
 

 Examensarbete på språkkonsultlinjen, 10 p. 
 Höstterminen 2004 
 Handledare: Anna-Malin Karlsson 
 
 
 
 

  

  
   

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för nordiska språk 

  

Vem styr på intranätet? 

En användarundersökning med fokus 
på sändarstyrning och mottagarval 

 
av Ingrid Olsson 

 

 
 
 

I denna uppsats undersöker jag hur en myndighets intranät används. Är 
införandet av intranät en övergång från sändarstyrning till mottagarval, 
som forskare har hävdat? 

Sändarens avsikt framgår av de styrdokument som ligger till grund 
för arbetet med intranätet. För att visa hur sändaren kan styra gör jag en 
semiotisk analys av intranätets startsida. 

En undersökning där ett antal mottagare noterar allt de gör på intra-
nätet under en vecka får visa den faktiska användningen. Aktiviteterna 
sorteras i kategorierna sändarstyrt, mottagarvalt och en hybridkategori, där 
mottagaren använder funktioner som sändaren har framhävt. 

Resultaten visar att de flesta aktiviteterna på intranätet är sändar-
styrda, och att många använder de framhävda funktionerna. Däremot är 
det ganska få som ger sig djupare in i strukturen för att söka information. 
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1 Inledning 
Informationstekniken utvecklas med en rasande fart. Internet och datorer blir allt 
mer en del av vår vardag. Utvecklingen påverkar i synnerhet vårt arbetsliv. På allt 
fler företag införs s.k. intranät, ett slags lokalt Internet som enbart används inom 
företaget. 
 
Enligt Statistiska centralbyrån har 43 % av Sveriges företag intranät. Intranät är 
vanligare i större företag, hela 95 % av de företag som har mer än 500 anställda 
har intranät, jämfört med 33 % av företagen med 10–19 anställda. Detta innebär 
en ökning jämfört med år 2001, då 89 % av företagen med fler än 500 anställda 
hade intranät (SCB 2004:15).  
 
Det sägs att ett företag som inför intranät samtidigt övergår från en modell där 
sändaren styr vilken information mottagaren ska läsa till en modell där mottagaren 
själv får söka upp den information han eftertraktar (Telleen 1997). Jag vill i denna 
uppsats undersöka om detta påstående stämmer. 
 
Jag gör en fallstudie av intranätet på Post- och telestyrelsen (PTS) och studerar 
framför allt vad som händer där under sista veckan i september 2004. 
 
 
2 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur ett intranät används. Mer 
preciserat vill jag testa idén om sändarstyrning och mottagarval. Är det mottagaren 
själv som väljer vad han eller hon vill läsa, eller är det sändaren som styr? Hur vill 
sändaren att mottagaren ska använda intranätet? Kan sändaren styra mottagaren? I 
så fall hur? Motsvarar den faktiska användningen sändarens mål? Och är verkligen 
införande av intranät en övergång från sändarstyrning till mottagarval?  
 
 
3 Bakgrund 
I detta kapitel redogör jag för några grundläggande begrepp, som intranät och de 
olika termer jag använder i uppsatsen. Jag berättar om Post- och telestyrelsen och 
beskriver översiktligt PTS intranät. 
 

3.1 Vad är ett intranät?  
Ett intranät definieras av Svenska datatermgruppen som ett internt datornät (t.ex. 
inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som Internet, men som inte är 
åtkomligt från Internet.  
 
En mer heltäckande beskrivning är att ett intranät är ett www- och TCP/IP-
baserat organisationsnätverk med möjlighet till ett enhetligt användargränssnitt, 
oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och utveckla 
den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och 
utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt 
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arbetsredskap för att förenkla och stödja processer och arbetssituationer (Bark 
m.fl. 2002:11).  
 
Det framgår inte av dessa definitioner om e-post ska räknas till intranätbegreppet. 
Jag har valt att här inte inkludera e-post, helt enkelt på grund av att ingen av de 
personer som ingår i min undersökning har uppfattat e-posten som en del av 
intranätet. I en annan situation, t.ex. där användarna kommer åt e-posten via intra-
nätet, skulle däremot e-postfunktionen kunna räknas som en del av detta. 
 
Det är således i princip endast mottagargruppen som skiljer ett intranät från en 
webbplats på Internet. En webbplats på Internet kan ha både interna och externa 
mottagare, ett intranät däremot riktar sig endast till interna mottagare.  
 

3.2 Vad är Post- och telestyrelsen? 
Post- och telestyrelsen är den myndighet i Sverige som har ansvar för områdena 
elektronisk kommunikation (tele, IT och radio) och post. Myndigheternas frågor 
kan rent praktiskt röra t.ex. ansökningar om radiotillstånd (allt från att få ha en 
radiosändare i fritidsbåten till vem som ska få bygga rikstäckande mobiltelefoni-
system), tillsyn över operatörer (så att inte oskäliga priser gör det svårt för små 
teleoperatörer att komma in på marknaden) och information till konsumenter (om 
hur man väljer rätt mobiloperatör eller skyddar sig mot modemkapning). 
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Figur 1. PTS organisation. 
 
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och leds av en styrelse som 
tillsätts av regeringen. Myndigheten är organisatoriskt uppdelad i åtta avdelningar: 
fyra sakavdelningar (avdelningen för marknadsfrågor, spektrumavdelningen, 
postavdelningen och avdelningen för nätsäkerhet) och fyra stabsavdelningar med 
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ansvar för övergripande frågor (GD-kansli, avdelningen för administration, rätts-
avdelningen och informationsavdelningen).  
 
På PTS arbetar ca 240 personer. De flesta arbetar på huvudkontoret i Stockholm. 
Dessutom finns det personal i Malmö, Göteborg och Luleå som arbetar med att 
lokalisera radiostörningar, och en enhet för obeställbara brev i Kiruna. 
 
Medelåldern bland PTS personal är 43 år. Fördelningen mellan män och kvinnor 
är i princip 50–50. Majoriteten av de anställda på PTS har högskoleutbildning. 
Datormognaden är relativt hög, och i princip alla använder datorn dagligen. En 
intern utbildningskampanj i syfte att erbjuda alla anställda att ta det europeiska 
datakörkortet pågår.  
 

3.3 Post- och telestyrelsens intranät 
PTS intranät togs i bruk i december 2000. Det har sedan ändrat form två gånger, 
vid dess ettårsjubileum och i april 2002. Vid båda tillfällena tillkom en del 
funktioner som efterfrågats, man ändrade en del i strukturen och gjorde om 
startsidan. Ytterligare ändringar som genomfördes strax efter min undersökning 
redovisas i avsnitt 6.2.3. 
 
När intranätet kom hade det planerats i flera år, och det var mycket efterlängtat i 
organisationen. Ett allmänt talesätt på PTS var att ”det löser sig när vi fått intra-
nätet”. När intranätet väl togs i drift utlyste man en intern namntävling – ett av 
förslagen var Messias, vilket förslagsställaren motiverade med att intranätet var 
”frälsaren som vi alla väntat på”. Det vinnande namnförslaget var dock Insikten; 
intranätet kallas på PTS allmänt för Insikten och PTS externa webbplats fick sam-
tidigt den interna beteckningen Utsikten.  
 
PTS intranät är hierarkiskt uppbyggt, med mappar som består av undermappar 
osv. Det finns 7 mappar på översta nivån och 58 mappar på nästa nivå. Totalt 
består intranätet av drygt 1 000 sidor. 
 
Intranätet öppnas automatiskt i webbläsaren när PTS medarbetare startar sina 
datorer. 
 

3.3.1 Vem sänder på PTS intranät? 

Sändarorganisationen kring PTS intranät är sådan att samtliga anställda på 
informationsavdelningen har behörighet att lägga till, redigera och ta bort 
information överallt på intranätet. På varje avdelning inom PTS finns dessutom 
minst en lokal redaktör, som har behörighet till de intranätsidor som denna 
avdelning ansvarar för. Exempelvis ansvarar den administrativa avdelningen för 
sidorna under rubriken ”Anställd på PTS”, rättsavdelningen ansvarar för sidorna 
med juridiska styrdokument osv.   
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3.3.2 Tidigare användarundersökningar 

En användarundersökning av PTS interna information (Demoskop 2004) 
genomfördes i november, strax efter min undersökning. Enligt den ansåg 76 % av 
de svarande att interninformationen via intranätet fungerade bra eller ganska bra, 
och så gott som alla uppgav att de besökte intranätet dagligen. Undersökningen 
visar också att personalen anser att intranätet är den informationskanal som ger 
bäst information inom olika områden. Man tycker att intranätet fungerar bra som 
administrativt verktyg, men ger en hel del kritik mot layouten och möjligheten att 
hitta det man söker.  
 
En liknande användarundersökning (Demoskop 2002) gjordes även för två år 
sedan. En jämförelse visar att attityden till intranätet är i stort sett oförändrad. 
Vad gäller nyttjandefrekvensen har den ökat något, i takt med att allt fler admi-
nistrativa funktioner integrerats. 
 
Användarundersökningarna rör all intern kommunikation på PTS, med intranätet 
som en del bland andra. Metoden som användes var Internetenkäter där de 
anställda fick svara på ett antal frågor. En enkätundersökning kan dock alltid bara 
visa vad de intervjuade själva uppfattar att de gör, inte vad de faktiskt gör. Jag 
utvecklar detta resonemang i avsnittet nedan om varför jag valt loggning som 
metod (avsnitt 5.5). 
 

3.4 Termer och definitioner 
Jag använder i enlighet med Svenska datatermgruppens rekommendationer 
termen startsida för den sida som öppnas då användaren startar sin webbläsare. 
Eftersom intranätet på PTS öppnas automatiskt kan jag använda denna term även 
för den sida som annars skulle ha kallats ingångssidan eller förstasidan, dvs. den sida 
som är huvudingången till intranätet. 
 
Termen intranätet använder jag, när jag avser PTS intranät, på samma sätt som 
termen webbplats skulle ha använts om det vore fråga om en webbplats på Internet, 
dvs. en ”webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller 
information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare” 
(Svenska datatermgruppen).  
 
Intranätet består sedan av ett antal intranätsidor (motsvarande webbsidor) dvs. den 
”mängd information som man når via webben utan att behöva gå vidare via en 
länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att 
rulla bilden” (Svenska datatermgruppen). Emellanåt talar jag förenklat om 
intranätsidor som enbart sidor. 
 
En meny är en lista med rubriker som länkar vidare till olika underavdelningar på 
intranätet. 
 
En länk är en ”koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett markerat 
ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller på en annan webbsida” 
(Svenska datatermgruppen). Länkarna på intranätet kan antingen vara interna (leder 
till en annan plats inom intranätet) eller externa (leder ut på Internet). 
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Alla notiser som finns på intranätets startsida kallar jag nyheter. Möjligen är inte alla 
dessa nyheter i betydelsen ny information, men det är det begrepp som används 
inom PTS. 
 
En blänkare är en kort nyhet som ”puffar” för en text på en annan sida. Blänkaren 
innehåller en länk till denna sida. Nyheterna på startsidan är ofta blänkare. 
 
Slutligen använder jag begreppen sändare och mottagare för de personer som skriver 
respektive läser på intranätet. Man hade kunnat använda termer som ledning, 
redaktion eller redaktörer i stället för sändare, och läsare eller användare i stället 
för mottagare, men jag ville visa på kommunikationen från sändare till mottagare. 
 
Inom såväl sändar- som mottagargruppen på PTS är könsfördelningen tämligen 
jämn. De gånger jag behöver använda ett personligt pronomen utan att syfta på 
någon specifik person kommer jag dock för enkelhetens skull att använda hon för 
sändare och han för mottagare. 
 
 
4 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisar jag översiktligt tidigare forskning inom tre olika områden 
– intranät, hur man kan framhäva information med hjälp av layout samt läsmål.  
 

4.1 Tidigare forskning om intranät 
Den amerikanske datorkonsulten Steven Telleen (1997), som anses vara den som 
en gång myntat begreppet IntraNet, skriver att en av de viktigaste förändringarna 
när en organisation inför intranät är att organisationens kommunikation övergår 
från publisher push-modellen till user pull-modellen. I den tidigare modellen skickas 
information från sändaren till mottagaren. I och med att organisationen inför ett 
intranät där all information samlas blir det i stället mottagaren som själv får plocka 
fram den information han behöver. Telleen skriver att detta kanske är den allra 
viktigaste förändringen som intranätet medför, och att den kräver förändringar i 
beteendet hos såväl sändare som mottagare (Telleen 1997). 
 
Mats Heide (2002) hänvisar till det Telleen skrivit om övergången från push till 
pull. Han skriver att Internettekniken har förskjutit kontrollen över informations-
flödet, från dem som skapat informationen till användarna av den. Han menar att 
detta kan uppfattas som ett problem, eftersom användarna har vant sig vid att få 
den information de behöver levererad till sig. Heide intervjuar ett antal intranät-
användare och finner att de överlag är positiva till pull-modellen. De känner att de 
får bättre kontroll över en del av informationsflödet. Intranätet upplevs som en 
form av frihet, där användarna oberoende av tid och rum kan få tillgång till 
information (Heide 2002:203). 
 
Under rubriken ”Från push till pull och tillbaka igen” påpekar Heide dock att pull-
tekniken ställer stora krav på att medarbetarna är motiverade att själva söka 
information. En del information kan därför, ur ett ledningsperspektiv, behöva 
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”tryckas ut” – s.k. push-strategi (Heide 2002:93). Sedan berör Heide dock inte 
denna eventuella återgång till push mer, och i avhandlingens avslutande kapitel 
upprepar han att intranätanvändning medför en övergång från push- till pull-
modellen (Heide 2002:203). 
 
Självklart har det skrivits mycket mer om intranät inom flera olika forsknings-
grenar. Jag har här valt att koncentrera mig till det som skrivits om push och pull, 
eftersom det är den aspekten jag kommer att undersöka. 
 

4.1.1 Begreppen sändarstyrt och mottagarvalt 

Jag har valt att undvika de engelska termerna publisher push och user pull i denna 
uppsats. Begreppen jag i stället använder är sändarstyrt respektive mottagarvalt. Jag 
menar att när mottagaren går in på intranätet för att söka efter information, läsa 
något eller använda en funktion är hans handlingar (medvetet eller omedvetet) 
antingen valda av honom själv eller styrda av sändaren.  
 
Jag kallar deltagarna i kommunikationen sändare och mottagare för att poängtera att 
det är fråga just om en kommunikation från den ene till den andre, och inte en 
interaktion. Slutlederna -styrd respektive -vald visar på samma sätt att sändaren 
(även detta medvetet eller omedvetet) kan styra mottagarens handlingar.  
 

4.2 Tidigare forskning om framhävd information 
Ett sätt för sändaren att styra mottagaren, t.ex. på ett intranät, är genom att välja 
var på sidan hon placerar viktig information och funktioner. Forskning inom detta 
område rörde ursprungligen tidningslayout, men teorierna har senare överförts till 
webbsidor. 
 
Gunther Kress och Theo van Leeuwen (1998) har analyserat just tidningslayout 
utifrån ett semiotiskt perspektiv. De menar att alla texter i grunden är multi-
modala, dvs. att mänskligt språk alltid kompletteras med andra semiotiska system. 
De har undersökt förstasidor från flera europeiska länder och utifrån de mönster 
de där hittat utvecklat en teori om vad placeringen på sidan m.m. innebär.  
 
Sofia Hildsdotter (2002) har överfört Kress & van Leeuwens teorier från tidnings-
sidor till webbsidor. Hon analyserar ingångssidorna på ett antal svenska myndig-
heters webbplatser och menar att ingångssidorna liknar tidningarnas förstasidor. 
Webbplatsinnehavarens namn motsvarar tidningen namn, menyn motsvarar de 
innehållsförteckningar som ofta finns på tidningarnas förstasida, nyhetsnotiserna 
motsvarar nyhetsnotiser och länkar till andra sidor motsvarar blänkare som puffar 
för andra sidor inuti tidningen. 
 
Man kan vända perspektivet från hur sändaren utformar sidan till hur mottagaren 
läser texten på sidan. Jana Holsanova och Kenneth Holmqvist forskar om hur vi 
läser webbtext, bl.a. genom att mäta ögonrörelserna hos ett antal försökspersoner 
vid läsning av nätbaserade tidningar (Holsanova & Holmqvist 2004). Holsanova 
har även tillsammans med David de Léon mer allmänt undersökt Internet-
användares beteenden genom att filma åtta deltagare när de utförde vissa 
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definierade uppgifter på Internet (de Léon & Holsanova 1997). Efter denna 
undersökning konstaterar de bl.a. att deltagarna föredrar synliga, lättillgängliga och 
välkända alternativ och helst väljer ”minsta motståndets väg”.  
 

4.3 Tidigare forskning om läsmål 
Forskning vad det gäller mottagaren kan också röra de mål läsaren kan ha när han 
läser texten. 
 
Britt-Louise Gunnarsson (1982) formulerar i sin avhandling om lagtexters 
begriplighet fem läsmål som en läsare kan ha när han läser lagtext (eller annan 
text). Läsmålen avgör hur läsaren tolkar texten och vilken textnivå han fokuserar 
på (Gunnarsson 1982:66 ff). Hon utökar senare antalet läsmål till sex, nämligen: 
 

1. Memorering av textytan 
2. Registrering av textens ytstruktur 
3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 
4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet 
5. Integrering i egen omvärldsuppfattning 
6. Tillämpning i egen situation 
(Gunnarsson 1989:15–16). 

 
Charlotta Svanström (2002) utgår från Gunnarssons läsmål, när hon analyserar 
webbplatsen för Polismyndigheten i Stockholms län. Hon formulerar egna läsmål 
för läsarna på webbplatsen: granska, tillämpa, tillägna, förmedla och söka. Tillämpa 
motsvarar Gunnarssons läsmål 6, medan tillägna innefattar läsmålen 3, 4 och 5. De 
tre andra läsmålen är nytillkomna och mer specifika för webbplatsen, granska är 
när någon utifrån vill kontrollera om systemet fungerar eller om polismyndig-
heterna följer sitt uppdrag, förmedla är t.ex. när en skolelev söker fakta till ett skol-
arbete, fakta som han eller hon sedan för vidare utan att ha fått någon djupare 
förståelse för texten. Slutligen tar Svanström upp söka som ett eget läsmål, trots att 
det snarare är ett hjälpmål, en delprocess för att nå målet. (Svanström 2002:14 ff). 
 
När jag kategoriserar aktiviteterna på intranätet (se avsnitt 5.6) utgår jag från såväl 
Gunnarssons som Svanströms läsmål, men mina kategorier kommer i första hand 
att baseras på resonemanget om sändarstyrt och mottagarvalt. 
 
 
5 Metod 
Här redovisar jag de metoder jag använder för att undersöka vad sändaren vill, hur 
sändaren kan styra och hur mottagaren väljer. Jag diskuterar metoderna fallstudie 
och användarloggning, samt redovisar hur jag kommer att kategorisera intranät-
användningen. 
 

5.1 Vad vill sändaren? 
För att få en utgångspunkt i den förväntade användningen av intranätet studerar 
jag ett antal av de styrdokument som ligger till grund för arbetet med intranätet, 



VEM STYR PÅ INTRANÄTET?  

 

INGRID OLSSON 10 
 

och analyserar de mål man där ställt upp utifrån begreppen sändarstyrt och 
mottagarvalt.  
 
För kompletterande information och bakgrund har jag intervjuat den informatör 
på PTS som har huvudansvaret för intranätet. 
 

5.2 Hur styr sändaren? 
För att sedan se hur sändaren har möjlighet att styra gör jag med utgångspunkt i 
tidigare forskning en semiotisk analys av startsidan på PTS intranät. Jag utgår från 
Kress & van Leeuwens modell där placering på sidan ger olika element olika 
innebörd, och jämför detta med Hildsdotters analys av webbsidor. Tillsammans 
med Holsanovas och Holmqvists forskning om webbläsning visar denna analys 
hur en sändare kan styra vilken information hon vill att mottagaren ska läsa, eller 
vilka funktioner han ska använda. 
 
För att se vad som faktiskt sänds på PTS intranät antecknar jag varje förändring 
som görs på startsidan under en vecka, vecka 40 2004. 
 
Även i denna del har jag för kompletterande information och bakgrund intervjuat 
samma informatör som ovan. 
 

5.3 Vad väljer mottagaren? 
För att slutligen se den faktiska användningen av intranätet låter jag 18 anställda 
notera allt de gör på intranätet under vecka 40. Fyra deltagare föll sedan ifrån, tre 
för att de var tjänstlediga under delar av veckan, en för att hon missade att fylla i 
loggblanketten. Jag har således analyserat material från 14 mottagare.  
 
Deltagarna representerar sex av PTS åtta avdelningar. En person arbetar i Kiruna, 
de övriga i Stockholm. De är alla handläggare, vilket inte är så underligt eftersom 
de flesta anställda på PTS tillhör denna kategori. Könsfördelningen är nio kvinnor 
och fem män. 
 
Loggningen sker på förtryckta blanketter (bilaga 1), men i övrigt ganska förutsätt-
ningslöst. På blanketterna finns kolumner för datum, klockslag, vad som görs 
(under rubriken ”Varför, vad och hur?”, med underrubriken ”Varför gick du in, 
vad tittade du på, hur gjorde du, klickade du vidare osv.”) samt en kolumn för 
eventuella kommentarer. 
 
Deltagarna får också fylla i personuppgifter och en generell kommentar om hur de 
brukar använda intranätet.  
 
Jag har i uppsatsen anonymiserat deltagarna genom att tilldela dem korta förnamn 
med begynnelsebokstäver från A till N. De valda förnamnen återspeglar deras 
reella könstillhörighet. 
 
Utifrån Gunnarssons och Svanströms läsmål och de tidigare resonemangen om 
sändarstyrning och mottagarval utformar jag egna kategorier (se avsnitt 5.6) som jag 
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använder för att dela upp den användning av intranätet som loggningsunder-
sökningen visar.  
 
För kompletterande information har jag i denna del intervjuat några av de 
mottagare som deltog i undersökningen. 
 

5.4 Fallstudie 
Den undersökning jag gör är en fallstudie av intranätanvändningen på PTS under 
en höstvecka. En fallstudie innebär att forskaren fokuserar på en viss situation, 
händelse, företeelse eller person. Själva fallet är viktigt, eftersom det åskådliggör 
något som är viktigt för företeelsen i fråga och vad den kan innebära. Fallstudier 
är särskilt lämpliga för praktiska problem som uppstår i vardagen och riktar sin 
uppmärksamhet på hur människor hanterar problem av olika slag utifrån ett 
helhetsperspektiv (Merriam 1994:26). 
 
Fallstudier är lämpliga när man ska studera organisationer eller processer och 
förändringar. De är också fördelaktiga när man studerar vad som sker under 
verkliga förhållanden och när man vill besvara frågor av typen ”på vilket sätt” 
(Merriam 1994: 23). Detta stämmer väl överens med mitt syfte, att studera på 
vilket sätt intranätet används. 
 
Självklart visar bara min undersökning hur ett intranät används just på PTS, just 
av de här försökspersonerna och just under den utvalda veckan. Merriam 
(1994:177 ff) menar att reliabilitet handlar mycket om i vilken utsträckning 
resultaten kan upprepas, dvs. om undersökningen skulle ge samma resultat om 
den görs om, och påpekar att ett mer deltagande tillvägagångssätt i forskningen 
och en observation under längre tid är en fördelaktig strategi för att säkerställa 
undersökningens validitet. Jag undersöker visserligen bara bruket under en vecka, 
men eftersom jag varit på plats på myndigheten under hela arbetet med uppsatsen 
och dessutom en lång tid innan (se nedan) ingår automatiskt observationer och 
reflektioner från hela denna tid. Om man idag, ett par månader senare, skulle 
upprepa min undersökning är jag övertygad om att man skulle få i princip samma 
resultat. 
 

5.4.1 Förförståelse 

Jag är själv anställd på PTS sedan 1998. Jag har arbetat där även under min studie-
tid. Att genomföra en undersökning på sin egen arbetsplats har både för- och 
nackdelar. Till fördelarna hör att jag är väl förtrogen med såväl miljön som 
människorna. Eftersom alla känner mig har det inte varit några problem att få 
frivilliga till mina undersökningar eller intervjuer. Men just detta att jag är så 
tillvand vid miljön kan också vara en nackdel. Det kan vara svårt att se situationen 
objektivt, och det är svårt att inse att mina presumtiva läsare inte har samma 
bakgrundskunskap som jag själv. 
 
Jag är även en av de lokala redaktörerna på intranätet. Jag försökte dock vara 
passiv under min undersökningsvecka. Det enda jag själv bidrog med var en 
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språkspalt som lades in på fredagen. Språkspalten publiceras den första i varje 
månad så denna händelse var helt i enlighet med normala rutiner. 
 

5.5 Användarloggning 
Jag har valt att göra en undersökning med just användarloggning främst för att jag 
vill se det faktiska bruket. I de flesta andra undersökningar jag sett angående 
intranätanvändning har man använt intervjuer och/eller enkäter. Detta gäller även 
de användarundersökningar som gjorts på PTS om den interna kommunikationen 
(se avsnitt 3.3.2). Nackdelen med intervjuer och enkäter är att de alltid visar en 
subjektiv bild, man får fram det som mottagaren själv uppfattar att han gjort, inte 
det han faktiskt har gjort. 
 
Man kan argumentera för att även användarloggning är subjektivt, det gäller ju att 
deltagarna är noggranna och verkligen skriver upp varje besök de gör på intra-
nätet, och att de är medvetna om vad de verkligen gör där. Jag anser dock att man 
kan få fram tillräckligt mycket information om den faktiska användningen ur 
loggningen, även om deltagarna ibland missat att fylla i en eller annan aktivitet. 
 
Ett alternativ till användarloggning hade kunnat vara datorloggning, där man 
tekniskt sammanställer vilka sidor ett antal användare besöker under veckan. I 
mitt fall fanns det dock ingen möjlighet att lösa detta tekniskt, och jag ville 
dessutom gärna ha en personlig vinkling på min undersökning, med möjlighet att 
få med mottagarnas kommentarer. 
 
Hom (1998) skriver om användarloggning (”self-reporting logs”) just att det kan 
användas när man inte har tillgång till datorloggar. Han påpekar att metoden 
kräver mer av deltagarna, och att resultatet är avhängigt av hur noggranna 
deltagarna är. Metoden fungerar enligt honom bäst när man vill ha generella 
intryck och observationer från ett brett spektrum av användare.  
 
Ytterligare en alternativ metod hade kunnat vara någon form av observation. Vid 
en sådan undersökning kan man dock bara observera en deltagare i taget, och inte 
få fram jämförande material för hela veckan. 
 
Användarloggning har använts av bl.a. Tobias Olsson (2002), när han undersökt 
användningen av datorer och Internet i arbetarklasshushåll. Som en del i denna 
undersökning låter han hushållen föra mediadagbok under en vecka. 
 
Jag blev tvungen att räkna bort fyra av de arton deltagarna, en för att hon inte fyllt 
i blanketten ordentligt, tre för att de var frånvarande under delar av veckan. I 
undersökningen med mediadagböcker misslyckas sex av femton hushåll med upp-
giften (Olsson 2002:96). Den som använder användarloggning måste således vara 
beredd på ett visst bortfall. 
 

5.6 Mina kategorier 
För att kategorisera intranätanvändningen utgår jag först från tidigare forskning 
om läsmål (se avsnitt 4.3).  
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Gunnarssons läsmål (1989) är utformade för läsning av lagtext, men kan även i 
viss mån överföras på annan läsning. Hennes läsmål förefaller i huvudsak vara en 
gradering av hur noggrant man läser en text, och när jag försökte utforma egna 
kategorier utifrån dem hamnade alla intranätaktiviteter i kategori 6 – tillämpning i 
egen situation. Detta är kanske inte så konstigt, allt som sker på intranätet är ju i 
tjänsten, och det mottagaren vill är att skaffa information eller använda en 
funktion som han behöver för sitt arbete. 
 
Inte heller Svanströms uppdelning (2002) går att överföra rakt av till min under-
sökning. Hennes kategorier granska och förmedla förekommer över huvud taget inte 
på ett intranät, granskning kräver ju att det är någon utifrån som vill granska texten, 
och förmedla att någon vill använda informationen t.ex. till ett skolarbete för att 
beskriva hur något fungerar. Då återstår kategorierna tillämpa och tillägna, som jag 
tycker är svåra att särskilja, och söka som mer känns som ett sätt att ta sig fram än 
ett mål i sig. 
 
Gemensamt för Gunnarsson och Svanström är att deras läsare/användare är 
okända och olika, medan mina mottagare är kända för sändaren och lika, 
åtminstone så till vida att de alla är anställda vid PTS. 
 
När jag utformar egna kategorier för att sortera intranätanvändningen utgår jag i 
stället från uppdelningen i sändarstyrt och mottagarvalt.  
 
Man skulle kunna argumentera för att all intranätanvändning är mottagarvald, 
eftersom det är ett aktivt val att över huvud taget gå in på intranätet. Visserligen 
öppnas intranätet automatiskt när mottagaren startar datorn, men han kan välja att 
koppla bort denna funktion. I så fall är det ett aktivt val även att läsa utsänd infor-
mation i t.ex. ett brev eller en personaltidning. Jag har valt att begränsa det jag 
kallar mottagarvalt till de situationer då mottagaren aktivt söker fram information 
som han själv efterfrågar. 
 
Man skulle också kunna säga att intranätanvändningen alltid är sändarstyrd, 
eftersom det ju alltid är sändaren som väljer ut vilken information hon vill 
presentera och hur hon vill presentera den. Detta gäller naturligtvis för alla sidor 
på intranätet. Jag har dock valt att begränsa det jag kallar sändarstyrt till situationer 
där mottagaren inte i förväg kan veta vilken information han kommer att få. 
 
När man gör en kategorisering i sändarstyrt respektive mottagarvalt kan man utgå 
dels från mottagarens, dels från sändarens perspektiv. Om man utgår från mot-
tagaren börjar man med att fråga sig hur mottagaren tänker när han går in på 
intranätet. Har han en klar frågeställning som han söker svar på? Dvs. vet han vad 
det är han vill läsa? Med utgångspunkt från detta kan man särskilja kategorierna 
mottagarvalt och icke-mottagarvalt. 
 
Om man istället utgår från sändaren får man fundera över sändarens avsikter. Är 
detta information som sändaren anser att mottagaren bör få omedelbar tillgång 
till? Har sändaren placerat informationen så att mottagaren så snabbt som möjligt 
kommer att läsa den? Om det är en funktion som sändaren anser att mottagaren 
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bör använda – är hon gjort den så lättillgänglig att mottagaren kommer att se den 
och förstå hur han ska använda den? Utifrån detta kan man göra uppdelningen 
sändarstyrt och icke-sändarstyrt. 
 
Man kan sammanställa dessa två perspektiv i en figur med fyra fält (figur 2). 
 
 Mottagarvalt (1) Icke-mottagarvalt (2) 
 
Sändarstyrt (A) 

 
A1 

 

 
A2 

 
Icke-sändarstyrt (B) 

 
B1 

 

 
B2 

Figur 2. Schematisk uppdelning i sändarstyrt och mottagarvalt. 
 
Ur figur 2 utkristalliserar sig två tydliga kategorier – dels sådana aktiviteter som 
hamnar i fält A2, som är sändarstyrda men inte mottagarvalda, dels sådana som 
hamnar i fält B1, som är mottagarvalda men inte sändarstyrda. Att definiera dessa 
två kategorier är tämligen problemfritt – att läsa information som sändaren 
presenterar på startsidan räknas som sändarstyrt, att söka efter information eller en 
funktion som inte kan nås från startsidan räknas som mottagarvalt. 
 
Fältet B2 kommer inte till användning i min undersökning. Detta behöver dock 
inte innebära att det aldrig skulle gå att placera in någon typ av intranätanvändning 
där. Ett exempel skulle kunna vara en sorts allmän ”slösurfning”, där mottagaren 
klickar sig runt på intranätet bara för att se sig omkring. I det fallet har mottagaren 
inget uttalat mål, och sändaren har inte gjort något för att underlätta beteendet. 
Denna sorts aktivitet skulle således kunna kategoriseras som varken sändarstyrt eller 
mottagarvalt.  
 
Svårast att kategorisera är de aktiviteter som hamnar i fält A1. Hit räknar jag de 
gånger då mottagaren använder någon av de funktioner som nås från startsidan. 
Dessa aktiviteter är mottagarvalda, mottagaren har en klar avsikt med besöket 
(t.ex. att hitta telefonnumret till en kollega), men de är också sändarstyrda, genom 
att sändaren har valt att placera funktionerna så att mottagaren hittar dem utan att 
behöva söka. Besöken är således både mottagarvalda och sändarstyrda. 
 
För att särskilja denna typ av aktiviteter skapar jag ett tredje begrepp. Eftersom 
kategorin karaktäriseras av att mottagaren använt någon av de funktioner som 
sändaren framhävt för att underlätta mottagarens åtkomst till dem kommer jag, i 
brist på en bättre term, att kalla kategorin framhävt. 
 
Således delar jag upp användningen i tre kategorier: sändarstyrt, mottagarvalt och 
mellankategorin framhävt. 
 
• Sändarstyrt är när mottagaren läser information som sändaren lagt ut på 

startsidan, oftast i form av en nyhetsnotis.  
• Mottagarvalt är när mottagaren själv väljer att leta fram någon information 

längre ned i intranätets struktur. 
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• Framhävt är när mottagaren använder någon av de funktioner som sändaren 
på något sätt har framhävt. 

 
Jag väljer att inte kategorisera sökningar via sökfunktionen som framhävt. Detta 
kan verka underligt eftersom sökfunktionen är ytterst framhävd, placerad som den 
är högst upp i högra hörnet på startsidan. Sökningar via funktionen ger dock alltid 
som svar en söklista där mottagaren måste välja en länk för att fortsätta. Jag anser 
att dessa sökningar blir så pass komplicerade att de ska kategoriseras som mot-
tagarvalda. 
 
 
6 Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas vad som hände under den aktuella veckan. Dels vad som 
sändes, dels vad mottagarna gjorde.  
 
Jag läser först aktuella styrdokument för att se hur sändaren vill att intranätet ska 
användas. Genom att analysera startsidan undersöker jag hur sändaren kan styra. 
Loggningsundersökningen visar sedan den faktiska användningen. 
 

6.1 Vad vill sändaren? 
Hur vill ledningen på PTS att intranätet ska användas? Avsikterna bakom den 
eventuella styrningen framgår om man studerar de dokument som ligger till grund 
för arbetet. I dokumentet ”Policy för PTS intranät” kan man under rubriken ”Mål 
med intranätet” läsa att: 

 
Intranätet ska erbjuda 
• en gemensam och aktuell informationsdatabas 
• åtkomst till verktyg som underlättar arbetet 
• effektiva administrativa rutiner 
• snabb och bra intern informationsspridning. 
(PTS 2002) 

 
Jag har försökt analysera dessa mål utifrån begreppen sändarstyrt respektive 
mottagarvalt. 
 
Det första målet, att intranätet ska erbjuda en gemensam och aktuell 
informationsdatabas, tolkar jag som att det ska finnas tillgång till den information 
som mottagarna efterfrågar och möjlighet för dem själva att leta fram den, dvs. 
detta mål kan hänföras till sådant som kan kategoriseras som mottagarvalt. 
 
Det sista målet, snabb och bra intern informationsspridning, uppfylls framför allt 
genom nyheter på startsidan. Detta mål kan således kategoriseras som sändarstyrt. 
 
Dessutom ska intranätet ge tillgång till verktyg som underlättar arbetet och 
effektiva administrativa rutiner. Sändaren anser således att det är viktigt att 
mottagarna på ett enkelt och effektivt sätt kommer åt dessa rutiner och verktyg. 
Till kategorin hör t.ex. tidsredovisning, telefonsystemet, bokningssystemet och 
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administrativa blanketter. Dessa funktioner är samtliga framhävda på intranätets 
startsida, antingen genom att de placerats i det övre högra hörnet, eller genom att 
de har en egen länk i menyraden (jämför analysen av startsidan, avsnitt 6.2.1). 
Sändaren har här underlättat för mottagaren att snabbt komma åt dessa 
funktioner. (Se även avsnitt 5.6 om kategorier.)  
 
På intranätet finns också andra funktioner och verktyg, som används av en mer 
begränsad skara mottagare. Dessa döljer sig dock längre ned i hierarkin och att 
använda dessa förs därigenom till kategorin mottagarvalt.  
 
Man kan fundera över om det har betydelse i vilken ordning målen presenteras. 
Anser sändaren att intranätets funktion som informationsdatabas är viktigare än 
den interna nyhetsspridningen? Förväntar man sig därigenom att de mottagarvalda 
aktiviteterna ska dominera över de sändarstyrda? 
 
I en artikel på intranätet från december 2001 kan man om intranätet i samband 
med dess ettårsjubileum läsa:  

 
Det händer mycket inom våra områden och Insikten ska vara en knytpunkt 
[sic!] för informationen inom organisationen. Men Insikten ska också vara 
ett arbetsredskap där vi hittar det som vi behöver för vårt dagliga arbete – 
arbetsgrupper kan publicera information som andra behöver ta del av, 
sammanfattningar från viktiga möten är ett annat exempel. Många sakfrågor 
berör personer på flera olika avdelningar och Insikten kan vara en bra länk 
mellan er.  
(PTS 2001) 

 
Här beskrivs funktioner som till största delen får anses vara mottagarvalda. Om en 
intern arbetsgrupp väljer att publicera information på intranätet kommer detta 
förmodligen inte att uppmärksammas på startsidan. För att en mottagare ska hitta 
informationen måste han själv välja att söka upp den.  
 
Sammantaget kan man således konstatera att sändaren vill att mottagaren själv ska 
använda intranätet som en informationsdatabas där han har tillgång till aktuell 
information. Han ska även gärna använda intranätet som ett sätt att sprida 
information mellan eller från olika arbetsgrupper. 
 
Vad gäller sändarstyrning vill sändaren bidra till en snabb och bra intern 
informationsspridning. Detta sker lämpligen genom att sändaren på intranätets 
startsida publicerar nyheter som är av intresse för mottagaren. 
 
Slutligen ska intranätet ge tillgång till verktyg som underlättar arbetet och effektiva 
administrativa rutiner. Här har sändaren möjlighet att underlätta för mottagaren 
att hitta dessa funktioner, genom att på något sätt framhäva dem. 
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6.2 Hur styr sändaren? 
På PTS intranäts startsida kan sändaren styra vilken information mottagaren läser 
och vilka funktioner han använder. En senare förändring i layouten bekräftar 
resultatet. 
 

6.2.1 Analys av startsidan 

Om vi först studerar den horisontella dimensionen (från höger till vänster) är det 
ett ofta återkommande mönster hos ingångssidor på Internet att sidorna är 
indelade i tre vertikala fält (Hildsdotter 2002:14). Enligt detta kan man konstatera 
att startsidan på PTS intranät följer gängse mönster, med ett menyfält till vänster, 
ett något bredare fält med nyheter i mitten och ett grönt fält med kortare nyheter 
till höger. (Startsidans utseende framgår av figur 5.) 
 
Enligt Kress & van Leeuwen (1998) är sådant som ligger till vänster ”given” 
information, medan det som finns längre till höger är nytt. De konstaterar också 
att en sida kan vara orienterad utifrån dimensionen centrum–marginal. I så fall är 
informationen i mitten det viktigaste. 
 
På PTS intranäts startsida är enligt denna modell menyn till vänster den givna 
informationen, det som är välkänt och oproblematiskt. Nyhetsfältet i mitten är det 
centrala, med den viktigaste informationen, medan rutan med kortare notiser till 
höger står för det nya.  
 
Detta stämmer även innehållsmässigt. Nyhetsfälten i mitten används nästan 
uteslutande till viktiga nyheter som rör hela PTS. Ofta finns här hänvisningar till 
regeringskansliet eller andra auktoriteter. I nyhetsfältet till höger samlas kortare 
notiser av ”lättare” slag, som information från friskvårdsföreningen eller snabba 
uppmaningar. Notiserna i denna ruta uppdateras ofta, ibland flera gånger om 
dagen. Rutan är visuellt framhävd genom att den är svagt grönfärgad.  
 

Logotyp Bildfält Sökfunktion 
Knapp Linjer Knappar 

 
Nyhet1 

 
 
 

Nyhet 2 
 
 

 
Meny 

 
Nyhet 3 

 
 

 
Nyhetsruta 

Figur 3. Schematisk bild av intranätets startsida. 
 
Vad gäller den vertikala dimensionen (uppifrån och ned) symboliserar den enligt 
Kress & van Leeuwen (1998) en uppdelning i idealt och realt. Hildsdotter 
(2002:17) konstaterar att de flesta ingångssidor i överkant har något slags logotyp 
eventuellt i kombination med bildmaterial. Logotypfältet förmedlar den ideala 
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bilden av avsändaren, medan det som finns nedanför symboliserar det reala, dvs. 
mer handfast, verklig information. Inom bildfältet kan man sedan ge elementet 
längst till vänster (logotypen) informationsvärdet given och bilden informations-
värdet nytt.  
 
Även detta stämmer väl överens med logotypfältet på startsidan på PTS intranät. 
Överst till vänster finns PTS logotyp och sedan kommer en bild där ögonen på tre 
PTS-medarbetare skymtar bakom en antydd meny och texten ”Insikten”. Trots att 
man bara ser ögonen anar man att medarbetarna är glada och vackra, och de kan 
sägas symbolisera sändarens ideala bild av PTS.  
 
Om det ideala ligger högt upp och det nya till höger skulle innehållet i det översta 
högra hörnet kunna betraktas som det allra mest ideala och det nyaste. Här finner 
man på PTS intranäts startsida sökfunktionen, som därigenom ges en viktig, fram-
skjuten position. Alldeles under sökrutan finns de tre knapparna ”Hjälp”, 
”Blanketter” och ”Telefon”. Även dessa funktioner måste således anses ha en 
ytterst framhävd placering.  
 
Överst i den gröna nyhetsrutan återfinns en blänkare om tidsredovisning1. Att 
redovisa sin tid är mycket viktigt på PTS, varför denna funktion ”prenumererar” 
på positionen överst i nyhetsrutan, i avvaktan på nästa layoutändring då tidsredo-
visningen ska få en egen knapp. Normalt placeras den färskaste nyhetsnotisen 
automatiskt överst i rutan, nu måste sändaren manipulera datumet på tidsredovis-
ningen varje gång hon ska lägga in en nyhet i rutan, så att inte tidsredovisnings-
blänkaren åker nedåt. 
 
Då kvarstår i princip bara menyn. Holsanova och Holmqvist (2004) visar i sin 
undersökning av ögonrörelser att det första en webbläsare tittar på är just menyn. 
Jämför figur 4, där man ser att läsaren under den allra första sekunden tittar i 
menyn och läser den översta nyhetsnotisen. 
 
Om detta är ett typiskt beteende bör man dessutom betänka att webbanvändare 
föredrar synliga, lättillgängliga och välkända alternativ och helst väljer ”minsta 
motståndets väg” (de Léon & Holsanova 1997). En menyrad till vänster är vad de 
flesta förväntar sig på en webbsida, varför man kan säga att placeringen är 
konventionaliserad. Att placera en funktion i menyn är således ett såväl lätt-
tillgängligt som välkänt alternativ.  
 
De flesta länkar i menyn på PTS intranäts startsida öppnar en undermeny, med 
nya länkar, där man måste klicka vidare för att komma någon vart. De sidor som 
kan öppnas direkt från menyn på startsidan, utan att man behöver fundera på hur 
man ska ta sig dit, har alltså en rejäl fördel framför sidor längre ned i hierarkin. 
 

                                                 
1 Tidsredovisning: Varje medarbetare på PTS redovisar kontinuerligt hur mycket han eller hon 
arbetat med olika frågor, uppdelat i ett antal områden och aktiviteter. Dessa uppgifter ligger sedan 
till grund för de avgifter som PTS tar ut från olika operatörer och tillståndshavare.  
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Figur 4. En läsares ögonrörelser från det att DN:s webbsida först kommer upp fram till 
första klicket på en länk (ur Holsanova & Holmqvist 2004). 
 
Jag menar således att allt som återfinns på intranätets startsida är sändarstyrt på ett 
eller annat sätt. Antingen genom att sändaren har ansett informationen vara så 
viktig att den fått en egen nyhetsnotis centralt placerat på sidan. Eller genom att 
informationen har placerats i den gröna, visuellt framhävda, nyhetsrutan, där det 
nyaste och mest intressanta hamnar överst. Eller genom att sändaren har gett 
funktionen en egen tydlig knapp högst upp i det viktiga högra hörnet. Eller, 
slutligen, genom att sändaren har låtit länken till just den sidan vara en av dem 
som får vara med i menyn och därigenom kan nås med ett enda klick. 
 

6.2.2 Vad sändes under veckan? 

Vilka nyheter presenteras då på intranätets startsida under vecka 40? För att se 
vilken information sändaren väljer att presentera noterar jag själv alla förändringar 
på startsidan.  
 
Två huvudnyheter dominerar 
Som jag konstaterar i analysen av startsidan (avsnitt 6.2.1) samlas i det centrala 
nyhetsfältet nyheter som är viktiga för hela myndigheten. Veckans största nyhet 
handlar om regeringens försvarspolitiska proposition, där ett antal regementen 
föreslås läggas ner. I samband med detta har regeringen tillsatt en utredning för att 
utreda huruvida ett antal myndigheter, bl.a. PTS, skulle kunna utlokaliseras till 
någon av de drabbade orterna. Regeringsbeslutet presenterades på torsdagen 
vecka 39, och nyheten toppar PTS intranät på måndag morgon, under rubriken 
”PTS och regeringens försvarspolitiska proposition”. En länk leder till regerings-
kansliets webbplats. 
 
Som nyhet två återfinns rubriken ”Aktiv IT-kontroll”, som berättar att PTS 
datornät kommer att testas av Försvarets radioanstalt under veckan.  
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Figur 5. Skärmdump av startsidan på PTS intranät 2004-09-27. 
 
Dessa två nyheter kommer att ligga kvar under hela veckan, men modifieras 
något. På måndag eftermiddag skrivs en ny text till nyheten om utlokaliseringen. 
Man har på PTS tillsatt en grupp som följer arbetet, och länken från nyheten leder 
nu till en intranätsida där all information i frågan samlas. 
 
På tisdag morgon görs den andra nyheten om. Man informerar om att PTS dator-
nät kommer att vara stängt i helgen. Nyheten om IT-kontrollen ligger kvar som 
ett andra stycke inom samma nyhet. På fredagen tillkommer sedan en länk med 
texten ”Läs instruktioner hur du ska göra” till en intranätsida som förklarar vad 
som ska hända i datornätet och vad man behöver göra på måndag morgon för att 
komma igång. 
 
Press- och omvärldsbevakning 
Det tredje fältet i mittspalten på intranätets startsida har den fasta rubriken ”Press- 
och omvärldsbevakning”. Där presenteras ett aktuellt pressklipp och en aktuell 
omvärldsnyhet. Man kan klicka sig direkt till den aktuella nyheten, dvs. ofta till en 
artikel i en webbtidning e.d. Det finns också länkar med texten ”Se alla press-
klipp” respektive ”Se alla omvärldsnyheter” som leder till de sidor på intranätet 
där pressklipp respektive omvärldsnyheter samlas. Pressklippen kommer från en 
nyhetsbevakningstjänst som bevakar ca 300 webbplatser och automatiskt lägger in 
länkar till alla artiklar som rör PTS. Omvärldsbevakningsverktyget fungerar på 
liknande sätt men söker bredare. 
 
På måndagen finns på startsidan pressklippet ”Mobilbranschen tillbakavisar 
anklagelser om oligopol” och omvärldsnyheten ”Myndigheternas IT-säkerhet låg”. 
Sent på måndag eftermiddag ändras dessa till pressklippet ”Statliga jobb flyttas ut” 



VEM STYR PÅ INTRANÄTET?  

 

INGRID OLSSON 21 
 

och omvärldsnyheten ”Frankrike bygger trådlöst bredband”. Dessa länkar ligger 
kvar resten av veckan. 
 
Nyhetsrutan 
I den gröna nyhetsrutan samlas kortare nyhetsnotiser. Överst i rutan ligger, som 
sagt, alltid länken till tidsredovisningssystemet. När en sändare lägger in nyheter i 
den gröna rutan måste hon nu alltid manipulera tidpunkten för notisen om tids-
redovisningen, eftersom nyheterna i rutan sorteras så att den nyaste hamnar 
överst. I rutan finns obegränsad plats för nyhetsnotiser genom att man kan rulla 
texten uppåt och nedåt genom att föra markören över de gröna linjerna i över- 
och underkant. 
 
På måndagen finns följande nyheter i rutan: 
 
• Chefsutvärdering (påminnelse om att fylla i en enkät), utgår onsdag. 
• Energimassage (länk till sida med erbjudande om massage). 
• Provtagningarna fulltecknade (ingen länk), utgår torsdag. 
• Introduktionsutbildning (länk till sida med program och material). 
• Friskprofilsundersökning (länk till sida med mer information). 
• De eller dem (länk till september månads språkspalt), utgår torsdag. 
 
Förändringarna under veckan består i att en del nyheter försvinner, först på fredag 
morgon tillkommer en blänkare med länk till språkspalten för oktober. 
 
Sammanfattning av sändningen 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vecka 40 var tämligen nyhetsfattig. 
Andra veckor kan huvudnyheterna bytas flera gånger, och det kan tillkomma nya 
kortnyheter flera gånger om dagen. 
 
Det är dock inte så underligt att huvudnyheten får ligga kvar hela veckan (och ett 
tag därefter). Det är tydligt att sändaren anser att det är viktigt att så många 
mottagare som möjligt blir informerade om att regeringen utreder frågan om att 
eventuellt utlokalisera PTS. Denna nyhet presenteras därför i det centralt 
placerade nyhetsfältet, och där dessutom på den framhävda översta platsen. Om 
sändaren hade velat dölja denna nyhet, kanske för att slippa oroa personalen, 
kunde den i stället ha placerats mer undanskymt.  
 
När kortnyheterna i nyhetsrutan uppdateras hamnar automatiskt den nyaste 
notisen överst, varför mottagarna är vana att titta där för att se det nyaste. 
Språkspalten hamnar därför överst i rutan på fredagen, direkt under blänkaren till 
tidsredovisningen. 
 

6.2.3 Ändrad layout bekräftar 

Den 1 november ändras layouten på intranätet. Förändringarna sker just på de 
områden jag studerat och kan sägas bekräfta dels att det handlar om att sändaren 
styr, dels att det kan göras på det sätt som jag pekar på i layoutanalysen i avsnitt 
6.2.1. 



VEM STYR PÅ INTRANÄTET?  

 

INGRID OLSSON 22 
 

 
• Fler huvudnyheter 

Det tredje nyhetsfältet har delats i två, så att det finns utrymme för fyra 
huvudnyheter i mittenfältet. 

• Större nyhetsruta 
Den gröna nyhetsrutan har blivit större för att ge utrymme åt fler kortnyheter. 
Dessutom har den fått en rubrik – ”Kortnyheter”. 

• Ny knapp för tidsredovisning 
Tidsredovisningen har, som planerat, fått sin egen knapp bland knapparna i 
övre högra hörnet. 

• Nya länkar i menyn 
I menyn har två länkar tillkommit – ”Arbetsmiljö” och ”e24”. Det är tydligt 
att sändaren anser att dessa områden är prioriterade, och de har därför flyttats 
upp i strukturen. Sidan om arbetsmiljö låg tidigare under ”Anställd på PTS”, 
och e24 (ett projekt på PTS i syfte att uppfylla Statskontorets mål för s.k. 24-
timmarsmyndigheter) fanns under ”Projektarbete”, i en undermeny under 
”Kunskapsbank”. 

 

 
Figur 6. Skärmdump från PTS intranät med ändrad layout 2004-11-01. 
 
Man kan här se att sändaren tycker det är viktigt att ha rejält med utrymme för 
nyheter. Man skapar plats för ytterligare en huvudnyhet i det centrala mittenfältet. 
Den visuellt framhävda gröna nyhetsrutan hade redan tidigare plats för ett 
obegränsat antal korta nyhetsnotiser, eftersom det är möjligt att rulla texten i rutan 
uppåt och nedåt. I och med att den blir större syns dock fler notiser på skärmen 
samtidigt, så att mottagaren inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt för att 
se dem. Den viktiga funktionen tidsredovisning får nu en egen knapp, vilket visar 
att sändaren är väl medveten om att detta är ett sätt att visuellt framhäva 
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funktionen. Detsamma gäller de prioriterade arbetsområden som ges direktaccess 
i menyraden. 
 

6.3 Vad väljer mottagaren? 
I detta avsnitt redovisar jag min undersökning där ett antal mottagare noterar allt 
de gör på intranätet under en vecka. Resultatet av undersökningen sorteras i 
enlighet med avsnitt 5.6 i kategorierna sändarstyrt, mottagarvalt och framhävt. 
 

6.3.1 Vad gjorde mottagarna? 

Min loggningsundersökning visar att alla deltagare använde intranätet varje dag 
den aktuella veckan, utom Kurt som arbetade off-line under en dag.  
 
Jag sorterar deltagarnas aktiviteter i de tre kategorierna sändarstyrt, framhävt och 
mottagarvalt (se avsnitt 5.6). Noteringar som ”Tittade efter nyheter” (Ann), ”Läser 
insiktens förstasida” (Erik) och ”Läste om senaste nytt” (Jan) hamnar i kategorin 
sändarstyrt. Hit för jag även de gånger deltagarna bara tittat på startsidan för att se 
om det hänt något nytt.  
 
Under rubriken framhävt samlas de gånger då deltagarna använt funktionerna tids-
redovisning, telefonsystemet, blankettarkivet, bokningssystemet och länken till 
PTS externa webbplats. Exempel på loggningsanteckningar kan vara ”Söker 
telefonnr i katalog” (Dan), ”Tidrapportering för gårdagen” (Lena) eller ”Använde 
länken till utsikten” (Ann).  
 
I kategorin mottagarvalt, slutligen, hamnar loggningar som ”Läser almanackan” 
(Dan), ”Söker efter kontonummer” (Nils) och ”Hämtade OH-mall” (Ann). I 
samtliga dessa fall har mottagaren sökt sig fram till information eller funktioner 
som inte går att nå från startsidan. 
 
Antalet aktiviteter är sammanlagt 216 st. Det betyder i genomsnitt 15,5 per 
person, dvs. drygt tre per person och dag.  Samtliga aktiviteter sammanställs i 
tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Sammanställning av loggningsstatistiken per mottagare. 
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Sändarstyrt 6 10 8 7 5 6 17 5 7 5 4 11 2 5 98 
Framhävt 8 6 2 17 7 4 6 1 2 5 2 11 4 1 76 
Mottagarvalt 4 1 3 3 1 4 6 0 0 0 1 1 13 5 42 
Summa 18 17 13 27 13 14 29 6 9 10 7 23 19 11 216 
 
Av tabell 1 ser man tydligt att majoriteten av aktiviteterna kategoriseras som 
sändarstyrda eller framhävda. Mottagaren har antingen läst någon av nyhetsnotiserna 
eller använt någon av de funktioner som är framhävda på startsidan. 
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Grovt omräknat i procent är cirka 45 % av aktiviteterna är sändarstyrda, 35 % 
handlar om att använda framhävda funktioner och 20 % är mottagarvalda.  
 
Om man räknar ihop vilka sidor som minst en gång besökts av deltagarna under 
veckan blir totalsiffran 43. De 14 personerna i undersökningen utnyttjade således 
endast knappt 5 % av intranätets drygt 1 000 sidor. 
 
Sändarstyrt och framhävt 
Såväl de aktiviteter där mottagaren läser sändarstyrd information som de då han 
använder någon av de framhävda funktionerna utgår från startsidan. Om man 
kategoriserar dessa aktiviteter efter lokalisering på startsidan blir resultatet enligt 
figur 7. De funktioner jag kallar framhävda markeras med kursiv stil. 
 
 
Allmänt (”kolla ny info”) 44 

Knappar: 
Blanketter 2 
Telefon 31 

Nyhet 1: 
Mån: Utlokalisering 5 
Tis: Utlokalisering 12 
Nyhet 2: 
Mån: Aktiv IT-kontroll 4 
Tis: PTS datornät stängt 5 
Fre: Instruktioner 1 

Meny: 
 
Bokning 8 
Utsikten 11 

Nyhet 3: 
Press- och omvärldsklipp 3 
Tis: Press- och omvärldsklipp 12 

Nyhetsruta: 
Tidsredovisning 19 
 
Fre: Språkspalt 6 
Energimassage 6 
Provtagningstider 1 
Introduktionsutbildning 2 

Figur 7. Sammanställning av loggningsstatistiken utifrån startsidan. 
 
I figur 7 ser man mer specifikt vad mottagarna gjort. Det största antalet aktiviteter 
hamnar under rubriken allmänt, dvs. man vill helt enkelt kolla om det hänt något 
nytt. Ungefär hälften av de sändarstyrda aktiviteterna hör hit. Att denna grupp är 
så stor visar att mottagarna villigt låter sig styras, de går till och med in på intra-
nätet i hopp om att sändaren ska ha lagt fram någon ny information till dem. Jag 
tror dessutom att det finns ett mörkertal här, och att siffran eventuellt skulle 
kunna vara ännu högre. Jag är övertygad om att många av ren slentrian slänger ett 
öga på startsidan när de går in på intranätet för att utnyttja någon annan funktion, 
och det är orimligt att tro att alla skrivit upp varje sådant ”besök”. Men om det 
hade funnits något nytt på sidan då, hade de förmodligen sett det och läst det. 
 
Flera loggningsanteckningar tyder just på detta beteende: 
 
• ”På väg till statskontorets hemsida passerar jag insikten, inget nytt.” (Gun) 
• ”Återgick från sökning på Internet till intranätet.” (Lena) 
• ”Loggar in, en liten titt på förstasidan, nyheter.” (Mia) 
• ”Öppnar Insikten för att surfa vidare, slänger en blick på rubrikerna, ser 

inget nytillkommet.” (Gun) 
 
När det gäller nyheterna under veckan ser man att nyheten om den eventuella 
utlokaliseringen dominerar även för mottagarna. Alla deltagare i undersökningen 
läser denna nyhet i den ena eller andra versionen. Nyheten om aktiv IT-kontroll 
och att PTS datornät ska vara stängt i helgen når inte lika många. Man kan här 
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spekulera i om placeringen på sidan påverkat eller om det enbart beror på att 
nyheten om utlokaliseringen berör mer. 
 
I nyhetsrutan tillkommer bara en enda kortnyhet under veckan. Man kan anta att 
de flesta läser dessa kortnyheter just när de är nya, och att de således redan 
tidigare hade läst de andra notiserna. Språkspalten tillkommer först på fredag 
morgon, men ändå hinner sex av personerna i undersökningen läsa den. Sex 
personer läser om energimassagen, och deras loggningar låter ana att de har läst 
nyheten tidigare, men nu återkommer för att kolla tider och andra detaljuppgifter. 
Gun skriver t.ex. ”Går in på Energimassagelänken, kollar var shiatsun äger rum.”  
 
Eva är nyanställd och deltar i introduktionsutbildningen. Hon går två gånger in via 
blänkaren till introduktionsutbildningen för att se om nytt material lagts in. Hon 
skriver ”Gick in på ’Introduktionsutbildning’ i rullisten för att se om något nytt 
material lagts ut på nätet. Klickade vidare till material för introkurs och skrev ut 
dagens OH-bilder.”  
 
Man ser också att de framhävda funktionerna används flitigt. Detta gäller framför 
allt telefonsystemet (31 besök) och tidsredovisningen (19 besök). Men även 
funktionen bokning (9 besök) och länken till Utsikten (11 besök), som är de enda 
länkarna i menyn som inte öppnar en undermeny med nya val, används. 
 
Mottagarvalt 
Vad ingår då i de aktiviteter som kategoriseras som mottagarvalt? Här har 
mottagarna gått djupare in i strukturen för att få fram den information de önskar 
eller använda någon funktion. Vid denna sorts aktiviteter har mottagaren målet 
klart för sig redan när han börjar aktiviteten – ofta i form av en fråga som han vill 
ha svar på. Exempel på loggningar kan vara: 
 
• ”Har varit hos läkare och söker ersättning för avgiften. Letar på insikten hur 

jag ska göra.” (Eva) 
• ”Sökning efter kontonummer i kontoplanen för kontering av faktura.” 

(Nils) 
• ”Kollar veckans aktiviteter i almanackan.” (Gun) 
• ”Sökning ang. morgondagens seminarium om framtida regleringspolicy 

(program etc.) och skrev ut detta.” (Ann) 
• ”Söker info om datakörkortet samt bokar tid för test.” (Frida) 
• ”Klickar till vänster på Styrdokument, därefter på Lagar/förordningar, 

därefter till komdataskyddssdirektivet på engelska.” (Lena) 
 
I en del fall använder man intranätet som en sluss vidare ut på Internet. PTS 
prenumererar t.ex. på webbversionen av Nationalencyklopedin, så att om man går 
till ne.se via intranätet kan man göra sökningar där utan kostnad. Gun använder 
denna funktion för att hitta information om Disraeli, som någon citerat på ett 
möte. 
 
När man tittar på den sammanlagda statistiken i tabell 1 ser man att Mia utmärker 
sig. Av hennes 19 aktiviteter är hela 13 mottagarvalda. Detta förklaras av att hon 
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varje dag arbetar i det s.k. frekvens- och tillståndsregistret, som man kommer åt 
genom att klicka på ”Redskap” i menyn, och sedan välja ”FTR” i undermenyn 
som öppnar sig.  
 
I artikeln om intranätet som citeras i avsnitt 6.1 uttrycks sändarens önskemål om 
att intranätet ska användas som ett internt arbetsredskap t.ex. för att publicera 
information från olika arbetsgrupper. Detta beteende visar dock min under-
sökning inte några tecken på. Det enda som kommer i närheten av detta är när 
Eva tar fram information från introduktionskursen som kursledaren lagt in på 
intranätet. 
 
Det finns på PTS intranät en möjlighet att anpassa menyraden, genom att lägga till 
en meny med personliga länkar under den fasta menyn. Här kan man länka till 
sådana sidor som man själv använder ofta. I de skärmdumpar som visas i denna 
uppsats (figur 5 och 6) syns en sådan meny med personliga länkar, eftersom dessa 
exempel visar min startsida. Av deltagarna i undersökningen hade dock ingen 
utnyttjat denna möjlighet, de visste helt enkelt inte om att den fanns.  
 
Enligt undersökningen om internkommunikation (se avsnitt 3.3.2) anser många 
att det är svårt att hitta information på intranätet. En del loggningar bekräftar 
detta: 
 
• ”Letade efter rutiner för anskaffning. Redskap > inköp > inköpsprocess gav 

sökning till blanketter. Gjorde fritextsökning på ”anskaff*”. Valde länk 
Inköpsprocess och kom tillbaka igen.” (Carl) 

• ”Får en telefonfråga om vårt avtalsregister och var man hittar på nätet. Jag 
måste kolla … Öppnar Insikten, klickar på Kunskapsbank … Det var visst 
fel. Klickar på Redskap > Upphandling > scrollar ner till avtalsregistret och 
öppnar det.” (Gun) 

• ”Letade efter datum för tidigare styrelsemöten. Hittade bara kommande 
möten.” (Nils) 

• ”Sökte information ang. beställning av almanackor för 2005. Inget napp.” 
(Mia) 

 
För att tydligare se hur och om mottagaren hittar information placerade jag ut tre 
textrutor på intranätet där jag lockade med ett pris till de mottagare som läst dem. 
Rutorna placerades på tre olika sidor en bit in på intranätet. Under de två månader 
som rutorna låg ute var det endast fyra mottagare som hittade dem. Man kan 
jämföra detta med den av sändaren visuellt framhävda nyhetsnotisen om språk-
spalten, som annonserades i nyhetsrutan på fredagen i min undersökningsvecka. 
Efter en timme hade sidan haft 19 besök, efter fem timmar 40, efter två dagar 66 
och efter en månad 112 besök. 
 

6.3.2 Vad tror mottagarna att de gör? 

I samband med loggningsundersökningen fick deltagarna fylla i uppgifter om sig 
själva, inklusive frågan ”Hur brukar du använda intranätet?”. När jag läser svaren 
anar jag att de allra flesta är medvetna om alla intranätets funktioner. Här finns allt 
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från heltäckande svar till korta kommentarer. Om man delar upp även dessa svar i 
samma kategorier som tidigare får man följande resultat. 
 
Tabell 2. Hur brukar du använda intranätet? 
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Sändarstyrt x x    x x x x x x x x  10 
Framhävt x  x x x x x   x x x x  10 
Mottagarvalt x    x x  x   x x x  7 
 
Tabell 2 visar att det är något fler som nämner det sändarstyrda (t.ex. ”läsa 
nyheter”) och det framhävda (t.ex. ”tidredovisa”) än det mottagarvalda (t.ex. 
”söka information”). Det är dock svårt att dra några generella slutsatser utifrån 
detta, eftersom det är väldigt olika hur utförligt deltagarna svarat. 
 
Det är intressant att Nils skriver att han ”bara använder intranätet för att ta fram 
dokument som jag vet finns där. Jag gör sällan sökningar eftersom jag nästan 
aldrig får någon träff, frågar då hellre kollega.” När man jämför detta med hans 
faktiska användning ser man att han är en av dem som gjort flest mottagarval, 
varav flera sökningar långt ned i hierarkin, t.ex. till SACO:s sida för att se om de 
kommenterar den eventuella utlokaliseringen och till reglerna för friskvårds-
timmen. 
 
 
7 Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande kapitel redovisar jag mina slutsatser. De innebär i korthet att 
sändaren gärna vill att mottagaren väljer, men det är sändaren som styr. Mot-
tagaren å sin sida väljer att bli styrd. Och man kan säga att intranätutvecklingen 
har gått från sändarstyrt till mottagarvalt och tillbaka igen. 
 
Under varje slutsats diskuterar jag en frågeställning med anknytning till slutsatsen. 
 

7.1 Sändaren vill att mottagaren väljer 
Efter att ha studerat de styrdokument som ligger till grund för arbetet med intra-
nätet konstaterar jag att sändaren vill att mottagaren själv ska utnyttja intranätet 
som en informationsdatabas där han har tillgång till aktuell information. Sändaren 
uppmuntrar även mottagaren till att använda intranätet som ett sätt att sprida 
information mellan eller från olika arbetsgrupper. Mottagaren har dock inte tagit 
till sig denna sistnämnda möjlighet och ytterst få använder intranätet på detta sätt. 
 
Sändaren vill också bidra till en snabb och bra intern informationsspridning, och 
ge mottagaren tillgång till verktyg som underlättar arbetet och effektiva 
administrativa rutiner.  
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7.1.1 Förväntad kontra faktisk användning 

Mottagaren använder intranätet på de sätt som sändaren förväntar sig. Den 
ordning som sändaren presenterar målen för intranätet låter dock ana att hon 
förväntar sig en något annan fördelning, med en större andel mottagarvalda 
aktiviteter. Framför allt gäller detta mer interaktiva aktiviteter som informations-
utbyte mellan olika grupper och avdelningar. 
 
Hur skulle sändaren kunna styra mottagaren mot detta beteende? Det är svårt att 
ge denna sorts funktioner en framträdande plats på startsidan. Det man möjligen 
kan göra är att skapa goda förebilder, t.ex. genom att se till att en arbetsgrupp där 
sändare ingår utnyttjar denna möjlighet, och sedan skriva ett reportage om hur bra 
det fungerar och presentera på en framhävd position på startsidan. 
 
Eller så kanske man helt enkelt ska låta mottagaren använda intranätet till det han 
vill. Om han helst vill bli serverad nyheter så kanske just detta är den ultimata 
intranätanvändningen. I alla fall för honom, i alla fall just nu. 
 
Man skulle kunna kalla det slöseri att ha tillgång till ett intranät med över 1 000 
sidor och bara utnyttja några få av dem varje vecka. Men man kan också säga att 
det är en otrolig möjlighet att ha tillgång till så mycket information, för det fall 
man skulle efterfråga den. 
 
Det viktigaste med informationsdatabasen är kanske just tillgången till den. Det är 
en trygghet för mottagaren att veta att det han behöver veta finns på intranätet. 
För att mottagaren ska känna denna trygghet är det dock viktigt att strukturen på 
intranätet är lättöverskådlig och att sökfunktionerna är effektiva, så att han på ett 
enkelt sätt kan få fram den information han behöver. 
 

7.2 Sändaren styr 
Min analys av intranätets startsida visar att allt som återfinns där är sändarstyrt på 
ett eller annat sätt. Sändaren kan välja att styra genom att placera information som 
en nyhetsnotis i central position på sidan eller i den gröna, visuellt framhävda 
nyhetsrutan. Sändaren har också möjlighet att leda mottagaren till viktiga 
funktioner genom att ge funktionen en egen tydlig knapp högst upp i det viktiga 
högra hörnet, eller genom att låta länken dit vara med i menyn.  
 
All sändarstyrning utgår således från startsidan. Den sändarstyrda informationen 
ryms antingen helt och hållet där eller kan nås därifrån med ett enda klick.  
 

7.2.1 Medvetandegraden hos sändare och mottagare 

Är sändaren då medveten om hur mycket hon styr? Inte i särskilt hög grad. 
Personalen på PTS informationsavdelning medger de att de har denna möjlighet, 
men poängterar att de inte regelmässigt tänker på det. Arbetet med vilka länkar 
som ska ingå i menyn och vilka knappar som ska finnas sker, om inte slump-
mässigt, så i alla fall inte utifrån någon bestämd strategi. 
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Informatörerna uppger dock att de emellanåt känner sig pressade av att olika 
avdelningar och chefer gärna vill att länkar till just ”deras” funktioner och sidor 
framhävs på startsidan. Detta tyder på en viss medvetandegrad i organisationen 
om att det är möjligt att styra mottagaren genom att se till att informationen nås så 
lätt som möjligt, helst bara med ett enda klick från startsidan. 
 
I min egen roll som sändare ansvarar jag bl.a. för intranätsidorna om språkvård. 
Jag brukar alltid se till att det finns minst en kortnyhet i den gröna nyhetsrutan 
som leder till någon av dessa sidor. Innan jag skrev denna uppsats tänkte jag inte 
på detta som sändarstyrning, utan snarare som en service till mottagarna att skapa 
minst en alternativ ingång till språkvårdssidorna. 
 
Sändaren kan också styra genom att välja att dölja viss information. Det är lätt att 
påstå att information är tillgänglig för mottagaren i och med att den publicerats på 
intranätet. Men om informationen finns på en sida långt ned i hierarkin, som mot-
tagaren måste anstränga sig för att hitta är det mest troligt att han inte kommer att 
se den. 
 
Mottagaren å sin sida verkar inte heller vara särskilt medveten om att han blir 
styrd. En av deltagarna i min undersökning poängterar att hon aldrig känner sig 
styrd vid sina aktiviteter på intranätet, utan alltid anser sig ha en anledning till sitt 
besök. Hon har inte tänkt på att någon annan valt ut vilka nyheter som serveras 
henne. 
 

7.3 Mottagaren väljer att bli styrd 
Loggningsundersökningen visar att cirka 45 % av alla aktiviteter på intranätet 
under den aktuella veckan var sändarstyrda. Mottagaren gick då in på intranätet 
för att se om sändaren hade placerat ut någon ny information, och om det fanns 
något nytt så läste han det. Vid dessa besök visste han inte i förväg vilken 
information han hade att vänta sig. 
 
Mottagaren använde också gärna de funktioner som sändaren framhävt. Ungefär 
35 % av aktiviteterna hörde till denna kategori. Endast i 20 % av fallen sökte sig 
mottagaren djupare ned i intranätets struktur för att komma åt efterfrågad 
information. 
 
Om man vill renodla uppdelningen i enbart sändarstyrt och mottagarvalt kan man 
diskutera vart man ska föra de aktiviteter jag kategoriserat som framhävt. Dessa 
aktiviteter är ju både mottagarvalda och sändarstyrda (jämför avsnitt 5.6). Om 
man väljer att klassa dem som mottagarvalda skulle således de mottagarvalda 
aktiviteterna få en knapp majoritet (55 %). Jag anser dock att analysen av start-
sidan visar att sändaren genom att framhäva åtkomsten till dessa funktioner styr 
sändaren mot att använda dem mer än han kanske skulle ha gjort annars. För att 
undvika denna diskussion kan man helt räkna bort de framhävda aktiviteterna och 
nöja sig med att konstatera att aktiviteterna i kategorin sändarstyrt är mer än 
dubbelt så många som de i kategorin mottagarvalt, 98 respektive 42 st. 
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7.3.1 Varför vill man bli styrd? 

Mottagarna på PTS intranät låter sig villigt styras. Som små fågelungar öppnar 
munnen för att bli matade går mottagarna in på intranätet om och om igen för att 
se om sändaren lagt ut någon ny information till dem. 
 
Man kan fundera över vad detta beteende beror på. Kanske visar det att mot-
tagaren har ett stort förtroende för sändaren, och vet att hon med jämna mellan-
rum placerar ut relevant information på intranätet. Det har säkert också betydelse 
att sändaren är aktiv, så att mottagaren förväntar sig att ofta hitta ny information. 
Om intranätet nästan aldrig uppdateras, eller om det som sändaren sänder är helt 
ointressant, kommer mottagaren förmodligen bara att gå in på intranätet för att 
göra det han måste, t.ex. tidsredovisa, och inte oftare än nödvändigt. 
 
Det skulle också kunna finnas en negativ förklaring, nämligen att mottagaren valt 
bort möjligheten till mottagarval på grund av att han har svårt att hitta bland 
informationen på intranätet. Om mottagaren kände sig säker på att lätt och snabbt 
hitta den information han önskar skulle kanske de mottagarvalda aktiviteterna 
dominera över de sändarstyrda. 
 
Detta kan relateras till de Léons och Holsanovas (1997) konstaterande att webb-
användare är bekväma. Det är självklart enklare för mottagaren att passivt ta emot 
information än att aktivt själv söka fram den. 
 
Beteendet att gå in och se om det finns någon ny information är dock inte något 
nytt. Det kan jämföras med att några gånger om dagen ta en sväng förbi sitt post-
fack för att se om det kommit post. Detta har väl de flesta av oss gjort i alla tider, 
och gör säkert fortfarande. 
 

7.4 Från sändarstyrt till mottagarvalt och tillbaka igen 
Är då införandet av intranät en övergång från sändarstyrt till mottagarvalt? Nej, 
det anser inte jag. Men påståendet var förmodligen helt korrekt när det yttrades. 
Månget intranät var från början en enda stor informationsdatabas som mottagaren 
använde för att skaffa fram den information som han ansåg sig behöva. Jag anser 
dock att min undersökning, både genom att visa hur sändaren styr och hur mot-
tagaren väljer, visar att kommunikationen på intranät numer i huvudsak är sändar-
styrd. I alla fall kommunikationen på PTS intranät under en vecka hösten 2004.  
 
Om vi utgår från att Telleen hade rätt när han 1997 påstod att man i och med 
införandet av intranät går från sändarstyrning till mottagarval kan man således 
konstatera att utvecklingen inte stannade där. 
 

7.4.1 Utvecklingen på Internet 

Man kan jämföra intranätets utveckling med hur webbplatser på Internet har 
utvecklats. Utifrån mina egna erfarenheter som tämligen van Internetanvändare 
ser jag där motsvarande utveckling. Många tidiga webbplatser fungerade just som 
informationsdatabaser. Ingångssidan innehöll i princip bara texten ”Välkommen 
till x” och en rad länkar till olika avdelningar. Sedan började det dyka upp röda 
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flaggor eller blinkande skyltar där det stod ”nytt” vid en del länkar, för att leda 
besökaren till de sidor som nyligen förändrats. Och idag ser de flesta ingångssidor 
på Internet ut ungefär som startsidan på PTS intranät, med blänkare för nyhets-
sidor och på olika sätt framhävda länkar till nyckelfunktioner som sändaren anser 
är prioriterade. 
 

7.4.2 Utvecklingen på PTS 

Hur var det på PTS tidigare, innan man införde intranätet? Hur spred man 
information då? När det gäller det sändarstyrda fanns det bl.a. en personaltidning 
som kom ut ungefär en gång i månaden. Dessutom skickades information ut via 
e-post, och, innan dess, som internpost eller sattes upp på anslagstavlor. Det 
mottagarvalda, den samlade informationsdatabasen, fanns i olika pärmar runt om i 
huset. Den information som idag återfinns på intranätet under rubriken ”Anställd 
på PTS” fanns exempelvis samlad i det som kallades den administrativa hand-
boken, en pärm per avdelning som uppdaterades genom att man skickade ut 
utbytesblad. För varje enskild mottagare fanns alltså dels sändarstyrd information, 
dels möjlighet att försöka leta fram egen vald information. Om man då gjort en 
undersökning motsvarande min skulle den förmodligen visa att det sändarstyrda 
dominerade. Aktiva mottagarval var krångliga och krävde tid som de anställda inte 
hade. Precis som idag alltså, om än i betydligt mindre skala.  
 
När intranätet infördes avskaffades den administrativa handboken, och den 
information som fanns i den fördes in på intranätet. Kort därefter lades även 
personaltidningen ned och ersattes med nyhetsnotiser och reportage på intranätet. 
Funktioner som tidsredovisning och bokning av lokaler sköttes fortfarande 
manuellt och låg således helt utanför intranätet. När inte dessa funktioner fanns 
på intranätet fanns det inte tillräckligt incitament för personalen att använda 
intranätet dagligen, utan man gjorde det endast då man behövde få fram någon 
information. Under denna period var förmodligen större delen av aktiviteterna på 
intranätet mottagarvalda. 
 
Därefter har intranätutvecklingen på PTS fortsatt i samma riktning som den ovan 
beskrivna utvecklingen på Internet. Startsidan har gjorts om för att ge plats åt fler 
och fler sändarstyrda nyheter. Allt fler administrativa funktioner och verktyg som 
de anställda behöver för sitt dagliga arbete har integrerats. I och med detta, och 
genom att intranätet startas automatiskt, är det numera knappast någon anställd 
som kan undgå att göra dagliga besök där. 
 
Jag skulle uppskatta att man på PTS idag är tillbaka vid ungefär samma fördelning 
mellan sändarstyrt och mottagarvalt som fanns innan intranätet infördes. Mycket 
är mer eller mindre sändarstyrt, men det finns möjlighet för den enskilde mot-
tagaren att söka fram information, om han så önskar. Det som skiljer är mängden 
information, som inom båda kategorierna ökat lavinartat i takt med informations-
teknikens framtåg, däremot är fördelningen ungefär densamma. Skillnaden mellan 
då och nu är kanske inte så stor. 
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Bilaga 1 – Loggningsblankett 
 
EN VECKA MED INTRANÄTET 
 
Först – ett stort tack för att du deltar! 
 
Du ska alltså helt enkelt notera allt du gör på Insikten under vecka 40.  
 
Ring gärna och fråga om du undrar något! (Jag är här alla dagar utom torsdag.) 
 
    /Ingrid (ankn. 5512) 
 
Uppgifter om dig: 
 
Namn (frivilligt) __________________________________   
Är det OK om jag använder ditt namn i uppsatsen?    Ja     Nej  
 
Avdelning ________________ Funktion (ringa in)  Chef   Handläggare   Assistent   Annat 
 
Eventuell frånvaro under veckan (ringa in)  Måndag     Tisdag     Onsdag     Torsdag     Fredag 
 
Allmänt – hur brukar du använda intranätet? (Skriv i detta innan du börjar logga!): ____________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
Dag Klockan Varför, vad och hur? 

Varför gick du in, vad tittade du på, hur gjorde du, 
klickade du vidare osv. 

Ev. kommentarer 

    

    

    

    

    

 
(Blanketten är här förminskad. I original bestod den av två liggande A4-sidor. Varje deltagare fick flera 
exemplar av den andra sidan, med loggningstabellen.) 


