svar och citat ur sitt ursprungssammanhang. Kategorierna är 
baserade på data som verifierar varje kategori (Starrin & Svensson, 1994). Författarna menar 
vidare att analysen inom fenomenografin handlar om att leta efter väsentliga uttalanden för att 
kunna finna kvalitativa skillnader i informanternas sätt att hantera innehållet i företeelsen eller 
i objektet som varit i fokus i undersökningen. Jag kunde tidigt urskilja två huvudkategorier 
som jag baserar på kvalitativt olika uppfattningar av huruvida informanterna uppfattar att 
intranätet består av främst informationshantering eller där interaktionen har en central roll. 
För att förtydliga huvudkategorierna samt för att synliggöra kvalitativt olika uppfattningar av 
intranät som kommunikationsartefakt bildade jag tillhörande underkategorier. Jag har givit 
samtliga kategorier namn efter uttalanden som informanterna gjort samt hur de konsekvent 
beskriver samma företeelse. Jag har selektivt sorterat bort informanternas uppfattningar som 
inte berör intranät som kommunikationsartefakt. Detta förekommer i den fenomenografiska 
analysen då det inte är allmänna uppfattningar som är intressanta (Starrin & Svensson, 1994).  
 
3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet i en studie avser om studien har undersökt det den syftade till att undersöka (Cohen, 
Lawrence & Morrison, 2007). Något som till en början ger indikationer på en låg validitet är 
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att informanterna i undersökningen är intranätsansvariga. Flertalet är även ansvariga för den 
externa kommunikationen vilket innebär att de förväntas ha goda kunskaper i hur man i alla 
lägen framställer organisationen på ett positivt sätt. Genom att intervjua dessa personer kan 
svaren ha blivit färgade av informanternas kunskaper. Samtidigt hade svar från medarbetare 
inte givit lika rik data om uppfattningar av just utvecklingen av intranät. Starrin och Svensson 
(1994) menar även att informanterna med fördel kan ha erfarenhet och kunskap om fenomenet 
för att på så sätt säkerställa att dessa personer har uppfattningar inom det aktuella området.  
 
Kritik mot fenomenografin som ansats är riktad mot validiteten i om samtliga informanter 
faktiskt uppfattar samma fenomen. Denna kritik har stor betydelse vid säkerställandet av 
jämförelser av informanternas uppfattningar. För att eliminera risken med att på detta sätt ge 
undersökningen en låg validitet har uppfattningen genom fenomenografins aspekter givit svar 
dels på vad uppfattningen innehåller och dels på hur uppfattningen är skapad. Inledningsvis 
fick informanterna tydliggöra och definiera centrala begrepp för att på så sätt validera den 
fortsatta intervjun. Vad- och hur-aspekter på studien är beroende av varandra då 
informanterna bör ha en förståelse för fenomenet ”interaktion via intranät” innan 
informanterna kan föra diskussioner kring hur interaktionen är konstruerad (Starrin & 
Svensson, 1994). 
 
Reliabilitet handlar i sin tur om med vilken noggrannhet forskaren genomför undersökningen 
(Cohen, Lawrence & Morrison, 2007). Den kritiska punkten i en undersökning med 
fenomenografisk ansats är huruvida kategoriseringen verkligen är representativ för 
datasamlingen. Starrin och Svensson (1994) förklarar att forskaren inom fenomenografin 
stöter på frågor som noggrannhet, trovärdighet och giltighet där det är en förutsättning att 
forskaren kan förklara hur väl informanterna återger den uppfattade verkligheten. Jag har 
således skapat två huvudkategorier och fem underkategorier utifrån informanternas 
uppfattningar.  
 
Samtliga informanter arbetar med utveckling av intranät inom organisationen. Marton och 
Pong (2005) menar att systemutvecklare ibland använder en form av ansats som liknar den 
fenomenografiska. Vid utvärderingar fokuserar systemutvecklare ofta på skillnader i 
uppfattningar i en grupp inom en organisation. Svaren blir mer av utredande karaktär. I 
flertalet av intervjuerna besvarade informanterna frågorna på ett sätt som gav sken av att 
informanterna hade förväntningar på sig att prestera något. Ett fåtal av frågorna kan ha givit 
intrycket av att vara av en sådan karaktär att de ville synliggöra någon form av utveckling 
inom organisationen. I ett fåtal fall gav informanterna även indikationer på att de hade 
förväntningar på att jag skulle ha en viss kunskap om intranät samt att jag hade vissa 
förväntningar på deras svar. Starrin och Svensson (1994) menar att intervjun kan komma att 
bestå av svar av konstruerad art som visar på uppfattningar som tidigare inte har resulterat i 
någon form av reflektion av informanterna.  
 
3.7 Etiska överväganden 
Etiska ställningstaganden har från undersökningens start utgjort en betydelsefull aspekt för att 
undvika en negativ påverkan på resultatet. I enighet med forskningsetiska principer 
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informerades deltagarna om intervjuns karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick 
efter överenskommelse ta del av intervjufrågorna samt undersökningens syfte genom ett 
missivbrev före intervjuerna (se bilaga 1 och 2). I brevet förklarar jag undersökningens syfte 
samt att materialet är konfidentiellt, det vill säga att deras person och organisation är 
anonymiserade. Före intervjuerna var jag noga med att påpeka att informanterna själva fick 
föreslå ett lämpligt tillfälle då vi kunde genomföra intervjun. Informanterna har givit sitt 
samtycke till att spela in intervjun.  
 
3.8 Metoddiskussion  
Jag genomförde sex av åtta intervjuer via telefon där möjligheten till att väga in mimik, gester 
och kroppsspråk i intervjusvaren gick förlorade. Anledningen till att jag intervjuade personer 
med ansvar för intranät var att deras organisationer just nu befinner sig i olika typer av 
utvecklingsfaser av intranätet. Denna utveckling handlar i huvudsak om att skapa möjlighet 
för medarbetarna att kommentera, diskutera och bli delaktiga i intranätets funktion. Hälften av 
de representerade organisationerna använder i dagsläget interaktiva intranät. De resterande 
informanterna kunde bara delge sina uppfattningar av vad funktionerna kan komma att leda 
till. Datainsamlingen är tillförlitlig då jag formulerade intervjufrågorna efter att jag tagit del 
av tidigare forskning inom området. På så sätt var jag insatt i informanternas kontext och hade 
vetskap om att frågorna hade förankring i viss teori. De teorier som har syftar till att ge stöd 
för att utveckla kunskap om intranät som kommunikationsartefakt effekt är till viss del 
stödjande. Att studera processer som kommunikation och interaktion som potential för 
lärande är i sig en svår uppgift. Många gånger är detta inte heller något som medarbetarna 
konkretiserar inom organisationer vilket gör det hela ännu mer komplicerat. 
Sammanfattningsvis saknar jag konkreta element för att slutsatsen ska bli av mer distinkt 
karaktär. Resultatet får stöd av tidigare forskning och teori där resultatet blir bekräftat och 
förstärkt.  
 
4 RESULTAT 
4.1 Analys 
Jag presenterar resultatet i kategorier som som står för skillnader i uppfattningar av vad 
interaktiva intranät kan åstadkomma för kommunikationen i organisationer. De två 
huvudkategorierna består av Lärande om organisation och Lärande via interaktiva intranät. 
Varje huvudkategori har underkategorierna Organisationsinformation och Försiktighet 
respektive Öppenhet, Delaktighet och Kunskapsdelning. Dessa syftar till att förstärka och 
vidareutveckla huvudkategorierna. För att utveckla kunskap om uppfattningar hos 
informanterna har jag gjort kategoriseringen med fokus på informanternas uppfattningar av 
vad interaktiva intranät kan möjliggöra. Således åtskiljer kategorierna informanternas 
inbördes uppfattningar från varandra vilket enligt Starrin och Svensson (1994) förekommer då 
uppfattningar består av det innehåll som individen tillägnar relationen mellan sig själv och sin 
omvärld. Denna relation är dynamisk och förändras över tiden. Detta förklarar därför att en 
informant kan ha uppfattningar som jag kategoriserar olika då mitt syfte inte fokuserar på 
skillnader beroende på typ av organisation eller roll i organisation.  
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4.2 Lärande om organisation  
Informanterna uppfattar intranätet som organisationens främsta informationskanal. Ofta är 
interaktionen låg och det begränsar flervägskommunikationen. På intranätet finns 
applikationer som tillhandahåller statisk information i form av olika typer av dokument. 
Informanterna använder begreppet information mer frekvent än ordet kommunikation. En 
informant menar att syftet med deras intranät är det ska fungera som en informationsbas för 
alla medarbetare och att all nödvändig information bör finnas där. 

[...] alltså intranätet är ju vår främsta informationskanal 
med nyheter, mötesprotokoll och sådana grejer 
(Intranätsansvarig). 

En informant erfar intranätet som ett datornätverk som befinner sig bakom brandväggar. 
Samtidigt menar han att det är svårt att dra gränserna för var ett intranät börjar och slutar 
eftersom många system arbetar samtidigt i intranätet. En annan informant ser intranätet som 
en sluten enhet där man styr vilka som har behörighet eller tillgång till intranätets olika 
funktioner. En informant förklarar att intranätet har en central roll för den interna 
informationen där det fungerar som utgångspunkten för just informationshantering.  
 
4.2.1 Organisationsinformation 
En informant erfar interaktion på deras intranät som att de anställda kan ta del av viktig 
information. Informanten menar att ett intranät som möjliggör att man själv som individ kan 
utföra saker borde medföra en ökad aktivitet och delaktighet i arbetet. En annan informant 
menar att strukturen på ett intranät är det viktigaste och menar att strukturen ständigt växer 
och blir bättre. Det handlar till exempel om att samla all medarbetarinformation på ett ställe. 
Denna information handlar om allt från det som kan vara relevant den första arbetsdagen, 
vilken klädkod som gäller till vad som händer när man som medarbetare slutar på företaget.  

En annan informant erfar att de använder intranät på ett sätt så att de anställda får mer 
kunskap om vad som är på gång i verksamheten. Nyhetsflödet löper från både chefer och 
kollegor. Det finns även funktioner som gör den anställde mer självgående och frigör tid för 
samtal med kollegor. Dessa funktioner består till exempel av bokningar av konferensrum, 
poolbilar och utrustning. Dokument och policys ska vara lätta att finna genom en tydlig 
struktur. En annan informant menar att deras intranät är en informationsplats som blivit bättre 
de senaste åren. Informanten menar att det inte finns någon vana i beteendet hos medarbetare 
trots att de har arbetat inom organisationen i många år.  

[...] man frågar istället, det är ju en skillnad. Vi har 
mycket upplagt på intranätet idag men som medarbetare går man 
kanske inte dit och söker först utan man frågar 
(Personalchef).  

För en annan informant är det viktigt att se till att medarbetarna får kunskap om hur 
organisationen ser ut. Genom intranätet får medarbetarna kunskap om vad som sker inom 
organisationen vilket enligt henne stärker medarbetarna i deras yrkesroller. En annan 
informant uppfattar intranätet framför allt som en plats att publicera nyheter och akuta 
meddelanden som når ut till så många som möjligt. Medarbetarna använder intranätet också 
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för att hitta riktlinjer och regler och för att publicera protokoll och information från olika 
möten. En annan informant erfar att lärande via intranät ger kunskaper i hur intranätet 
fungerar samt hur man ska hantera ett verktyg.  

Intranätet är liksom first stop för information. Om man vill 
lära sig någonting, det kan ju vara till exempel om ett annat 
affärsområde inom företaget som man vill lära sig mer om, då 
är ju det här ett bra ställe att börja på (Webbredaktör).  

Medarbetare kan få kompetensutveckling med hjälp av intranätet. Detta erfar en informant 
som även ser detta som ett sätt att behålla de bästa medarbetarna inom organisationen. Genom 
intranätet kan medarbetarna få information om andra ännu okända delar av organisationen. 
Därmed är intranätet en källa till information.  
 
4.2.2 Försiktighet 
En informant förklarar att organisationen just nu arbetar med att byta ut det befintliga 
intranätet. Bytet sker till ett system som har fler funktioner redan från början och som är 
influerade av Web 2.0 där fokus ligger på interaktiva applikationer såsom diskussionsforum. 
Han tror däremot inte att de kommer att introducera dessa funktioner direkt. Organisationen 
prioriterar inte dessa funktioner och det tekniska arbetet kräver mycket jobb i form av 
migreringsåtgärder. Den främsta anledningen till att man väntar med att lansera interaktiva 
funktioner är att organisationen ser en del risker med införandet.  

[...] den här typen av organisation är otroligt riskmedveten, 
det ligger liksom i vad vi jobbar med, [...] därför är vi 
normalt ganska försiktiga och allting ska övervägas väldigt 
många gånger och testas och så innan man vill gå vidare med 
någonting som förändrar strukturen (Webbredaktör).  
 

En informant erfar att det finns andra faror med att låta medarbetarna få ett större inflytande i 
organisationens informationshantering. Informanten menar att ledningen till en början såg 
risker med att införa bloggar på intranätet då de såg att problem med att rent tidsmässigt 
kunna hantera alla kommentarer från medarbetarna. Ledningen skulle på något vis bemöta 
kommentarerna och såg att detta kunde bestå av mindre positiva kommentarer. Vidare menar 
informanten att detta är frågor som organisationen måste ta ställning till innan bloggar införs 
där en central fråga är om medarbetarna ska få tillåtelse att publicera direkt eller om 
kommentarerna ska gå via något typ av filter. Ytterligare en informant menar att det är andra 
faktorer som spelar in när det gäller att utveckla interaktiva intranät. Informanten erfar att 
datormognaden är mycket varierad inom organisationen vilket gör att de är svårt att få alla 
medarbetare att börja använda en blogg. Samtidigt menar informanten att organisationen 
befinner sig i startgroparna för de mer interaktiva funktionerna på intranätet.  
 
En annan informant menar att organisationen har en kultur där man är skeptisk till hur man 
inom organisationen ska hantera information. Samma informant erfar också att ledningen inte 
driver interaktiva intranät. Hade stödet från ledningen sett annorlunda ut hade även deras 
intranät haft en annan funktion.  
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Alltså, jag kan säga att jag personligen kanske har planer men 
sen gäller det att få de förankrade i hela organisationen 
eller i alla fall i ledningen. För vi har väl idag ändå en 
viss, om vi ska kalla det, skepticism, vi är lite restriktiva 
kring information och informationshantering 
(Personalansvarig).  

En informant upplever risker med att frigöra informationen på intranätet. 
Dokumenthanteringen är viktig och det förutsätter en specifik struktur för hur man arbetar. 
Informanten menar att det skulle kunna finnas ett wordbaserat forum kring arbetet men idag 
arbetar man på filservern med ett antal dokument. En annan informant erfar att interaktionen 
inte kommer att kunna fungera förrän organisationen har löst problematiken kring att alla 
medarbetare ska han en personlig inloggning. I dagsläget har organisationen olika roller på 
intranätet. Det gör att man med en viss roll har åtkomst till en viss typ av information. 
Informanten menar att om man som medarbetare ska ställa frågor och diskutera så vill man 
hålla det inom en krets med likasinnade. 
 
4.3 Lärande via interaktiva intranät  
Informanterna ser intranätet som en kombinerad informationsplats och ett arbetsverktyg. 
Informationsplatsen består av information samt ett nyhetsflöde. Arbetsverktyget i sin tur 
möjliggör interaktion i form av samarbetsytor och forum på intranätet. Intranätet ger 
möjligheter till att kommentera texter, diskussionsforum och wikis. Uppfattningar visar på att 
det i vissa fall sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte via dessa interaktiva funktioner där 
medarbetarna bidrar med egen information och kunskap. En informant erfar att intranätet är 
en av flera kanaler för den interna kommunikationen och betraktar den därför inte som den 
enda källan till kunskap. En annan informant erfar intranätet som en kanal av många för den 
interna kommunikationen och menar att användaren har en betydelsefull roll i processen.  

Och återigen, intranätet är bara en kanal! Det är många som 
tänker att intranät, där har vi lösningen för den interna 
kommunikationen. Intranätet är en del i den interna 
kommunikationen men det finns många fler kanaler att nå ut 
till sina medarbetare, utnyttja intranätet så mycket det går 
men se till så att du förankrar det först hos användaren innan 
du gör något som du tror (Webbredaktör).  

En annan informant ser intranätet som en kanal som hänger samman med all annan 
kommunikation. Han menar samtidigt att intranätets utveckling har varit nyskapande under de 
senaste åren. Den stora förändringen är att den nya plattformen har ökat dialogen på 
intranätet. Idag är därför intranätet en lika viktig del av internkommunikationen som 
företagets tidning och lokala nyhetsbrev. 
 
4.3.1 Öppenhet 
Det finns skillnader i inställningen till att göra intranätet mer tillgängligt genom att möjliggöra 
för ett större deltagande från medarbetarna. Vissa informanter erfar att medarbetarna blir mer 
delaktiga då de interaktiva funktionerna skapar en större tillgänglighet och ett större 
engagemang. Detta förutsätter bland annat att organisationen har en kultur som accepterar 
denna öppenhet. En informant menar att organisationen måste våga öppna upp kanalerna och 
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menar samtidigt att detta inte alls är något självklart. Ledningen har många ämnen som 
hindrar att intranätet kan bli mer interaktivt. Dessa hinder erfar informanten som något som 
måste ändras genom en kulturförändring.  

Sen tror jag också att det finns en väldigt bra grej med att 
öppna upp och liksom ha ett interaktiv intranät, för det blir 
en slags kulturbärare inom organisationen där det är okej att 
tycka saker och att det är okej för alla att bidra, så det har 
ju många effekter (Kommunikationsansvarig).  

Interaktiva funktioner är positiva för organisationen på så sätt att de stimulerar till egen 
aktivitet och en öppenhet och att medarbetarna själva kan vara med och påverka. Vidare 
menar samma informant att genom att medarbetarna kan vara med och tycka till i specifika 
frågor ser medarbetarna att det leder till något konkret. Interaktivitet stimulerar därför enligt 
informanten till en egen aktivitet. En annan informant kan inte se att interaktiviteten på 
intranätet skulle kunna vara negativ för organisationen. Istället tror informanten att 
medarbetare inte har för avsikt att publicera information som på något sätt skulle kunna skada 
den egna organisationen. Det finns en viss efterfrågan av funktioner som möjliggör dialog. 
Informanten menar att detta är något som visat sig i de undersökningar de genomfört innan de 
lanserade det nya intranätet.  

[...] man eftersöker mer dialog, att kunna byta erfarenheter 
på intranätet [...] man kan kommentera artiklar sen har vi 
olika typer av forum också där man kan diskutera olika frågor 
(Webbredaktör).  

En annan informant erfar att kunskapsdelning på intranätet skulle få en central roll om 
organisationen valde att göra intranätet mer tillgängligt för medarbetarna. Med tillgänglighet 
menar han att medarbetarna själva kan vara med och bidra och på så sätt bli mer medvetna om 
vilka kunskaper som finns inom den egna organisationen. Detta är enligt honom ett sätt att få 
medarbetarna att bli bättre ambassadörer för företaget. För en annan informant är interaktion 
öppenhet och möjlighet till omedelbar tvåvägskommunikation. Informanten erfar att 
interaktionen har stor betydelse för kommunikation utan mellanhänder. För en informant 
består de positiva effekterna av interaktiva funktioner på ett intranät av att organisationen blir 
mer öppen. Informanten tillägger dock betydelsen av ledningens ställningstagande då det är 
viktigt med öppenhet i hela organisationen.  
 
4.3.2 Delaktighet  
En informant menar att syftet med intranätet är att det ska vara en intern kanal för att nå ut till 
medarbetarna. Intranätet ska tillhandahålla information samtidigt som det ska skapa 
delaktighet. Ett annat syftet med intranätet är att det ska fungera som en kanal där 
medarbetarna kan få informationen först innan den lämnas ut externt. Informanten arbetar i en 
organisation som ofta syns i media. Därför är det enligt informanten nödvändigt att 
medarbetarna ska fungera som ambassadörer för organisationen. En informant erfar att 
interaktiviteten blir möjlig genom de arbetsytor som finns på intranätet.  

[...] på arbetsytan är man en grupp och alla har möjlighet ett 
se samma information och man har även möjlighet att skriva 
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meddelanden så delaktighet egentligen är ju det första 
(Webbredaktör).  

Interaktion på intranätet är enligt en informant något som innebär att interagera och på så sätt 
kunna påverka. Interaktion beskrivs som när man ger medarbetarna möjlighet att delta och 
bidra och på så sätt känna sig delaktiga i den information som finns på intranätet. En annan 
informant erfar att interaktiva funktioner möjliggör för medarbetarna att själva bidra med 
information. Detta ger informationen en annan dimension.  

Jag tror de är bra för att man känner sig delaktig, just det 
här om man tänker sig en blogg, om nu chefen kommer ut med ett 
inlägg så kan man direkt ge respons och så får man feedback 
tillbaka och då känner man att det är någon som lyssnar på en 
(Webbredaktör). 

Interaktiviteten på intranätet gör enligt en informant att medarbetarna blir delaktiga då de 
genom bloggar får gehör för sina åsikter och kommentarer. En annan informant erfar att 
interaktion på intranätet skapas genom att medarbetarna dels kan kommentera saker som 
läggs in och dels att de själva kan bidra och skapa information på intranätet.  

4.3.3 Kunskapsdelning  
Enligt en informant gör de interaktiva funktioner på ett intranät att organisationen får bättre 
nytta av allas kompetenser. En annan informant förklarar att deras intranät innehåller en sida 
där medarbetarna kan samla all typ av information i olika projekt och sedan dela denna 
information på en annan sida. Dessa samarbetsytor gör intranätet till ett arbetsverktyg för 
kunskapsdelning. Kunskapsdelning blir möjlig då det på intranätet finns dokumenterat hur 
medarbetare arbetar och löser problem i vissa situationer. Vidare menar samma informant att 
dokumenterad kunskapsdelning på sikt kan bli användbar vid nyanställningar. Den 
nyanställde kan ta del av de kunskaper som finns inom organisationen.  

Det är väldigt lätt att kunna dela varandras kunskaper. Man 
kan ha en företagswiki, vi skulle kunna skriva ner allt vi vet 
om branschen, alla uttryck, alla processer och förklara saker, 
det är jättebra för de som kommer nya och ska börja jobba här, 
det är en kunskapsbank liksom (Intranätsansvarig). 
 

Vidare menar informanten att denna kunskapsdelning idag sker genom loggböcker där 
medarbetarna skriver vad som hände i en situation, vad som gick fel och hur man löste 
problemet. På detta sätt blir medarbetarna mer medvetna och kan på ett annat sätt hjälpa 
varandra. En informant erfar att det är svårt att motivera medarbetarna att avsätta tid samtidigt 
som de ska se nyttan med kunskapsdelning på intranätet. Informanten tror att en wiki skulle 
kunna leda till att medarbetarna lär av varandra. En informant skulle vilja införa wikis i 
intranätet men upplever att det medför åtaganden som organisationens medlemmar inte alltid 
kan leva upp till. Ofta tar kunskapsdelning mycket tid samtidigt som det är svårt att motivera 
medarbetarna att dokumentera lösta problem. En annan informant erfar att interaktiva intranät 
gör att medarbetarna har en chans att att vara med och bidra och tycka till. Enligt en informant 
besitter medarbetarna mycket kunskap men samtidigt finns det inte alltid forum för att 
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synliggöra kunskapen. Informanten uppfattar också att alla medarbetare inte alltid är villiga 
att dela med sig.  

[...] tyvärr är inte alltid individerna beredda att dela med 
sig av den kunskapen, det är en utmaning, man vill ofta vara 
bäst på det som man är bra på och kanske av den anledningen så 
delar man inte med sig av sina ess i rockärmen (Webbredaktör).  

Kunskapsdelning förekommer enligt en informant i den del av organisationen som arbetar 
med produktion. Organisationen har beredskap dygnet runt vilket gör att informationen på 
något sätt måste gå vidare inom organisationen. Med hjälp av loggböcker på intranätet kan de 
som jobbar skriva in eventuella fel och lösningar. Där skriver medarbetarna själva och delar 
informationen sinsemellan. Kommunikation sker mellan såväl medarbetare som mellan ledare 
och personal. Via kommentarer och markeringar kan medarbetarna meddela övriga i 
personalen om det inträffar en driftstörning. En informant förklarar att de idag har arbetsytor 
på intranätet där medlemmar i ett projekt har tillgång till en stängd yta där medarbetare kan 
dokumentera och det kan ske samarbete. Samtliga arbetsytor har en förstasida som alla inom 
organisationen har tillgång till. Genom dessa sidor kan medarbetarna ta till sig kunskap och 
erfarenheter som medarbetare tidigare har levererat i olika projekt. På så sätt menar 
informanten att medarbetare slipper göra om samma misstag.  
 
4.4 Resultatsammanfattning  
Resultatet, med stöd från undersökningens syfte, visar att det råder kvalitativt olika 
uppfattningar av vad interaktiva intranät kan åstadkomma för kommunikationen inom 
organisationer. Informanterna erfar att interaktionen finns men att olika faktorer begränsar 
användningen. Det finns skilda uppfattningar av orsakerna till att interaktion ännu inte har fått 
en central plats på intranätet, till exempel organisationskultur med ovilja att dela kunskap 
samt svårigheter med att få medarbetarna att se nyttan med att dokumentera erfaren kunskap. I 
kategorin lärande om organisation visar uppfattningar på försiktighet inför lanseringen av 
interaktiva intranät. Intranätet är framför allt en informationsplats med information om den 
egna organisationen där möjligheten till informationsdelning är liten. Mycket av 
informationen är av praktisk karaktär som till exempel handböcker, mallar och 
policydokument. Intranätet är organisationens främsta informationskanal där man som 
medarbetare ska finna all nödvändig information. I kategorin lärande via interaktiva intranät 
visar informanternas uppfattningar att intranätet innehåller interaktion i form av 
samarbetsytor, loggböcker och bloggar. Organisationer skulle kunna använda interaktiva 
intranät för att göra medarbetare delaktiga i informationsprocessen. Forum och andra 
kommunikationssätt kan skapa möjligheter för öppenhet med en kultur som talar om att 
organisationen främjar kunskapsdelning mellan medarbetare.  
 
5 TOLKNING 
Wiberg (2005) menar att informationsteknik har övergått till en interaktionsteknik där 
tekniken omfattas av fler sociala element än tidigare. Även tekniken möjliggör funktioner där 
kunskapsdelning kan ske via intranätet (Holtz, 2008). Samtidigt visar resultatet av 
undersökningen att det råder skillnader i uppfattningar av vad organisationer egentligen 
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fokuserar på i sina intranät. En del menar att intranätet fortfarande fungerar som en 
informationsbank. Andra erfar att intranätet fungerar som ett interaktivt verktyg där 
medarbetaren själv kan vara med och påverka informationen; där Web 2.0 funktioner får en 
mer betydande plats på intranätet. Samtidigt menar Heide (in press) att det finns en generell 
övertro från organisationsledningen att databaser är lösningen på många informations- och 
kommunikationsproblem.  
 
5.1 Lärande om organisation 
5.1.1.Organisationsinformation 
Medarbetarna utvecklar kunskap om den egna organisationen. En informant beskriver att all 
medarbetarinformation som berör olika praktiska åtaganden man som medarbetare har inom 
organisationen finns samlad på intranätet. Stenmark (2005) bekräftar resultatet genom att 
förklara att intranätet många gånger fungerar som en informationskanal för information om 
just den egna organisationen. Han menar att kunskapsdelningen blir obefintlig med en sådan 
utgångspunkt.  
 
Enligt Döös och Wilhelmson (2005) är kunskap deklarativ som medarbetarna erfar från 
användande av mallar och handböcker rörande den egna organisationen. Genom att 
medarbetarna tar del av information på intranätet tillgodogör de sig kunskap om hur 
organisationen fungerar samt hur de ska handla i sina arbeten. Heide (in press) menar att 
studier visar på att medarbetare sällan använder mycket av den information som finns 
publicerad på intranät. Anledningen till detta är att ledningen ofta missar att undersöka 
medarbetarnas informationsbehov innan de lägger ut information på intranätet. Han menar 
dessutom att ansvariga för just IT inom organisationer löser problem inom Knowledge 
Management som informationsproblem. Med detta anser Heide (in press) att dessa personer 
utgår från att ny informationsteknik automatiskt kommer att leda till att medarbetarna lär av 
informationen. Detta antagande är något som styrks av min undersökning då informanter erfar 
att intranätet är organisationens främsta informationskälla där all information ska finnas som 
berör den egna organisationen.  
 
Säljö (2005) anser att det råder svårigheter med att skilja individens kunskaper från redskap 
som används i organisationen då dessa är fast knutna till varandra. Information om den egna 
organisationen verkar oskiljaktlig från intranätet då detta enligt informanterna är en bra 
dokumentationsplats för kunskaper och färdigheter. Då medarbetarna använder intranätet som 
en plats för dokumentering blir organisationens kollektiva lärande synliggjort. Informanterna 
har uppfattningar som tyder på en syn på kunskap som saknar en viss analytisk relevans. 
Informanterna erfar, utan vidare eftertanke, att medarbetarna i organisationen lär via 
intranätet. Denna iakttagelse grundar jag på informanternas roll i organisationen med deras 
förmåga att framställa den egna organisationen i positiva termer. Säljö (2005) menar att 
lärande i många sammanhang beskrivs som något enbart positivt där organisationer anser att 
lärande är betydelsefullt utan att rikta en djupare tanke på lärandets egentliga innebörd. Säljö 
(2005) menar vidare att lärande i det sociokulturella perspektivet bland annat är en process 
som innebär att individen hela tiden blir mer och mer bekant med och lär sig hur han eller hon 
ska använda redskap i olika situationer. Genom att som medarbetare aktivt använda 
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samarbetsytor på intranätet är det enklare att ta till sig de interaktiva funktionernas 
möjligheter.  
 
5.1.2 Försiktighet 
Vissa informanter erfar att interaktionen på intranät är begränsad. En viss rädsla från 
organisationsledningen kan bero på att lärande via interaktiva funktioner blir mer 
intresseorienterat. Genom att ge medarbetarna fritt spelrum för interaktion och 
kunskapsdelning styr deras intresse över vilken information som ska bearbetas. Enligt 
Rostvall och Selander (2008) gör användandet av medierad kommunikation att lärandet består 
av att reproducera det som är intressant för individen. På så sätt blir lärande en intressestyrd 
process där fokus ligger på att skapa innebörd och mening snarare än att bevara 
informationens ursprungliga form och innehåll. Hrastinski (2008) poängterar vikten av att 
fokusera på den personliga delen av lärande där relationer och nätverk många gånger inte får 
den plats som skulle behövas för lärande och kunskapsutbyte. Dessutom menar Rostvall och 
Selander (2008) att lärande genom medierande funktioner på intranät gör att nya former av 
tolkningar uppstår. Det kommer att uppstå fler komplicerade sätt att tolka innebörder genom 
medier. Detta förhållande skapar på sikt en rad olika tolkningsgemenskaper som måste hävda 
sin rätt till en viss tolkning och ett annat sätt att lära (Säljö, 2005).  
 
De informanter som uppfattar rädsla för att öppna upp intranäten genom interaktiva 
funktioner kan således vara ett uttryck för att de tror att organisationen ska omvärdera och 
ändra informationen. Förändringen sker genom att begränsa interaktiviteten och på så sätt 
minska dominerande tolkningsgemenskaper som skulle kunna skada företaget. Hade stödet 
från ledningen sett annorlunda ut hade intranät haft andra funktioner. Samtidigt menar Heide 
(in press) att ledningen nu har konstaterat att intranätet möjliggör kunskapsdelning där 
kunskap i organisationen är det främsta konkurrensmedlet.  

Informanter erfar att organisationen är restriktiv vad gäller delandet av information och 
kunskap där det inte endast förekommer positiva uppfattningar av vad interaktiva intranät kan 
åstadkomma. Boulos, Maramba och Wheeler (2006) riktar kritik mot frigörande av 
information på intranätet. De menar att kunskapsdelning via intranätet inte är enbart positiv 
för organisationen. Informationen på wikis och andra samarbetsytor riskerar att tappa sitt 
värde då vem som helst kan publicera, ändra och ta bort information. Kunskapsdelningen 
riskerar att få en sänkt kvalitet då källan till informationen blir svår att säkerställa. Samtidigt 
ligger det i sakens natur att i dagens interaktionssamhälle ha höga krav på informationskällan. 
Detta är i sig en kunskap varje medarbetare borde ha i organisationer som ser kunskap som 
det främsta sättet att hävda sig på en marknad med stark konkurrens.  
 
5.2 Lärande via interaktiva intranät 
5.2.1 Öppenhet 
Organisationen måste våga öppna upp kanalerna men detta är något som inte alltid är så 
självklart inom organisationer. I vissa fall är det ledningen som hindrar att intranätet kan bli 
mer interaktivt. Dessa hinder uppfattar informanten som något som man tillsammans kan 
förändra genom en kulturförändring. Heide (in press) presenterar tecken på att 
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organisationsledningen måste släppa kontrollen av intranät. Ledningens ofta rationella syn på 
lärande hämmar att lärande faktiskt sker via intranätet. Genom att ledningen inte släpper 
kontrollen riskerar organisationen att gå miste om det lärande som sker genom så kallade 
felsteg. Lärandet riskerar på detta sätt att, enligt Granberg och Ohlsson (2004), befinna sig på 
en lägsta nivå där det inte finns utrymme att reflektera över hur problem kan lösas på andra 
sätt.  
 
Hrastinski (2008) förklarar att det kan ske en positiv utveckling om organisationsledningen 
uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ och på så sätt nyttja varandras kunskaper och 
erfarenheter. Han menar att organisationer ofta glömmer bort den personliga delen av 
lärandet. Vidrare anser han, som styrks av Heide (in press), att organisationer alltför ofta 
fokuserar på informationsspridning på bekostnad av intranät som tillåter 
flervägskommunikation. Enligt Hrastinski (2008) ger tekniken stöd för att den personliga 
delen av lärandet ska främja ett kunskapsbyte.  
 
5.2.2 Delaktighet  
Enligt Heide (in press) har intranätet en kommunikations- och samarbetsdel som möjliggör 
kommunikation och interaktion vilket ger en delaktighet i form av gemenskaper. Inom dessa 
delar är lärande en dialogisk process där medarbetare på olika sätt kan bemöta, diskutera och 
förstå verkligheten. Hrastinski (2008) menar att organisationer ibland medvetet hindrar dessa 
gemenskaper från att ta form då organisationer fokuserar på den formella 
kompetensutvecklingen framför den informella. I bland annat det designteoretiska 
perspektivet fokuserar författarna på att intresse och relationer skapar ett kollektivt lärande 
genom interaktiva gemenskaper (Rostvall & Selander, 2008). Delaktighet har en betydande 
roll i nätverk där Döös och Wilhelmson (2005) menar att gemenskaper kan leda till en 
ömsesidig förmåga att handla i olika situationer.  
 
5.2.3 Kunskapsdelning  
En dokumenterad kunskapsdelning kan på sikt komma att bli användbar vid nyanställningar 
då nyanställda kan ta del av de kunskaper som finns inom organisationen. Säljö (2005) menar 
att organisationer ofta samlar information och kunskaper med hjälp av databaser där denna 
dokumentation skapar nya förutsättningar för nya generationer. Samtidigt kräver denna 
information någon form av bearbetning för att inte tappa sitt värde genom att bli statisk och 
inaktuell. Det handlar således om att överföra kunskaper till en annan generation som kan 
granska den med nya ögon och på så sätt omvärdera den och sätta den i den aktuella 
kontexten. Detta förutsätter att den äldre generationen delar med sig samtidigt som det ställer 
krav på den yngre generationen som tvingas ta till sig en kunskap som kanske inte finns 
tillgänglig genom enkla sökord på internet. Undersökningen visar att det förekommer 
svårigheter med att dela med sig av sina kunskaper där medarbetare inte ser nyttan med 
delningen direkt. Detta skulle enligt Heide (in press) organisationsledningen kunna ändra 
genom att förespråka kunskapsdelning.  
 
Lärande genom kunskapsdelning kan enligt Granberg och Ohlsson (2004) vara ett double 
loop lärande där medarbetarna genom att skriva ner felsteg reflekterar över händelser. På ett 
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sådant sätt uppstår deutero lärande där medarbetarna använder verktyg och lär sig därmed att 
kunskapsdela i en mer sammanhängande process. Jacobsen och Thorsvik (2008) poängterar 
vikten av att förmedla individuellt erfaren kunskap till övriga organisationsmedlemmar för att 
på så sätt förändra beteenden. För att detta ska ske måste det dock finnas en vilja att dela med 
sig av kunskaperna.  
 
6 DISKUSSION 
Undersökningen har syftat till att utveckla kunskap om kvalitativt olika uppfattningar av 
intranät som kommunikationsartefakt. Organisationer står idag i beredskap för 
utvecklingsarbeten av intranät där min förförståelse talar om ett inkluderade av interaktiva 
funktioner så som wiki, blogg och andra samarbetsmöjligheter. Bland informanterna fanns 
intranätsansvariga som förklarade att interaktiviteten prioriteras högt inför nya uppgraderingar 
av intranätslösningar. Något som på olika sätt genomsyrar hela problematiken kring vad Web 
2.0 funktioner kan göra för interaktionen via intranät är den om delning av kunskaper och 
erfarenheter. Några informanter erfar detta som en kulturfråga där man måste förändra 
kulturen för att organisationen ska kunna få ett utbyte via intranätet. Ytterligare en dimension 
är att man från ledningshåll inte vill frigöra alltför mycket information till medarbetarna då 
detta kan komma att negativt påverka hanteringen av formella dokument.  
 
Interaktionen på intranäten visar sig idag på olika sätt i de undersökta organisationerna. I 
några av de intranät, som är representerade sker kunskapsutbyte som till stor grad rör 
kunskaper om den egna organisationen. Denna kunskap blir synliggjord i samarbetsytor och 
loggböcker där erfaren kunskap dokumenteras, delas och vidareutvecklas mellan 
medarbetarna. Samtidigt erfar informanterna hantering av interaktiva verktyg som ett lärande 
i sig medan interaktionen möjliggör praktisk kunskapsöverföring som till exempel 
dokumentation av lösta problem. Det råder inga tvivel om att interaktion är en positiv kvalitet 
för organisationens utveckling. Där har intranätet lärandepotential som 
kommunikationsartefakt. De interaktiva funktionerna har till viss del införts med syftet att öka 
dialogen, göra medarbetarna delaktiga i informationsprocessen samt skapa en kultur där 
kunskapsdelning sker som en löpande process.  
 
6.1 Intranät som informationsbank 
Informanterna erfar hur medarbetarnas kunskap är situerad. Vissa informanter ger sken av att 
all information som medarbetarna behöver i sina vardagliga arbetsuppgifter finns på 
intranätet. Den kunskap som det handlar om för medarbetarna är att lära sig att utnyttja 
verktygen. Medarbetarna är informationshämtare som individuellt bearbetar och omsätter 
informationen till någon form av praktiskt kunskapsutövande. Rostvall och Selander (2008) 
menar att medarbetare är aktiva informationsmottagare som är med i processen att skapa 
informationen. Enligt författarna sker lärande i en situation där medarbetare via interaktiva 
intranät reproducerar informationen genom egna intressen. Kunskap framträder således 
genom kommunikation i olika former som i sig ger en ökad förståelse för hur medarbetarna 
använder kommunikationsformerna i organisationen.  
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Det råder en oenighet i användandet av, till undersökningens syfte, centrala begrepp som till 
exempel lärande. Generellt sett handlar denna motstridighet om uppfattningar av att man i 
skolan lär sig medan man i arbetslivet delar kunskap. Detta beror på att lärande är något som 
kräver någon form av konkret utveckling. I skolan bedömer man lärande med hjälp av olika 
kriterier. Inom organisationerna i undersökningen använder informanterna istället begrepp 
som erfarenhets- och kunskapsdelning. Som med all form av kunskap är bäraren av kunskap 
svår att mäta. På ett intranät saknar medarbetaren möjligheter att vara delaktig i processen. Då 
är det svårt att se om och hur lärande sker via intranätet. Detta kan vara en förklaring till att 
kunskapsdelning i vissa organisationer inte prioriteras. 
 
Informanterna erfar att införandet av interaktiva funktioner i ett intranät medför positiva 
effekter för organisationen, till exempel förbättrad internkommunikation och delaktighet i 
form av att medarbetarna själva kan vara med och bidra till organisationens utveckling. 
Samtidigt har flertalet fortfarande inte infört interaktiva delar i intranätet och upplever 
samtidigt risker med en ökande delaktighet på bekostnad av organisationens säkerhet.  
 
6.2 Intranät som interaktionsverktyg 
Medarbetarna är sociala individer som i huvudsak lär tillsammans där deras kunskap 
förmedlas via interaktiva funktioner som forum, wiki och möjligheten att kommentera texter. 
Organisationsledningen tror ofta att intranätet samlar organisationens gemensamma kunskap i 
en gemensam databas och att den ger en indikation på kompetensstatusen i organisationen.  
 
Kunskapsdelning via interaktion på ett öppet intranät blir möjlig där gränser mellan 
interaktionens skapare och mottagaren upplöses. Istället för att försöka bibehålla 
informationens ursprungsform är lärande en nyskapande intressestyrd process (Rostvall & 
Selander, 2008). För att detta i praktiken ska vara möjligt måste det finnas utrymme för en 
intressestyrd informationshantering vilket organisationsledningen många gånger utesluter 
(Hrastinski, 2008). Som jag ser det finns det många faktorer som hämmar potentialen för 
lärande. Att informanterna erfar en rädsla för att göra intranäten interaktiva där medarbetarna 
får kontroll över informationshanteringen är ett av dem. Faktorerna har stor betydelse för att 
synliggöra behovet av en givande interaktion där utbytet motiveras och blir ömsesidigt.  
 
6.3 Intranät som kulturbärare 
Informanternas uppfattningar visar på att öppnandet av intranäten kan leda till att det inom 
organisationen är legitimt för medarbetare att uttrycka sig. Detta kan på sikt leda till en 
kulturförändring där öppenhet och delaktighet blir positiva konsekvenser. Samtidigt handlar 
det om en kulturändring hos ledningen som måste lyfta blicken från att se intranät som en 
informationsbank till att faktiskt låta medarbetarna själva avgöra vilken information som är 
relevant (Heide, in press). Andra möjligheter med att se interaktiva intranät som kulturbärare 
är att generationer kan lära av varandra. Kunskap kan överföras till en annan generation som 
kan se på kunskapen med nya ögon och omvärdera den i ett aktuellt sammanhang. För att 
detta ska bli möjligt ställs krav på förändring i organisationskulturen där äldre generationer 
delar med sig samtidigt som detta ställer krav på att den yngre generationen accepterar och tar 
emot kunskapen.  
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7 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
Det råder skilda uppfattningar av vad interaktiva intranät kan åstadkomma för 
kommunikationen inom organisationer. Tekniska förutsättningar finns men ändå råder bland 
medarbetarna restriktiva uppfattningar av vad Web 2.0 har att erbjuda i form av 
samarbetsytor. Vissa organisationer känner oro inför införandet av interaktiva funktioner på 
intranätet. Det kan vara en av anledningarna till att organisationers utveckling av intranät inte 
har kommit dit tekniken befinner sig idag. Det är samtidigt en försvarbar försiktighet där 
organisationerna är noggranna med att sköta informationshanteringen på ett uttömmande sätt 
så att hanteringen gynnar hela organisationen. Huruvida intranät av interaktiv karaktär 
fungerar som kompetensutvecklingsverktyg är svårt att svara på. Frågan är av den art att ingen 
person med ansvar för intranätet vill säga att deras intranät saknar denna funktion. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att utrymme för interaktivitet på intranät och 
organisationskulturen tillsammans påverkar intranät som kommunikationsartefakt.  
 
Ny forskning kan undersöka vad de interaktiva funktionerna i ett intranät har åstadkommit 
bland medarbetarna i de organisationer som är representerade i min undersökning. 
Informanterna har uttryckt att de i dagsläget befinner sig i startgroparna för arbetet med att 
införa interaktiva intranät. För att ge en representativ bild av verkligheten hade det således 
varit givande att vänta tills inarbetade funktioner är etablerade på organisationernas intranät. 
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Bilaga 1, Missivbrev 
 

  2009-04-24   Karlskrona 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
 
Vi har bestämt tid för en intervju och nu vill jag bara informera dig om förutsättningarna. I 
den andra bifogade filen finner du intervjufrågorna. Om det inte innebär några problem för 
dig vill jag gärna spela in samtalet för att lättare kunna sammanställa materialet. Allt material 
behandlas konfidentiellt.  
 
De intervjuer jag genomför ligger till grund för den C-uppsats jag skriver i huvudämnet 
pedagogik. Syftet med uppsatsen är att undersöka uppfattningar av vad interaktiva intranät 
kan åstadkomma för kommunikationen inom organisationer. Med interaktiva intranät avser 
jag intranät som tillåter mer än en envägskommunikation. En av mina frågeställningar är: På 
vilka sätt kan ett interaktivt intranät vara ett kompetensutvecklande verktyg i organisationer?  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar  
Caroline Grönqvist  
 
 
För mer information,  
cagd03@student.bth.se 
0703-59 16 07  
0455-299 30  
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

  

Bakgrund 
 
Vilken roll har du i din organisation?  
 
Hur länge har du arbetat i organisationen?  
 
Hur skulle du definiera ett intranät? Var drar du gränsen?  
 
 
Intranät  
 
1. Hur ser ert intranät ut idag?  
 
2. Vilket syfte har ni med ert intranät? 
 
3. På vilka sätt används intranätet i er organisation?  
 
 
Intranät – behov och utveckling 
 
4. På vilket sätt genomför ni analyser av vilka behov som finns i organisationen?  
Vilka är behoven?  
 
5. Hur ser era utvecklingsplaner ut? Vad innehåller de?   
 
 
Intranät – interaktion  
 
6. Vilka är dina uppfattningar av vad utvecklingsarbetet kommer att leda till? Hur tänker du 
att intranätet ska vara interaktivt?  

7. Hur skulle du beskriva begreppet interaktion i förhållande till intranät?  
 
8. På vilka sätt tror du att interaktiva funktioner på ett intranät är positiva för organisationen? 

9. Vilka synpunkter har du på att lärande i organisationen är relaterat till interaktionen som 
möjliggörs via intranätet? 

10. Vilka uppfattningar har du av att din organisation lär via intranätet?  
 
11. Hur ser du på att ett intranät kan fungera som ett kompetensutvecklingsverktyg i en 
organisation? Hur får organisationen nytta av detta? 
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