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Summary 

Companies have in the past decades changed from 
traditional manufacturing organizations into service 
organizations. For these service organizations 
information and competence have become an 
important resource. The traditional view on 
information is that an employee use and search for 
information to reduce uncertainty for their decision 
making. Even though information is strategically 
important for organizations, information is not valued 
in any way. Hence, this thesis aims to value 
information in terms of the utility it brings to the 
organization.  
 
The conclusion is that four factors are important when 
valuing information in terms of utility. These factors 
are quality, relevancy, accessibility and findability. By 
using the four factors the Digital Information Value 
(DIV) – index was created. The DIV-index can be 
used for calculating a before and after value for an 
implementation or for evaluate maintenance of a 
digital information tools.  
 

The report is written in Swedish. 
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Inledning 

Bakgrund  
Ett företags förmåga att skapa värde beror på dess kapacitet att implementera strategier som 
svarar på markandsmöjligheter genom att använda resurser och tillgångar i organisationen 
(Carlucci och Schiuma, 2007; Evgeniou, 2002). Därmed är det väsentligt att personer i högre 
positioner förstår vilka de vitala interna resurserna är och vad som utgör prestationsdrivarna i 
organisationer. Historiskt har immateriella tillgångar ansetts vara ett risktagande och 
organisationers materiella tillgångar har ansetts vara de ekonomiska resurserna med framtida 
potential. Det beror på att det är svårare att mäta framtida potential från immateriella tillgångar än 
från materiella tillgångar som exempelvis kan vara investeringar i egendom, anläggning och 
utrustning. I dagsläget börjar dock traditionella materiella resurser betraktas som mer kortvariga 
och att de sällan tillför en långsiktig konkurrensfördel. Organisationer tenderar att mer och mer 
utveckla sina immateriella tillgångar, såsom kunskap och erfarenheter av sina anställda (Carlucci 
och Schiuma, 2007). I dagens ekonomi skapas således värde genom immateriella tillgångar och 
detta benämns även som intellektuellt kapital (Eckstein, 2004).  
 
Intellektuellt kapital består av två delar human- och strukturkapital (Bontis, 2001). Humankapital 
definieras som anställdas kombinerade kunskaper såsom yrkeskicklighet, innovationsförmåga och 
förmågan att utföra tilldelade arbetsuppgifter. Det innefattar även företagets värderingar, kultur 
och filosofi. Problemet med humankapital är att det inte kan ägas av organisationen, det gör att 
företaget exempelvis inte kan använda det som en tillgång vid teckning av banklån. 
Strukturkapital är däremot hårdvara, mjukvara, databaser, organisationsstruktur och patent med 
mera. Med andra ord är det allt annat som stödjer anställdas produktivitet i organisationen 
(Bontis, 2001; Ax et al, 2005).  
 
Intellektuellt kapital baseras på en enkel metafor i form av ett träd med frukt och rötter. Ur ett 
långsiktigt perspektiv är det viktigare för en organisation att tillhandhålla näring åt rötterna än att 
endast plocka frukten (Edvinsson, 1997). Det speglar tesen om att kunskapsresurser är den 
fundamentala källan till ett företags tillväxt och organisationer behöver strukturerade sätt för att 
hantera dessa resurser (Carlucci och Schiuma, 2007; Curtis och Cobham, 2000; Laudon och 
Laudon, 1996). Därav torde information ses som en tillgång och ett viktigt konkurrensmedel 
precis som andra strategiska tillgångar. Det är emellertid inte den rådande situationen i alla 
organisationer (Evgeniou, 2002). Förmågan att erhålla och analysera information på ett 
kvalitetsmässigt, kostnadseffektivt och snabbt sätt, samtidigt som snabba företagsförändringar 
sker, är en kritisk egenskap för att organisationer skall lyckas i 2000- talet (Evgeniou, 2002; Hicks 
et al, 2006). Ytterligare en kritisk egenskap för organisationer är dess förmåga att anpassa sig till 
både interna och externa förändringar. Den måste både vara strukturerad i sin 
informationshantering och ha en infrastruktur som kan tillvarataga information på ett effektivt 
sätt (Evgeniou, 2002). Ovan föranleder att information är en väsentlig konkurrensfördel, det 
finns emellertid inget vedertaget mätverktyg som påvisar informations nytta. Målet med studien 
är att synliggöra hur information kan värderas i form av den nytta den tillför till en organisation.  

Problemdiskussion 
Enligt Edvinsson (1997), kräver ny kunskap en kunskapsekonomi och det påvisas tydligt vid 
stora investeringsströmmar. Den industriella miljön har präglats av investeringar i verktyg och 
utrustning, idag investeras det emellertid i större utsträckning i kompetensutveckling. En annan 
stor investeringsström går till utvecklandet av informationsteknologi som medför värdeökande 
nätverk och globala nätverk etcetera. Det är investeringar som är osynliga på företagets 
balansbudget. En paradox som uppkommer är att investeringar i områden som humankapital och 
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IT-verktyg leder till en kortsiktig reducering av vinster, vilket i sin tur reducerar värdet av 
balansräkningen och därigenom reducerar bokvärdet av organisationen. Kort sagt, är paradoxen 
att ju mer investeringar i kunskapsuppgraderingar och IT, desto mindre värde i organisationen 
(Edvinsson, 1997). 
 
Dagens kunskapsekonomi har medfört att mängden information i organisationer ökar 
(Edvinsson, 1997). I en rapport, av Rasmus (2007), uttrycks det att tjänstemän/kvinnor spenderar 
upp till 35 procent av sin tid att samla information som de behöver för ett beslut. Den tid som 
användare lägger ner för att hitta rätt information till beslutsfattande och andra affärskritiska 
moment bedöms vara en stor ”gömd” kostnad för organisationer. En undersökning från 
Autonomy visade att 60 procent av de svarande ”slösade” i genomsnitt en kvart per timme per 
dag på att söka efter den information de behöver. 15 procent spenderade i genomsnitt 30 minuter 
per dag och sju procent spenderade en timme eller mer på att söka efter information 
(Autonomy). Problematiken grundas i att en anställd kan spara ett dokument i en folder på den 
lokala hårddisken, för att sedan glömma vart den ligger och leta överallt för att sedan se sig själv 
börja om med arbetet (Autonomy). Problematiken kallas för ”det svarta hålet” och skapar 
dubbelarbete för anställda, vilket upptar värdefull tid. I slutändan finns det dock en risk att 
användaren inte hittar rätt information eller inte hinner återskapa dokument och baserar sitt 
beslut på felaktiga uppgifter. En bakomliggande orsak till detta problem är att anställda inte har 
del av varandras kompetens såsom tidigare erfarenheter i ett projektarbete, e-postkonversation 
och dokument, se figur 1 (Autonomy). Vidare närmare sig de äldre 40- och 60-talisterna 
pensionsåldern och när de går i pension förlorar organisationer värdefulla kunskaper och 
erfarenheter, vilket även kan definieras som en del av det svarta hålet (Rasmus, 2007).  
 

 
 

Figur 1. The Information Black Hole Syndrome in UK Business. Autonomy 
 

Som tidigare nämnt, går utvecklingen mot nya företagstyper, från industriföretag till 
kunskapsföretag. Dessa företag benämns oftast som tjänsteföretag och kännetecknas av att 
information och kompetens blivit ett betydelsefullt verktyg (Autonomy). Organisationer kan 
följaktligen inte vara flexibla om de lämnar kritisk data eller dokument utanför beslutsfattandet 
därför att innehållet inte hittas, missförstås eller tar för lång tid att komma åt för att påverka 
beslutet (Knox och Andrews, 2006). Vad kunskapsarbetande anställda behöver mest är förmågan 
att dela kunskap sinsemellan. Tidigare har företagsledningar i alltför stor utsträckning fokuserat 
på teknologier och inte observerat informationsbehovet tillräckligt noga (Autonomy, 2003). 
Förmågan att förstå en organisations huvudsakliga strategiska tillgång framkommer genom att 
företag lyckas sammanlänka IT-strategi till företagsstrategi. I den meningen är information den 
integrerande agenten mellan företagsstrategi och IT- strategi. En helt tillfredsställande definition 
av vad som utgör information är problematiskt menar Glazer (1993). Den formella eller 
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kvantitativa definitionen och måttet av information är att den reducerar osäkerhet eller förändrar 
en individs bild av världen (Glazer, 1993). Information som behandlas av teknologier såsom 
odefinerad kommunikation till exempel e-post, instant messaging, mobil kommunikation är 
väldigt bekanta för kommande generation, dessa teknologier kan komma att skapa en ny form av 
kommunikation i organisationer (McAfee, 2006). Information som skapas och återfinns i 
teknologier såsom e-post, instant messenger och dokument på enskilda datorer benämns i studien 
som intern ostrukturerad digital information. En utmaning som organisationer står inför är 
problematiken med de växande dokumentsamlingarna i organisationen, menar Heide (2002). De 
stora samlingarna är värdefulla då organisationens historia, information och kunskap är förvarad 
där (Heide, 2002). Den ökade mängden av lagrade och ostrukturerade dokument medför 
svårigheter att hitta ett specifikt dokument. Av den anledningen uppstår det ett behov av 
sökmotorer för indexering av information. Förr användes sökmotorer av professionella inom 
området, i dagsläget används emellertid sökmotorer i vardagligt sammanhang av vanliga 
människor (Spinker et al, 2001; Jansen och Spink, 2003). Den konstanta ökningen av lagrad 
information i våra intranät (Hawking, 2004; Heide, 2002) kombinerat med bristande kvalitet på 
sökmotorer i organisationer medför kostnader i form av minskad produktivitet och förlorade 
möjligheter (Hawking, 2004; Feldman et al, 2001). Vidare visade en undersökning från IDC att 76 
procent av cheferna i olika organisationer ansåg att information var avgörande i beslutsfattande 
och att information var organisationens mest värdefulla tillgång. Trots detta ansåg 60 procent att 
restriktioner, tidsaspekten samt otillräcklig förståelse för att hitta informationen hindrade 
anställda att hitta den information de behövde (Feldman och Sherman, 2001).  
 
Information har, som tidigare nämnts, kommit att bli en viktig konkurrensfaktor i vårt 
kunskapssamhälle och bidrar till att skapa långsiktiga konkurrensfördelar för en organisation 
(Evgeniou, 2002), ändock finns inget mätverktyg som kan påvisa informations värde. Det blir då 
svårt att motivera framtida investeringar såsom förbättring av intern ostrukturerad digital 
information, eftersom det inte går att visa att något har förbättras genom investeringarna. Vidare 
är den traditionella synen på information, som nämnts ovan, att den skall utgöra beslutsunderlag i 
olika sammanhang och att anställda söker information för att reducera osäkerhet i sitt 
beslutsfattande (Glazer, 1993). Dock, vad är det som gör att information minskar osäkerhet? 
Vilka parametrar gör att information anses vara säker och att en anställd kan grunda sitt beslut på 
just denna specifika information? Är information bara sådant som är relevant för att fatta vårt 
beslut just nu? Om information är en av de viktigaste konkurrensfördelarna, vad händer om inte 
rätt information kan hittas vid rätt tillfälle i organisationer? Hur tillför information ur dessa 
perspektiv nytta till en organisation? 
 
Då det inte råder någon konsensus inom ämnesområdet, har vi utgått från två olika synvinklar, 
värdering av information och ostrukturerad digital information. För att ge en helhetsbild består 
vår teoretiska referensram av olika perspektiv av hur information har värderats tidigare. Vidare 
har intellektuellt kapital varit av intresse då det behandlar ämnesområdet. Därefter har 
ostrukturerad digital information undersökts genom diverse konsultrapporter då det råder en 
avsaknad av forskningsartiklar som behandlar ämnet.   
 
Följande frågeställning har för uppsatsen utkristalliserats:  
 

 Hur kan intern digital ostrukturerad information1 värderas i form av nytta? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur intern digital ostrukturerad informationen inom 
organisationen kan värderas i form av den nytta som den tillför organisationen. 
                                                 
1 Definition: Information som återfinns internt i organisationer i form av ostrukturerat data, och som är digital, 
såsom information i e-post, intranätet, delad filserver och egen hårddisk.  
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Ang och Tang menar att nytta är ett mått av åtråvärdighet och tillfredsställelse samt tillgodoser en 
enhetlig skala att jämföra och/eller kombinera materiella eller immateriella förmånskriterier 
(Stewart och Mohamed, 2002 ). Cronk och Fitzgerald (1999) menar att definering av värde är ett 
kompelxt område. Värde definieras som värdet, åtråvärdigheten eller nyttan av en sak, enligt 
Concise Oxford Dictionary, men vad värdet, åtråvärdighet eller nytta innebär för en individ beror 
på flera olika faktorer. Det är ett definitionsproblem då det endast är en persons perspektiv av 
hur värde definieras och mäts. Därför är det viktigt att förstå perspektivet som personen i fråga 
använder sig av för att tolka resultatet. Alla förstår direkt vad som menas med ”value for money” 
och skapar sin egna definition och set av kriterier. Således består problematiken av värde 
perspektiv både av vad som innebär värde och vad som innebär ”value for money” (Cronk och 
Fitzgerald, 1999). Studiens perspektiv för värdering av information innefattar inte monetära 
medel utan skall värdera information i form av den nytta, således värderas åtråvärdighet och 
tillfredsställse som information tillför. Värde definieras således i nytta som tillförs till 
organisationen.  

Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar endast frågan gällande, organisationers interna information. Vidare har vi 
avgränsat oss till att undersöka den digital interna ostrukturerade informationen i organisationer. 
Vi tar varken hänsyn till sökbeteende, rådande kultur i organisationerna eller belöningssystem. Vi 
har inte tagit hänsyn till tyst kunskap eller det utbytet av information som sker vid personliga 
möten. Uppsatsen undersöker inte heller information utanför organisationens gränser och inte 
heller de beslut som har fattats med hjälp av information. Således undersöker studien endast hur 
den interna ostrukturerad digital information kan värderas. Då tidigare studier är äldre eller 
obefintliga inom detta område har avgränsningarna gjords för att ge en solid bas för framtida 
forskning.  
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Metod  
Uppsatsen skall komma ge en inblick i hur ostrukturerad digital data skall värderas i form av 
nytta. Undersökningens problemformulering ligger till grund för den valda ansatsen, då den är av 
undersökande art har vi valt en explorativ ansats. Vidare har vi valt en kvalitativ metod i from av 
intervjuer och enkäter för att få svar på vår frågeställning. Uppsatsens tillvägagångssätt förklaras 
och redogörs för att möjliggöra en upprepning av studien. Den kronologiska ordningen av 
forskningsprocessen beskrivs nedan i figur 3.  
 

 
Figur 2. Den kronologiska ordningen av forskningsprocessen.  
 
Både intervjupersonerna och organisationerna behandlas anonymt i uppsatsen. Vi har valt 
intervjupersonerna utifrån befattning utan att ta hänsyn till vilket företag de arbetar på. Skälet är 
att vi sökte personer med en viss specifik kunskap och inte kunskap om ett visst företag. Vidare 
har en webb-baserad enkät använts på tre organisationer för att erhålla jämförbar information 
som är svår att utröna genom explorativa intervjuer. Organisationerna har sina verksamheter i 
olika områden men förlitar sig på sitt IT-stöd i högre utsträckning. Vidare är 
undersökningsobjekten från såväl den privat som offentlig sektor. Närmare bestämt verkar 
organisationer 1 och 2 inom den privata och organisation 3 verkar inom den offentliga sektorn.  

Ansats  
Uppsatsen har en explorativ ansats då den syftar till att ge en grundläggande kunskap och 
förståelse av ett problemområde (Lekvall och Wahlbin, 2001) som inte har belysts i någon större 
utsträckning tidigare. Det som kännetecknar ansatsen är dess undersökande art och att den ämnar 
öka kunskapen inom ett tidigare outforskat ämnesområde (Lundahl och Skärvad, 1999). 
Undersökningens problemformulering är som nämnts ovan explorativ och ligger till grund för 
valet av metod. Vi har valt en kvalitativ metod genom intervjuer för att gå god insyn i 
ämnesområdet. Vidare har enkäter utformats för att erhålla jämförbar information som sedan 
behandlas kvalitativt för att kunna berika uppsatsens resultat. Tillvägagångssättet har varit att 
arbeta kvalitativt med intervjuer och enkäter. Uppsatsen berikas då båda metoderna har för- och 
nackdelar och kan komplettera varandra (Holme och Solvang, 1997). En fördel med intervjuer är 
att de präglas av flexibilitet och det innebär att det finns utrymme för modifiering under studiens 
gång, menar Holme och Solvang (1997). Därför är det ett passande tillvägagångssätt för vår 
studie. Under undersökningsprocessen har kompletteringar till den teoretiska referensramen skett 
då intervjuernas resultat har påverkat studien. Nackdelen med intervjuer är att jämförbarheten 
minskar då ingen av våra intervjuer har varit den andra lik. För att komplettera svagheten med 
intervjuer har vi även använt oss av enkäter, som kännetecknas av hög jämförbarhet, enligt 
Holme och Solvang (1997). Enkäter är en tämligen vanlig metod och vi valde en webbaserad 
enkät där respondenten fyller i formuläret på egen hand. Anledningen till att en enkät skickades 
ut var främst för att undersöka vilka parametrar som är viktigast när information skall värderas i 
form av nytta. Observation valdes inte som tillvägagångssätt då det är svårt att observera hur 
information beter sig. Vi ville ha enskilda intervjuer för att respondenterna inte skulle färgas av 
andras åsikter och därför valdes fokusgrupper bort. Då det inte existerar någon befintlig historisk 
data utan endast relaterat arbete har vi inte haft möjlighet att använda oss av historisk data.  
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Datainsamling  
En väsentlig och högst nödvändig del av en forskningsstudie är datainsamlingen. Den insamlade 
data är grunden för att göra tolkningar och dra slutsatser. Det finns två typer av data, primärdata 
och sekundärdata. Primärdata är den data som samlats in för den aktuella studien av forskaren 
själv genom en eller flera datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är data som insamlats av andra i 
något annat syfte än den aktuella studiens (Halvorsen, 1992).  

Primärdata 
Primärdata utgörs i den här studien av erhållet intervjumaterial från de olika intervjupersonerna 
och enkätsvaren ifrån tre olika organisationer. Syftet med intervjuer är att få en ingående bild av 
den rådande situationen och för att skapa sig en förståelse krävs det en viss närhet till objektet 
(Holme och Solvang, 1997; Svensson & Starrin, 1994).  Intervjuerna har ämnat upptäcka 
respondenternas tankar och idéer. 

Intervjuer 
Studien hade ett behov av ingående intervjuer och speciella intervjufrågor, vilket tenderar att bli 
omfattande. Ostrukturerade intervjuer har använts där respondenten haft möjlighet att fritt 
uttrycka sina tankar. Vidare har en intervjuguide utformats som har innefattat breda 
frågeområden med särskilda förberedda följdfrågor. Dessa följdfrågor ställs endast om de 
intervjuade inte svarar spontant på dem när han får de bredare frågorna (Lekvall och Wahlbin, 
2001). Intervjuguidens utformning skickades innan intervju till våra handledare för anmärkningar 
och synpunkter, och därefter korrigeras dem. Intervjuerna spelades in och det gjordes även 
anteckningar för att inte gå miste om någon information. Vi har under intervjuns gång varit 
uppmärksamma och utvecklat samt följt upp respondentens svar, som enligt Svensson & Starrin, 
(1994) är väsentligt för att erhålla betydelsefulla svar till undersökningen. Vidare har intervjuerna 
präglats av låg standardisering med den anledningen att intervjuaren inte skall begränsas till att 
följa ett strikt frågeformulär och därav gå miste om, för uppsatsen, relevant information. 
Intervjuer är oförutsägbara och det kan under intervjun uppstå många överraskningar och av den 
anledningen har vi använt oss av intervjuguider, vilket Halvorsen (1992) föreslår.  Intervjuguiden 
utformades så att eventuella sidospår och relaterade frågor som uppkom under intervjun kunde 
följas upp. Syftet med intervjuerna har varit att erhålla giltig information om ämnesområdet av 
respondenterna. En semistrukturerad datainsamlingsmetod valdes bort då målet var att få ta del 
av respondenternas tankar utan krav på att insamla jämförbart material.  
 
Valet av respondenter har skett utifrån den frågeställning som studien har valt att undersöka. Det 
har ställts höga krav på att finna relevanta respondenter som besitter kunskap av ämnesområdet 
och att dessa under intervjun ges möjlighet att öppet formulera sina tankar och uppfattningar 
(Holme och Solvang, 1997). Intervjupersonerna har valts ut i samråd med Findwise AB, som 
delgav oss uppdraget, då de har god insyn om valda respondenters kunskaper som anknyter till 
studiens frågeställning. Respondenterna har inte valts ut företagsvis utan valet har baserats på 
vilka kunskaper och erfarenheter de innehar. Alla intervjuerna genomfördes genom besök på de 
aktuella företagen förutom två som genomfördes per telefon. Vidare måste val av personer vara 
väl genomtänkt och grundas på ett antal kriterier för att maximera värdet av intervjuerna. 
Målsättningen var att intervjua individer som har en daglig erfarenhet och närhet till det valda 
problemområdet. Ett felaktigt urval av respondenter riskerar medföra att hela undersökningen 
blir värdelös i förhållande till syftet (Holme och Solvang, 1997). Vi strävade efter att begränsa 
möjligheten till felaktigt urval genom att sätt upp ett antal kriterier för de respondenter som 
intervjuades: 
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1. Respondenten har stor erfarenhet av informationsfrågor då dessa ingår i personens 
dagliga arbete.  

2. Respondenten är i direkt anknytning till ämnesområdet såsom sök och digital 
information. 

3. Respondenten har en god insyn i organisationen genom sin befattning. 
4. Respondenten har stora kunskaper kring närbesläktade ämnesområden såsom 

effektivisering av informationsflöde/hantering och knowledge management. 
 
Det har emellertid inte varit möjligt att uppfylla alla kriterier för alla intervjupersonerna. Det 
framgår i empirin där respondenterna tillför olika mängd information inom de områden som tas 
upp. Intervjuerna har genomförts i sex olika organisationer och tabellen nedan visar vilken 
organisation respektive respondent tillhör. Organisation A, B och C tillfrågades om att medverka 
i enkäten, men samtliga tackade nej. Resterande organisationer var inte relevanta. Tabellen 1 visar 
även antalet respondenter, deras roll i organisationen, och intervjutiden. 
 
Tabell 1. Ger en överblick över respondenterna, deras roll i organisation, vilken organisation de tillhör och intervjutiden. 

Respondent Roll inom sin organisation 
 

Organisation Intervjutid 

 
1 

Ansvarig för intranätet inom 
organisationen samt utvecklingen 

utav det. 

 
A 

 
41 minuter 

 
2 

Projektledare för effektivisering utav 
informationsflödet inom 

organisationen. 

 
B 

 
70 minuter 

 
3 

Expert och ansvarar för Business 
Intelligence och data warehouse inom 

organisationen. 

 
C 

 
90 minuter 

 
 
4 

Vice President av den strategiska 
marknadsutvecklingen inom 

organisationen. Innnehar en MBA 
samt en Ph.D. Expert inom 

sökteknologier. 

 
 

D 

 
 

54 minuter 

 
5 

Knowledge Management expert och 
har arbetat inom Human Relation 

samt IT försäljning. 

 
C 

 
34 minuter 

 
 
6 

Grundare till ett företag där 
verksamheten går ut på 

implementering utav sökmotorer. Är 
även konsult åt en stor aktör inom 

sökteknologi. 

 
 

E 

 
 

31 minuter 

 
 
7 

Doktorand inom invoationsteknik. 
Docent i teknologisk management. 
Arbetar emot större organisationer 

gällande hantering utav kunskap inom 
organisationer. 

 
 

F 

 
 
71 minuter 

 
8 

Ansvarar för Knowledge 
Management satsningen inom 

organisationen. 

 
C 

 
44 minuter 



© Afsarinejad & Willberg 14

Enkätens utformning och genomförande 
Forskare är, enligt Holme och Solvang, (1997), beroende av mottagarens välvilja för att erhålla 
resultat. Anledningar till att inte erhålla svar på en enkät kan ha skäliga förklaringar som kan 
fokuseras först och främst på att marknaden är mättad, individer samt organisationer är 
kontinuerligt nedtyngda av undersökningar. Resultatet blir då att respondenter blir mer selektiva i 
sina ansträngningar för vilka undersökningar de svarar på. Ytterligare faktorer som påverkar 
svarsfrekvensen är stress och konkurrensnivå arbetslivet genomsyras av menar Baruch (1999). 
Enkätfrågorna formulerads genom en avvägning mellan det erforderliga informationsbehovet 
och den tid och engagemang som kan förväntas från respondentens sida. Bortfallet har nämligen 
en tendens att öka om enkäten är för omfattande och svaren tenderar att bli mindre seriösa 
(Holme och Solvang, 1997). Av den anledningen har det gjorts en avvägning för att minimera 
bortfallet och antalet oseriösa svar. Därför har enkäten utformats till att inte vara alltför 
omfattande, och antalet frågor begränsades till 13 stycken. Vi har strävat efter att ge enkäten en 
klar struktur och ett tydligt språk för att enkäten skall uppfattas seriöst. Vi strävade även efter att 
enkäten skulle ta cirka fem till tio minuter för respondenterna att genomföra. Ett webbaserat 
verktyg, Surveymonkey, användes som har ett stilrent och strukturerat yttre. 
 
Enkäten skickades till båda våra handledare för synpunkter och anmärkningar. Därefter 
korrigerades enkäten och testades på en anställd vid Findwise AB för att undersöka hur frågorna 
uppfattades. Efter ytterligare ett par korrigeringar och klartecken från handledarna skickades 
enkäten ut till tre organisationer. Det fanns en risk för låg svarsfrekvens, särskilt då 
respondenterna sällan har användning för svaren. För att minska risken har respondenterna 
motiveras att svara på enkäten genom utskickade e-post. Där det betonades att de själva kan ha 
nytta av att svara, det betonades dessutom att det för studiens skull var viktigt att de svarade på 
enkäten. Ytterligare, en vital aspekt som betonades i den utskickade e-posten var att både 
respondent och organisation i hela processen är helt anonyma då vi är externa aktörer som 
genomför undersökningen.  
 
I det e-postmeddelande som skickades ut till tjänstemän/kvinnor ingick även en beskrivning av 
enkäten och dess syfte. Enkäten inleddes med enklare frågor för att inte ”låsa” respondenten utan 
snarare vara en uppvärmning för de kommande frågorna. Enkäten rundades sedan av med mer 
oproblematiska frågor, se bilaga 2. Vidare har vi haft i åtanke att inte utforma frågorna ledande. 
Frågorna och svarsalternativen har därför utformats utifrån den teoretiska referensramen och det 
empiriska resultatet erhållet från intervjuerna samt det resonemang som ligger till grund för 
uppsatsen. Målsättningen för utformandet av frågorna har varit att innebörden av frågorna skall 
uppfattas på ett gemensamt sätt av respondenterna. Människor har dock olika 
verklighetsuppfattningar och därför finns det i enkäten definierade parametrarna för vilka det 
löper stor risk att respondenterna uppfattar dessa olika. Frågeformuläret innehåller olika frågor 
och svarsalternativ av olika karaktär, det viktiga har varit att välja en svarsform som passar 
respektive fråga och att svarsalternativen är fullständiga. Enligt Baruch (1999), är det viktigt att se 
till vilken typ av målgrupp enkäten skickas ut till, om målgruppen är relevant för undersökningens 
syfte. Då enkäten skickade ut till tjänstemän/kvinnor som dagligen hanterar information ansåg vi 
att respondenterna var relaterade till vårt undersökningsområde.  
 
För organisation 1 erhöll vi en svarsfrekvens på 43 procent, i organisation 2 var svarsfrekvensen 
80 procent och i organisation 3 blev svarsfrekvensen 57 procent. En undersökning utförd av 
Baruch (1999) påvisar att den konventionella svarsfrekvensen är 55 procent på enkäter och i 
andra fall skall en diskussion föras till anledning av den höga eller låga svarsfrekvensen. Enkäten 
till organisation 1 skickades ut via e-post till anställda i organisationen genom en kontaktperson 
på företaget, efter att ha godkänds av en person i chefposition. Den 24 april 2007 skickades den 
första enkäten ut till hela organisationen bestående av 120 anställda. På grund av låg 
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svarsfrekvens skickades en påminnelse ut den 3 maj 2007. Den 7 maj skickades den sista 
påminnelsen för enkäten ut. Då vi hade problem med för låg svarsfrekvens motiverades anställda 
med incitament i form utav ätlig belöning. Det hade en avgörande roll till att svarsfrekvensen 
kom upp från en svarsfrekvensen på 25 procent till nästintill 50 procent. Den 9 maj 2007 var sista 
dagen respondenterna kunde svara på enkäten. Anledningen till den låga svarsfrekvens beror 
troligtvis på att det är ett konsultföretag och att de anställda har mycket att göra. Vidare arbetar 
de ofta ”ute” hos kund och det är möjligt att det har minskat svarsfrekvensen. Mer exakt svarade i 
slutändan 51 anställda på vår enkät, vilket innebär att bortfallet var 69 personer. 
 
Till organisationen 2 skickades enkäten ut den 5 maj 2007  genom en kontaktperson till en hel 
avdelning som består av 40 anställda. Svarsfrekvensen uppgick till 32 personer, vilket innebär ett 
bortfall på 8 personer. Den höga svarsfrekvensen beror antagligen på att vår kontaktperson 
skickade ut enkäten och betonade att den var viktig.   
 
Den tredje enkäten gick den 5 maj 2007 ut till organisation 3 och skickades till 135 slumpmässigt 
utvalda, på uttagen lista med 280 anställda inom organisationen. Listan var sorterad efter 
arbetsplats det vill säga enhet/avdelning där 1 bortfall skedde på grund av felaktig e-postadress. 
Det skickades ut en påminnelse för enkäten den 14 maj 2007 och svarsfrekvensen uppgick till 77 
personer. Två respondenter av dessa 77 respondenter svarade felaktigt på fråga nio i enkäten, 
således erhöll den frågan 75 svar. En bidragande faktor till den höga svarsfrekvens beror 
antagligen på att IT-direktören signerade det utskickade mejlet och bad anställda svara på 
enkäten. Respondenterna i organisationen 2 och 3 kunde svara på enkäterna fram till den 16 maj 
2007. Undersökningar gjorda inom organisationer kan stöta på problem då respondenterna kan 
vara frånvarande ifrån sin arbetsplats (Baruch 1999). Dessa faktorer kan ha påverkat vår studie då 
den sammanträffade med helgdagar. 

Sekundärdata 
I den här uppsatsen har forskningsartiklar och databaser nyttjats i största möjliga mån för 
erhållandet av sekundärdata. Databaser som har använts i stor utsträckning är Science Direct, 
Business Source Premier och Jstor. Dessa databaser har bidragit oss med vetenskapliga artiklar. 
GUNDA som är Göteborgs Universitets databas har uteslutande används till artikelsökning. 
Vidare har även processdata använts i form av konsultrapporter från bland annat Gartner Group, 
FAST och IBM. Dessa har granskats kritiskt då de ofta är av säljande karaktär. Anledningen till 
nyttjande av dessa konsultrapporter är bristen på aktuella vetenskapliga rapporter som berör vårt 
ämnesområde. Internet och diverse sökmotor har till vår studie varit av begränsad användning.  
 
Teorier om hur information kan värderas har i dagsläget ingen konsensus och det har inte skrivits 
mycket om det, därför har vi använt oss av delvis äldre artiklar för att få en helhetssyn av hur 
information har värderats tidigare. Det har även i den mån varit möjligt att använda oss av nyare 
forskningsartiklar. När dessa inte har räckt till har konsultrapporter använts för att belysa det som 
pågår i organisationer i dagsläget. Som tidigare nämnt är denna forskningsstudie av explorativ art 
och efter litteratursökningar har inte någon artikel hittats som explicit belyser vårt ämnesområde 
utan det som har använts är relaterade arbeten. Studien har två huvudsakliga inriktningar; 
värdering av information ur olika perspektiv och strukturerad digital intern information. 
Värdering av information ur olika perspektiv går tillbaks till början av 1970-talet och fram till 
2000-talet. Till en början belystes olika läror, främst statistiska beslutsteorier och läran om 
ekologi. Därefter har värdering av information tagit andra inriktningar såsom att det skall ses som 
en handelsvara. Artiklarna har olika infallsvinklar om vad som är väsentligt när information skall 
värderas och hur själva värderingen skall gå tillväga. 1997 gavs Leif Edvinsson studie om 
intellektuellt kapital på Skandia ut, som var nytänkande, vilket i stort innebär att human- och 
strukturkapital skulle vara en post på balansräkningen. Således skulle även de mjuka värden i en 
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organisation vara med i balansräkningen som en tillgång. Då denna studie berör just de mjuka 
aspekterna är det av intresse att belysa ämnesområdet. Den andra inriktningen är intern 
ostrukturerad digital information som belyser de aktuella och framtida företagsvärlden. 
Informationen har inhämtats genom konsultrapporter då det råder en avsaknad av inriktningen i 
forskningsartiklar.  

Validitet   
Begreppet validitet innebär att data som insamlas skall vara relevant för studien och det är en 
utmaning att samla in data som är relevant för den formulerade frågeställningen (Halvorsen, 
1992). När intervjuer och enkäter används i studien ökar validiteten när frågorna inte är vinklade, 
men är tydligt formulerade (Björklund och Paulsson, 2002). Av den anledningen togs det stor 
hänsyn till den aspekten vid utformandet av enkäten. Vid utformandet av intervjufrågorna följdes 
samma försiktighetsprincip vad det gäller vinkling eller att ställa ledande intervjufrågor. Vid 
upprepande tillfällen ställdes inte alla frågor då respondenten redan hade besvarat frågan tidigare 
under intervjun. Följdfrågor förbereddes emellertid om behov skulle uppstå under intervjuns 
gång.  
 
Det är viktigt att vara medveten om risken för feltolkning av respondentens svar i 
intervjusituationer och för att motverka denna problematik har vi båda två närvarat vid alla 
intervjutillfällena. Vidare har det dessutom varit möjlighet att i efterhand kontakta respondenten 
för komplettering om det har varit nödvändigt. Alla intervjuer utom en har spelats in för att 
förhindra att gå miste om viktig information och intervjuinspelningen har sedan transkriberats. 
Den intervju som inte blev inspelad var beroende av tekniska problem, respondentens svar hade 
dock antecknats och därigenom kunde innehållet av intervjun återges även om svaren inte blev 
lika detaljerade som resterande intervjuer. Nackdelen med inspelning av intervjuer är att 
respondenten kan känna sig illa till mods och därför har respondenterna på förhand tillfrågats om 
de känner sig bekväma med förfaringssättet. Det har inte upplevts att respondenterna har känt sig 
besvärade vid inspelning av intervjuerna. Det finns emellertid en aspekt som inte kan åsidosättas, 
att respondenten har önskat att framställa sig i bättre dager. Detta antas vara en förekommande 
problematik vid intervjusituationer och möjligtvis mer påtaglig vid inspelningar av 
intervjutillfället, enligt Merrriam, (1994).      
 
Vid två tillfällen har telefonintervjuer genomförts då respondenten har befunnit sig på avlägsen 
ort eller inte har haft möjlighet att ta emot oss. Genom intervjuer och enkäter har det ämnats 
fånga upp och skildra verkligheten som den upplevs av de människor som befinner sig i den. 
Respondenternas svar har på ett sanningsenligt sätt återgetts, således deras kunskaper, 
erfarenheter och upplevelser.  

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning våra resultat kan upprepas och den huvudsakliga frågan 
är om undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. Hög reliabilitet skall 
således garantera att våra data är pålitliga och därmed kan belysa vår vetenskapliga 
problemställning. En nödvändig förutsättning är följaktligen att reliabiliteten är av tillfredställande 
karaktär för att erhållen data skall kunna användas för att pröva uppställd hypotes (Halvorsen, 
1992). Det är emellertid inte en tillräcklig förutsättning då data dessutom måste vara valid och det 
kan vara problematiskt om forskaren använder sig av data som insamlats av andra och för andra 
syften (Halvorsen, 1992). Informationen erhållen från intervjuerna har återgetts i uppsatsen i 
sammanfattad form för att ge läsaren en god inblick. Syftet med det är att läsaren själv skall 
kunna ta ställning till den insamlade informationen och därmed kan läsaren även själv ta ställning 
till studiens resultat.  
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Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan låg reliabilitet orsaks av en rad faktorer och de som är 
aktuella i den här studien är följande tre: 

 
 Olika intervjuares varierande sätt att ställa frågor.  
 Skillnader som är föränderlig karaktär hos individen vilka kan påverka resultatet 

exempelvis trötthet, motivation och stress.  
 Situationsbundna faktorer såsom interaktion med intervjuaren och distraktioner i 

intervjumiljön.  
 
Den första ovanstående punkten kan ha påverkat intervjuerna då intervjumetodiken från den 
första och sista intervjun skiljer sig åt då vår erfarenhet ökade med antalet intervjuer. Det 
utesluter således inte att intervjumetodiken under studiens gång har förbättrats, vilket är en faktor 
som kan ha medfört lägre reliabilitet. Tillförlitligheten är emellertid ökats då intervjuerna har haft 
liknande upplägg och följt samma intervjuguide.  Innan intervjuerna ägde rum omarbetades 
frågorna flera gånger och utvärderades av handledaren, för att försäkra oss om att frågorna 
belyste det som för studien är väsentligt. Under intervjuerna har vi varit noga med att inte avbryta 
respondenten då denne kan uppfatta ett avbrytande som ett bristande intresse för helheten. Det 
viktiga har varit att låta respondenten tänka fritt, vilket vi har försökt uppnå genom att låta 
respondenten ge sin synvinkel utan någon större inblandning från vår sida. Det uppstod under en 
intervju kommunikationsproblem, vilka vi försökte reda ut under intervjun. Efter avslutad 
intervju upplevde vi emellertid inte att det fortfarande fanns kvar oklarheter. Vi utesluter inte att 
det kan ha varit den andra ovanstående punkten som gjorde sig påmind och att respondenten kan 
ha känt sig stressad eller trött. Som tidigare nämnt har intervjufrågorna varit öppna för att fånga 
spontan information om tankar och idéer. Ändock, har intervjufrågorna haft en inriktning för att 
erhålla väsentlig information till vår studie. Vi har ansträngt oss för att skapa en intervjumiljö utan 
distraktioner, som den sista ovanstående punkten behandlar, även om det inte alltid har varit 
möjligt. Det har även varit viktigt för oss att skapa en intervjusituation som präglas av 
öppenhjärtighet så att respondenten känner sig trygg. Enligt Svensson och Starrin (1994) kan det 
vara svårt för respondenten att svara uppriktigt på frågor om denne känner sig otrygg. Det kan 
resultera i att respondenten ger de svar som denne tror att intervjuaren förväntar sig.  
 
Vi har ansträngt oss att vara objektiva under hela studiens gång, både vad det gäller insamlandet 
av primär- och sekundärdata. Vi är medvetna om att konsultrapporter har en säljande 
framställning och därför har vi varit kritiska till det materialet. Vi har även varit kritiska till 
insamlat intervjumaterial och enkätsvaren. Därigenom tror vi att vi genom vår medvetenhet har 
granskat insamlad data för att avgöra vad som är relevant. Det är svårt att jämföra våra slutsatser 
med tidigare studier, främst då mängden forskning inom ämnesområdet är begränsad.  
 
Det är emellertid inte möjligt att säkerställa att det under insamling och bearbetning inte smyger 
sig in fel. De fel som kan uppstå visas i figur 4, nedanför. För att motverka låg reliabilitet har vi 
utvärderat alla nedanstående steg. Det är viktigt att det finns en tillräcklig hög reliabilitet av 
erhållen information för att pröva de påståenden som frågeställningen rymmer. Det är möjligt att 
genomföra samma undersökning vid två olika tidpunkter för att säkerställa reliabiliteten. För 
denna studie är det dock inte möjligt på grund av tidsramen. Istället har vi fokuserat på att före 
undersökningen erhålla hög reliabilitet genom att använda olika mätredskap för viktiga variabler i 
undersökningen.  
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Figur 6. Några led i forskningsprocessen som kan ge låg reliabilitet. Holme och Solvang, (1997) 

Tolkning och analys  
Tolkningen vid en kvalitativ metod är vital och fordrar kreativitet. Det är viktigt att undersöka, 
under tolkningsprocessen, om det finns någon överensstämmelse mellan teori och empiri. Vi har 
försökt tolka på ett nyskapande sätt genom att kritiskt koppla empiri till teoretisk referensram. Vi 
har därmed bearbetat intervjusvaren ingående under tolkningsprocessen. Vidare har vi för att på 
ett mer objektivt sätt och för att minska risken för övertolkning försökt att granska respondents 
svar. Det vi har försökt skapa en helhetsbild genom att upptäcka likheter och skillnader från 
respondenternas olika svar och sedan kategorisera dem. Därav kan de föregående intervjuerna 
påverka de framtida intervjuerna (Starrin och Svensson, 1994; Alvesson och Sköldberg, 1994). Av 
den anledningen har vi försökt att bortse från de föregående intervjuerna och försökt tolka varje 
intervju utifrån de faktiska svar vi har erhållit. Då varje intervju innebär ett personligt möte 
mellan respondent och intervjuare, är det enligt Alvesson och Sköldberg (1994) viktigt att 
reflekterar över aktiviteter som sker dem emellan. Det är viktigt att ha i åtanke att både 
respondent och intervjuare påverkas av omvärlden. 
 
Alla intervjuer förutom en blev inspelade, den intervjun sammanfattades emellertid direkt efter 
intervjun då erhållen information var till minnes. Efter intervjuerna har det inspelade materialet 
sammanfattats och sedan lästs igenom det för att erhålla ett helhetsintryck av sammanfattat 
material. Därefter har erhållen information kategoriserats och ytterligare sammanfattats för att 
utgöra en del av empirin.   
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Enkätsvaren har behandlats kvalitativt vilket innebär att vi har försökt att se tendenser och dra 
slutsatser från erhållet material. Fråga 9, i enkäten se bilaga 2, har vi beräknat genom ett viktat 
medelvärde för att få en rättvisande bild av de svaren, då respondenterna har haft möjlighet till att 
rangordna sju olika faktorer. Respondenterna fick rangordna sju olika parametrar genom att sätta 
värdet tre till ett på de tre, enligt dem, viktigaste parametrarna. Därför har vi antagit i viktningen 
av medelvärdet att siffran tre multipliceras med antalet gånger det av respondenterna blev 
rangordnat som viktigast. Det har fortsatt på samma sätt, som beskrivs i exemplet som följer se 
även i tabell 2, med antalet gånger en två och ett anges av respondenterna. De nummer som står 
för varje parameter är antagna där respondenterna fått rangordna 3 parametrar utav de 7 möjliga 
ifrån 3 till 1 där 3 har varit den viktigaste parametern. Vi har avrundat svaren till två decimaler.  

 
      Tabell 2. Ett exempel på viktat medelvärde. 

 
 
Varje nummer multipliceras med det antal som erhållits via enkäten. Det förklaras närmare i 
exemplet kvalité där nummer 3 erhållits sju gånger. Det medför att nummer 3 multipliceras med 7, 
således blir summan 21. Nummer 2 samt 1 har behandlats på samma vis. För att sedan få fram ett 
viktat medelvärde divideras summan med antal svarande på frågan i detta fall 32 stycken: utfallet 
blir således 74/32= 2,31 som är det viktade medelvärdet för denna parameter. Det har sedan 
gjorts för alla parametrar. Resultaten presenteras i senare i rapporten genom diagram, där även de 
andra erhållna resultaten från enkäterna av de tre organisationerna återfinns.  
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Teoretisk referensram – relaterat arbete  
Då det inte råder någon rådande konsensus om hur information skall värderas innehåller kapitlet 
relaterat arbete som är av intresse för studien. Kapitlet börjar med en presentation av hur olika 
forskare tidigare har ämnat värdera information som sträcker sig från 1970-talet och fram till 
2000-talet. De tar sina ursprung från olika läror och därav har de olika syn på värdering av 
information. Perspektiven belyses nedan för att ge bild av hur information tidigare har värderats 
och vad som har skrivs inom ämnesområdet.  
 
En era inom ämnesområdet härstammar ur informationsekonomi som baseras på teorier från 
ekonomisk och statistisk beslutsfattande teorier (Mock, 1971; Hilton 1981). Ur det perspektivet är 
information värdefullt då det förändrar individers tankebanor och därigenom underlättar 
beslutsfattande (Mock, 1971). Vidare uttryckte ekonomen Gould (1974) att informations värde är 
direkt kopplat till hur det används. Glazer gick ett steg längre och ville värdera information som 
en handelsvara. Det uppstår dock en problematik med det tankesättet då information skiljer sig 
från vanliga handelsvaror. Det är följt av Edvinssons (1997) utveckling av intellektuellt kapital, en 
studie som genomfördes på Skandia. Det senaste tillförandet till ämnesområdet är Lopatovska 
och Mokros (2007), Willingness-to-Pay (WTP) och Experienced Utility (EU). WTP innebär att 
ett monetärt värde tilldelas ett webbdokument och att EU beskriver den känslomässiga aspekten 
av ett webbdokument. För att erhålla en rådande bild av just intern ostrukturerad digital 
information som är uppsatsens syfte har diverse konsultrapporter undersökts. Därigenom har 
viktiga parametrar erhållits för värdering av information, men även den problematik som flera 
organisationer upplever med de ökade dokumentsamlingar, information overload och svarta hål.  
 
Utgångspunkten för att kunna ta till sig en studie som behandlar värdering av digital information i 
form utav nytta, är att förstå varför det är nödvändigt och vilka hinder som föreligger. 
Organisationer konkurrerar i en alltmer dynamisk miljö och det är väsentligt att verksamheter 
besitter förmågan att anpassa sig efter kunders efterfråga och behov. Denna rådande miljö ställer 
fler och högre krav på att organisationens informationssystem skall tillhandhålla rätt information 
vid rätt tillfälle inom en rimlig tidsram (Lai, 2000; Evgeniou, 2002). Då information anses vara en 
av de viktigaste konkurrensfördelarna, finns det ett värde av att ha tillgång till rätt information vid 
rätt tillfälle.  Därigenom skapar det nytta för organisationen och informationen blir en tillgång 
(Evgeniou, 2002). Det finns således ett informationsvärde, eftersom information tillför nytta till 
organisationen.  

Värdering av information  
Det är svårt att göra en generell fastställning av informations värde då värdet av information 
varierar beroende av hur informationen kan användas och det innebär att betydelsen av ett stycke 
information är tydligt relaterat till måttet av dess värde (Stephens, 1989; Glazer, 1993; Gould, 
1974). Vidare anser Glazer (1993) att information skall ses som en handelsvara och varje 
diskussion om information eller kunskapsvärdeteori bör påbörjas först genom en analys med 
informationens särskilda attribut. Den mest omfattande strukturen för informationsevaluering är 
emellertid teorier inom informationsekonomi (Mock, 1971; Hilton 1981). Denna teori baseras på 
ekonomiska och statistiska beslutsteorier, vilka modellerar valet för ett optimalt 
informationssystem ur en kostnads och förmåns perspektiv genom att finna beslutfattarens 
övertygelser och preferenser (Mock, 1971; Hilton 1981). Det potentiella värdet av information 
uppstår vid planering, kontroll och beslutsfattande genom att framhäva informationen i tre olika 
sammanhang; (i) information som direkt tillför till beslutsfattande, (ii) förbättrar anställdas 
förståelse av relationer i verkliga världen och (iii) identifiera möjligheter (Mock, 1971).  
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Ur informationsekonomi och statistisk beslutsfattande teori är information värdefullt då ny 
information förändrar våra förväntningar inför en händelse som i sin tur underlättar 
beslutsfattande och därigenom avkastning (Mock, 1971). Ekonomen Gould (1974) uttryckte 
emellertid värdet av information som följer; antag att världen kan vara i något av k tillstånd, s1, s2, 
s3…sk. Beslutfattarens tidigare kunskap av världens tillstånd representeras i en lista av sannolikhet 
p1, p2, p3....pk. Beslutfattaren fattar ett beslut genom att välja värdet av vissa variabler t. om värdet 
i tillståndet är si och beslutsfattaren gör val t, då är den villkorliga avkastningen funktionen H(t/si) 
som representerar beslutsfattarens avkastning. Om beslutsfattaren inte visste tillståndet av 
omvärlden, så skulle denne vara tvungen att välja ett enda t (t’) som är det bästa i genomsnittet. 
Värdering av information är då skillnaden mellan den förväntade avkastningen och förutsatt att 
en annan metod kan väljas för att matcha varje tillstånd och den förväntade slutbetalningen 
förutsatt att en enda metod måste väljas för att täcka alla möjligheter Gould (1974).  
 
Ett annat perspektiv som centrerade värdet av bland annat information med fokus på 
immateriella tillgångar är Edvinssons (1 997) utveckling av intellektuellt kapital. Det tillgodoser 
ett effektivt verktyg för att hantera och utveckla företaget, enligt Edvinsson (1997). Det är ett 
verktyg för att utvärdera de mjuka tillgångarna av organisationen. Av den anledningen blir 
intellektuellekt kapital lika viktigt som finansiellt kapital för att tillföra bestående inkomster till 
organisationen anser Edvinsson (1997). Genom att titta på marknadsvärdet kontra 
bokföringsvärdet är det tydligt att en stor del av värdet är bortom bokföringsvärdet. Det gap kan 
beskrivas som intellektuellt kapital (Edvinsson, 1997). I kontrast till Edvinsson menar Glazer att 
information skall behandlas som handelsvaror. Glazer (1993) frångår den aspekten att 
information skall värderas i form av en mjuk tillgång. Lopatovska och Mokros (2007) behandlar 
två aspekter Willingness-to-Pay (WTP) och Experienced Utility (EU). Den rationella aspekten är 
kopplad till dokuments användbarhet i att lösa en uppgift och skapas genom att tilldela ett 
monetärt värde till dokument i form av WTP. Den känslomässiga aspekten (EU) är kopplad till 
det generella intresset i ett dokument och dess estetiska drag och drivs genom att påkalla 
användarens känslor från ett dokument.   
 
 

 
Figur 4. Visar en tidslinje över de olika teorierna som har behandlat värdering av information.  
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Som tidsaxeln i figur 4 visar ovan har information främst värderats utifrån teorier inom 
informationsekonomi och statistiskt beslutsfattande teorier. Mock (1971) anser att en nackdel 
med de inriktningarna är att information endast anses vara relevant eller värdefull när den 
underlättar beslutsfattandet i en organisation. Mock (1971) vill vidga forskningen från 
informationsekonomis fokus på beslutsvärde till att värdera information i form av värdet i beslut, 
modell samt feedback. Det huvudskaliga förslaget är följaktligen att information har minst tre 
värden - och utvecklingsmöjligheter, såsom beslut, modell och feedback. Dessa 
utvecklingsmöjligheter bör innefattas i granskningen av ett redovisningssystem, menar Mock 
(1971). Enligt Lea (1973) är en grundläggande svaghet i Mocks infallsvinkel att information 
värderas ur bakåtriktade perspektiv. Svagheten tydliggörs då Mock misslyckade att klart särskilja 
mellan två evaluerings problem som är relaterade till informationssystem, evaluering av 
information som förväntas genereras av ett framtida informationssystem och evaluering av 
information som har blivit generat av existerande informationssystem (Lea, 1973). Mocks 
definition av informations värde är tolkat som ett förväntat värdemått och det tillför enligt Lea 
(1973) inget nytt till det teoretiska arbetet inom informationsekonomi. Slutligen är 
informationssystemsdesign enligt Lea (1973) beslut som leder till aktivitet och därför måste det 
baseras på underförstådd eller explicit förutsägelse om framtida händelser. En värdering av den 
roll olika typer av information i det förflutna beslutet kan ofta avslöja behovet för design 
förändringar. En systemdesigner måste slutligen uppskatta framtida informations värdering, inte 
historiska eller realiserade värden för att leda dem i design uppgiften. Således är en klar 
distinktion mellan realiserat värde i existerande system och förväntat värde av framtida system. 
Då Mock har misslyckats med att göra den skillnaden har han förslagit ett historiskt mått av 
informations värde som är begränsat i användbarhet i informationssystem design (Lea, 1973). 
 
I analogi med Lea (1973) är Goulds (1974) huvudsakliga poäng att värdera information i form av 
hur det används. Gould (1974) som utvecklade värdet av information utifrån definitionen att 
information värderas genom skillnaden mellan den förväntade avkastningen och förutsatt att en 
annan metod kan väljas för att matcha varje tillstånd. Den förväntade slutbetalningen förutsätter 
att en enda metod måste väljas för att täcka alla möjligheter. Goulds (1974) centrala framhållning 
är påståendet att viss information är värdelös eller oanvändbar och att information endast kan 
värderas i form av hur det används. Vidare har Stephens och Krebs (1986) applicerat Goulds 
definition till beteende ekologiska problem genom att döpa om vissa av Goulds variabler. Antag 
att ett djur måste på något sätt undersöka en resurs. Djurets sensoriska förmåga definierar 
resursen som medlem i en bestämd typ. En primär visuell sökare kan dela in fragment i ett set av 
externt identiska fragment. Saker som ser likadana ut kan faktiskt vara olika, det är möjligt att 
typer skapas för att till en början skilja på oskiljbara sidotyper. Sidotyper föreslås oftast när 
problem uppkommer. Modeller med utvärdering av fragment har ofta hanterat ett fall där alla 
externt är identiska, men innehåller olika antal byten.  
 
Stephens (1986) anser att det verkar som att värdet av information torde på något sätt öka med 
spridningen eller variansen av utdelningen med sidotyper. Gould (1974) fastställde emellertid att 
det inte är en generell sanning. Möjligheten att förändra ett beteende är det huvudsakliga 
avgörandet med information och om information inte kan förändra beteende är värdelöst. 
Stephens (1989), menar att skillnaden av nytta som kan uppnås genom att ta olika beslut, 
påverkar dock inte värdet av information. Stephens (1989) menar att det är möjligt att avgöra om 
viss information är värt att behålla och till vilken kostnad. Det exemplifieras genom beteende, 
djur ”betalar” för information med tid och energi med även genom att gå miste om möjligheter 
för att få det någon annanstans. Dessa perspektivet kan nyttjas för att skapa förståelse för 
förutsättningarna för vilka tillägget av ofullständig information till en modell kan ha störst effekt. 
När värdet av information är stort torde beslutsfattaren vara mer villig att förändra sitt beteende 
för att få tillgång till information menar Stephens (1989).     
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Glazer (1993) har emellertid en annan syn på värdering av information och anser att det skall 
värderas som en handelsvara. Det finns dock ett antal faktorer som det måste tas hänsyn till då 
information skall likställas med en handelsvara eftersom information skiljer sig från den typiska 
handelsvaran.  För det första är inte information delbart på ett enkelt sätt eller enkelt att använda 
på ett särskilt sätt (Glazer, 1993). Vidare är inte information knappt och en stor olikhet är att 
värdet av information ökar ju mer det används till skillnad från andra handelsvaror. Information 
skiljer sig dessutom från andra handelsvaror som ej är förnyelsebar och med få undantag inte 
reducerbart.  På grund av de unika kännetecknandena av information som en handelsvara har 
försök att värdera information genom att använda traditionella angreppssätt visat sig vara 
problematiskt. Det traditionella sättet har varit att värdera information genom två komponenter. 
Den första komponenten är värdet som erhålls vid användning, det innebär den nyttan som 
handelsvaran tillför till användaren som i detta fall är betydelse. Den andra komponenten är 
utbytesvärdet som innebär marknadspriset på information. Det finns emellertid en värdeparadox 
som är viktig att ha i åtanke, vatten är nödvändigt för överlevnad diamanter är det inte, ändock är 
vatten billigt att köpa och diamanter väldigt dyra. Paradoxen uppstår då typer av värde inte kan 
sammanstråla, anledningen till paradoxen beror på tillgång och efterfråga, exempelvis är vatten 
billigt i områden där det inte är svårt att få tag på. Skillnaden mellan två typer av värde är ofta 
extrem när det gäller information (Glazer, 1993).  
 
Informations värde kan vara uppenbart vid användning dock svårt att avgöra dess utbytesvärde 
när information inte används på ett särskilt sätt eller att det är knappt på det typiska sättet. 
Utmaningen har varit att skapa ett högt värde av information när det har högt värde i nyttjandet. 
Utifrån det traditionella perspektivet har detta gjorts genom att neutralisera sättet information 
skiljer sig från handelsvaror. Det kan förverkligas genom att göra information knapp i viss 
mening antingen genom att hålla tillbaka tillgången eller att öka efterfrågan medan tillgången till 
den är konstant. Glazer (1993) föreslår att organisationer som framgångsrikt integrerar 
informationsteknologi och IT-strategi fokuserar på informationen i sig själv, istället för 
teknologin, som det verkliga värdet och källan till konkurrensfördelar.  
 
Det finns många komponenter för en genomgående värdering av ett företags 
informationstillgångar som är den totala summan av vad organisationen vet. Glazer (1993) menar 
att värdet av information kopplat till en bestämd transaktion, är summan av vinster som ett 
resultat av ökade resultat och minskade kostnader för framtida transaktion. Det totala värdet av 
den kumulativa informationen kopplat till transaktion mellan företag och kund, Vc, är summan av 
information kopplat till en individuell transaktion. Vs representerar värdet av information kopplat 
till uppåtgående transaktioner mellan företaget och leverantörer. Här är informationens roll att 
reducera kostnaden av inputs som går in till företagets produkter och tjänster. Kvantiteten Vf 
representerar värdet av information kopplat till utbytet inom företaget. Här är målet generellt 
reducerat i produktion/reparations kostnader. De tre måtten på värde av information med olika 
typer av transaktioner Vc, Vs, Vf kan aggregeras till att ge V(I) som representerar det totala värdet 
av företagets information. För organisationer som önskar basera sina strategiska initiativ kring 
sina informationstillgångar är troligtvis den mest utmanande uppgiften att stå inför hanteringen 
av behovet att implementera det konceptuella värderingsramverket, som tidigare utrycktes, för att 
ett företag faktiskt skall kunna uppskatta V(I). Vidare är en viktig del av informationsvärdering 
proceduren att det skall vara möjligt att analys genomförs på två nivåer. Den första nivån är 
baserad på värde av information som används precis nu. Den andra nivån är baserad på hur 
information potentiellt kan komma användas, ett exempel är kunders transaktionsprotokoll. 
Således skall det finnas två olika mätningsverktyg, det aktuella värdet av information i företaget 
(Va) och det potentiella värdet av information (Vp). Skillnaden mellan (Va) och (Vp)representerar 
företagets informations gap (Glazer, 1993).    
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Ett annat typ av gap som uppstår i organisationer är mellan marknadsvärdet och bokslutsvärdet 
enligt Edvinsson, 1997. Benämningen intellektuellt kapital rymmer alla immateriella resurser och 
likaså kopplingarna, se figur 3 nedan. Såldes är intellektuellt kapital samlingen av immateriella 
resurser och deras flöden (Edvinsson, 1997; Ax et al, 2005). Intellektuellt kapital är något som är 
specifikt för varje organisation, vad ett företag kan och inte kan inkludera som IC beror på flera 
faktorer. Värdet av ett företag kommer från dess fysiska och monetära tillgångar, som även kallas 
finansiella kapital och från dess samling av immateriella resurser. Humankapital är samlingen av 
immateriella resurser som är inbäddade hos medlemmarna i organisationen (Bontis, 1999). Dessa 
resurser har tre huvudtyper kompetens, attityd och intellektuell rörlighet. Kompetens som 
innefattar aspekter såsom skicklighet och kunskap, attityd som inkluderar motivation, 
ledarskapsförmågor och intellektuell rörlighet involverar parametrar som innovation, 
entreprenörskap och flexibilitet. Strukturkapital är å andra sidan allt som är kvar i organisationen 
efter att de anställda har gått hem för dagen, såsom mjuk- och hårdvara, databaser och patent. 
Kärnan för strukturkapital är kunskapen som är inbäddad inom rutinerna i en organisation. 
Strukturkapital kan delas in i relationer, organisation samt förnyelse och utveckling (Bontis et al, 
1999; Bontis, 2001).  
 

 
Figur 5. The Value Distinction Tree.  Bontis et al, (1999) 

 
Ett företag som har fokuserat på intellektuellt kapital (IC) är Skandia, anledningen var bland 
annat behovet för en ny logik angående utvecklingen av kunskapsintensiva tjänster (Edvinsson, 
1997; Bontis et al 1999). Mer ingående mäter intellektuellt kapital prestationer inom fem olika 
områden i organisationen, finansiella; det som visas på en vanlig balansräkning, human; 
skicklighet och erfarenhet av de anställda, kunder; goodwill, relationer och märkesnamn, 
processer; vilka mäter hur effektiva interna funktioner är och återskapande; som mäter tillväxt 
och långsiktig forskning och utveckling (Bontis, 2001). Genom att använda variabler från olika 
områden skulle gömda delar som annars inte kom med i vinst eller balansräkningen bli synliga. 
Informationen skulle sedan användas till strategiska beslut för att även användas vid nya 
investeringar och vid företagets omorganiseringar (Bontis et al, 1999). Målet med intellektuellt 
kapital på Skandia var att definiera och förstärka synligheten och mätbarheten av immateriella 
och mjuka tillgångar (Edvinsson, 1997). En anledning var för att fånga och stödja paketering och 
tillgängligheten av kunskapsgenomskinlighet och kunskapsteknologier. Ytterligare en anledning 
var för att odla och skapa en kanal för intellektuellt kapital genom professionell utvecklande, 
utbildning och IT nätverksarbetande. Den sista anledningen var för att kapitalisera och bli 
lånefinansiera genom att tillföra värde, för att snabbare återvinna kunskap och öka överföring av 
kompetens (Edvinsson, 1997). 
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Målet med intellektuellt kapital är att förbättra företagets värde möjlighet att generera värde 
genom identifiering, infångandet, lånefinansiering och återvinnandet av intellektuellt kapital. Det 
innefattar både värdeskapande och värdeutvinning. En kritisk komponent är det organisatoriska 
kapitalet, det kan definieras som användandet av strukturell kompetens och kunskap för 
återvinning och långvarighet. Intellektuellt kapital är därför en relationsfråga och inte en sak eller 
mål. Den är återvinningsbar och likaså en återvinningsbar resurs, som måste vara renodlat i 
sammanhanget. Hanteringen av intellektuellt kapital är en process som kan underlättas men är 
inte lätt att kontrollera. En ny organisatorisk balans kan framskrida med fokus på att maximera 
värdet av relationer (Edvinsson, 1997). Det faktum att olika organisationer använder sig av olika 
indikatorer för att skapa IC index gör jämförelser av det absoluta värdet meningslöst, menar 
Bontis et al (1999). Det är fortfarande omöjligt att överlag avgöra IC situationen för 
organisationer. För att röra intellektuellt kapital framåt måste forskare konvergera på vissa mått 
och indikatorer. Om det stämmer att IC konceptet är extremt flexibelt, är det också extremt 
komplicerat att få ut något av det ur de olika tillförande då alla förslår nästan samma med en liten 
variation av samma idé. Lika oroväckande är att samma variation och sammanhangs specifikation 
är ett hinder för jämförelse (Bontis et al, 1999).   
 
Det senast tillförandet är Willingness- to- Pay (WTP) som representerar vad användaren upplever 
är ett värdefullt webbdokument och kopplat till en pengamängd (Lopatovska och Mokros, 2007). 
I en undersökning utförd av Lopatovska och Mokros (2007) fick ett antal deltagare koppla ett 
positivt eller negativ monetärt värde till webbdokument som deltagarna kom i kontakt med. Den 
känslomässiga aspekten (EU) är kopplad till det upplevda intresset i ett webbdokument och drivs 
genom att påkalla användarens känslor från ett webbdokument. I undersökningen fick deltagarna 
även dra en ”slidebar” som indikerade deltagarnas erhållna känslor av webbdokumentet som de 
kommit i kontakt med. Undersökningen visade enligt Lopatovska och Mokros (2007) att WTP 
värdering är starkast associerat med användbarhet medan EU värderingar är starkast relaterat 
med intressefaktorer. Det förslås av Lopatovska och Mokros (2007) att WTP-utvärdering av ett 
webbdokument skall reflektera det bidragande rationella värdet av ett informationsobjekt vid 
problemlösning. I kontrast till WTP reflekterar EU- utvärdering av dokument den estetiska 
känslan som ett informationsobjekt erhålls när användaren blir engagerad i objektet. Därigenom 
erbjuder de två måtten en insyn i människans sökning och värderingsmönster och en bro för att 
förstå relationen mellan uppfattat och objektivt informationsvärde (Lopatovska och Mokros, 
2007). Undersökning visade att WTP reflekterade det rationella värdet av betydelsen av att 
genomföra en uppgift och EU reflekterade den känslomässiga uppgiftsneutrala reaktionen till 
webbdokumentet. Det kan argumenteras att WTP och EU representerar två delar av en 
utvärderingskonstruktion som innefattar rationella och känslomässiga aspekter (Lopatovska och 
Mokros, 2007).  
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Intern ostrukturerad digital information  
I industrisamhället var kunskapen, enligt Feldman och Sherman (2001) extremt vaktad av 
innehavarna som även benämns som ”gatekeepers” och delade bara med sig utav denna i extrema 
situationer. Det medförde att kunskapsinnehavarna använde kunskap som bas för öka sin makt 
inom organisationen. Under denna tid var intern information i form av pappersdokument 
genomsyrade hela organisationen. Åtkomsten till dessa filsystem var av restriktiv karaktär vilket 
innebar att endast utvalda personer hade tillgång till dessa. Åtkomlighet till extern information var 
begränsad eftersom system som fanns online, innan Webben, krävde stor kunskap i kommandon 
för att ens kunna söka. Det var dessutom kostsamt att vara online, därmed begränsade 
organisationer användandet till experter inom området som agerade mellan Knowledge 
Management personalen och informationen (Feldman och Sherman, 2001).  
 
När samhället skiftade till en mer informationsekonomi uppkom ett större behov av åtkomlighet 
till information. Det medförde gradvis att gatekeepers försvann och det nya 
informationssamhället bidrog till mer samarbetsvilliga kunskapsarbetare då kunskap blev en vital 
konkurrensfördel (Feldman och Sherman, 2001). Åtkomlighet till information har blivit en 
strategi i den kunskapsbaserade ekonomin som vinner på att försörja effektiv åtkomlighet till 
information (Olstad och Seres, 2006). Informationskonsumenter förstår värdet av exakt, läglig 
information och vet hur den skall användas. Bättre service förbättrar deras prestation direkt och 
bättre informationsåtkomlighet är numera en strategi (Olstad och Seres, 2006). Det råder dock än 
idag ett stort gap mellan vad de flesta informationssystem kan göra och vad användare förväntar 
sig att det skall göra. Individer har personlig data, bärbara datorer och ”Personal Digital Assistant” 
(PDA) innehållande en förmögenhet av information i e-posts, chattar och bloggar. Individer vill 
ha åtkomlighet till denna personliga information i samma utsträckning som de har till företagets 
information eller informationen på Internet (Olstad och Seres, 2006). I dagsläget har den interna 
dokumentsamlingen ökat markant därav belyser nedanstående rådande situationen av intern 
ostrukturerad digital information i organisationer.   

Informationskällor  
Organisationer idag har redan ett flertal kommunikationsverktyg i mediaformat såsom e-post, 
instant messaging, intranät, telefon, mjukvara för dokument (McAfee, 2006). Dessa nya 
teknologier är betydelsefulla för att potentiellt föra samman organisationen samt främja 
kunskapsarbetare genom enklare kommunikationsvägar än vad som tidigare var möjligt, menar 
McAfee (2006). Informationsteknologierna som tjänstemän i stor utsträckning använder i 
dagsläget som kommunikationsmedel faller in i två kategorier. Den första innefattar kanaler såsom 
e-post och person till person instant messaging, där digital information kan bli skapad och 
distribuerad av vem som helst. Nackdelen är att informationen inte är åtkomlig för andra 
individer i organisationen. Den andra kategorin inkluderar plattformar som exempelvis intranät, 
organisationens webbsida samt informationsportaler. Dessa är i en viss utsträckning det motsatta 
gentemot kanaler i den mening att innehållet är genererat eller godkänt av en mindre grupp och 
blir därefter synligt för en bredare publik (McAfee, 2006).  
 
Internetbloggar och Wikipedia har genom sin popularitet uppvisat att människor har en önskan 
om att skriva för en bred publik, menar McAfee (2006). Bloggar tillåter människor att skriva 
individuellt och wikis möjliggör gruppförfattande. Innehållet på bloggar är kumulativt, vilket 
innebär att individer skriver och svarar på dem ackumulerat över tid.  Wikis är å andra sidan en 
iterativ process, vilket betyder att individer skriver om varandras arbete. När dessa verktyg är 
utvecklade och används kontinuerligt i en organisation medför det en skiftning av intranätets 
plattform, från att vara en kreation av ett fåtal till att vara en konstant uppdaterat och 
sammanlänkat arbete utfört av flera individer. McAfee (2006) använder termen ”Enterprise 2.0” 
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för att fokusera på plattformar som organisationer kan köpa eller bygga för att synliggöra olika 
praktiseringar och produktioner. Därav, har Enterprise 2.0 teknologier potential att utvecklas till 
att bli vad Internet är redan idag, en online plattform som konstant förändras i struktur byggs på 
distribuerande, autonoma samt i hög grad egennyttiga noder. Web 2.0 är en av de nya formerna 
av digitala plattformar för att generera, dela och förädla information, som har blivit populära på 
Internet. Ett utdrag från en blogg kan exempelvis registrera en integration och dess utgång, och 
dessutom individers identitet. Bloggarna är en del av plattformen som är tillgänglig för alla inom 
en organisation och uppdateras ständigt. De synliggör en del av kunskapsarbetet för en större 
skara och består även permanent inom organisationen. (McAfee 2006) menar att en värdefull 
plattform definieras av att användarna kan hitta informationen de söker efter. Intranätssidors 
gränssnitt och navigationshjälpmedel kan bidra till det, användare nyttjar emellertid 
nyckelordsökning istället. Det kan anses vara mer rationellt att ett frekvent underhållet intranät 
torde vara enklare att söka i än i ett dynamiskt och ostrukturerat Internet. Det är dock inte fallet, 
en undersökning påvisade att mindre än hälften av respondenterna uppfattade att det var enkelt 
att hitta det de sökte efter på intranätet. I en annan undersökning framgick det att 87 procent av 
respondenterna hade uppfattat sig ha framgångsrika sökningar på Internet (McAfee, 2006). 

Information i organisationer  
I dagens informationsekonomi är kunskap och intellektuella egendomar som befinner sig inom 
organisationens nätverk de verkliga informationstillgångar som måste bli underhållna precis som 
andra tillgångar i en organisation. Försäkran på att kunskapspersonal har full tillgång till 
informationskällor torde vara en topprioritet bland alla ledningar på alla nivåer inom 
organisationer, menar Feldman och Sherman (2001). För att organisationen skall kunna få ut det 
optimala ifrån sina ”informationstillgångar” bör kunskapsarbetare dela med sig och återanvända 
information oavsett dess format eller dess placering i organisationen. Även om information 
återfinns i multipla källor och är tillgängliga inom en organisation, är inte de flesta inom 
organisationen medvetna om alla användbara informationskällor eller saknar de åtkomlighet till 
dem (Feldman och Sherman, 2001). (Autonomy)Vidare finns det en viss oro över volymen av 
data som finns begravna i svarta hål, i organisationers databaser, fil server, och datorer. Internet 
och organisationens intranät översvämmar organisationen med information från olika källor med 
en hög hastighet. Flera organisationer efterfrågar att information skall vara tillgänglig på ett enkelt 
sätt vare sig de skall organisera information, ha tillgång till den eller om den skall användas. Med 
andra ord finns det ett behov av bättre struktur, ordning och kontroll av data och information 
(Autonomy) då det finns en kostnad för organisationer vars anställda inte finner eftersökt 
information (Feldman, 2006). Enligt Feldman (2006), har undersökningar visat att kostnaden 
beräknas uppgå till stora summor monetära medel per år. Det finns flera påverkande faktorer 
som medför svårigheter till att finna eftersökt information. Problemet kan bero på dåliga 
sökmotorer eller att den anställde inte har åtkomlighet till den efterfrågade informationen. Vidare 
kan det även bero på dåligt innehåll i informationen. Om åtkomlighet till utvalda distributörer 
producerade trovärdig information kan en strömlinje av information samlas in och tillfälligt 
tillföra bättre kvalité i informationen som kan bli hittad på Webben menar Feldman (2006). 
Vidare menar Wright et al, (2006) att information, kunskap och sanning är samma sak, för att 
information skall vara användbart måste innehållet först verifieras för att avgöra om det stämmer 
och att det kommer från en pålitlig källa. Det är viktigt att informationens kvalité undersöks för 
att undvika missförstånd uppstår på grund av felaktig information (Wright et al, 2006). Enligt 
Friedman (2006) har organisationer börjat uppmärksamma att datakvaliteten påverkar de 
strategiska besluten som fattas i organisationen och att avsaknaden av datakvalité är en klar 
nackdel.  
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Åtkomlighet till kritisk information är väsentligt i dagens informationsekonomi, alltför ofta 
fallerar dock arbetet med att fånga in all nödvändig information, menar Feldman och Sherman 
(2001). Det finns flera bakomliggande orsaker till problematiken som bland annat beror på 
tekniska, kulturella och personalaspekter. Oberoende av orsak resulterar bristerna i att anställda 
ödslar tid på sökning samt sökandet av nödvändig och vital information, i slutändan blir det en 
hög kostnad för organisationen. Undersökning har visat att högre chefer inom organisationer 
instämmer i att god åtkomlighet till nödvändig information bidrar till att bättre beslut fattas och 
besparingar i form av tid och minskad frustration. Duplikationerna minskar dessutom i 
organisationerna, vilket är ett gott tecken. Den osynliga informationen kommer med en hög 
kostnad för organisationer. Bristen på information resulterar i (Feldman och Sherman, 2001): 
 

 Dåliga beslut som är baserade på otillräcklig information 
 Duplicerat arbete på grund utav att flera avdelningar arbetar på samma projekt utan att 

veta vad de andra avdelningarna har gjort. 
 Förlorad försäljning på grund utav att kunder inte kan hitta information de behöver om 

produkter eller service att de ger upp i ren frustration. 
 Förlorad produktivitet på grund utav att anställda inte kan hitta information som denne 

behöver ifrån intranätet och inte vill fråga kollegor om hjälp.  
 
Nya teknologier har förbättrat tillgången till information och samtidigt skapat ”information overload” 
som gör det svårt att hitta information (Feldman och Sherman, 2001; Gunderman, 2006 ). Det är 
en komplex uppgift att tillgodose en organisation med information då det finns en gräns på hur 
mycket informationen en anställd behöver eller vill ha. Enligt Gunderman (2006) är information 
overload ett stadium då människor konfronteras med en stor mängd information, vilket kan 
medföra att kunskapsupptagningsförmågan avtrubbas. Det kan i sin tur leda till att 
beslutsfattandeförmågan försämras på grund av att en mental utmattning uppstår. Gunderman 
(2006) anser att dessa nämnda faktorer minskar effektiviteten hos anställda i organisationer. Även 
om informationen är verifierad, kan för mycket information leda till ineffektivitet (Wright et al, 
2006). Vidare måste problemet med information overload aktualiseras för att motverka själva 
fenomenet. I dagsläget har takten på teknologi ökat och det utvecklas fler och mer effektiva 
tillvägagångssätt för att samla och spara utspridd information. Enligt Gunderman (2006), är mer 
information inte nödvändigtvis bättre information och i vissa fall kan det innebära att individers 
prestation försämras.  
 
Ett intranät kan inte på grund av den växande informationsmassan fullt ut försörja en hel 
organisations informationsbehov. Intranät är nämligen i stort beroende av en fungerande 
sökmotor, då en användare söker på intranätet nyttjar sökmotorn ett centraliserat index. Det 
innebär att information som inte har blivit indexerad visas inte i sökningens resultat. Det skapar 
ett fenomen som kallas det ”osynliga intranätet”, informationen hittas inte fastän det existerar i 
intranätet (Feldman och Sherman, 2001).I abstrakta termer innehåller det osynliga intranätet i 
större utsträckning information som sparats i diverse databaser samt andra mobila digitala källor 
inom organisationen. Det osynliga intranätet innefattar information som är sparade i databaser 
och i andra källor, problemet är att de inte sparas som statiska HTML dokument. Sökning i 
databaser för att utvinna information görs genom att en ”fråga” ställs till databasen med specifika 
parametrar och sedan genereras svaret dynamiskt. En annan del av det osynliga intranätet 
behandlar information som skulle kunna bli indexerad men inte är det. Det är till exempel filer 
som är sparade lokalt på dennes lokala desktop. Utrustning som bara återkommande kopplas in i 
intranätet är också en utmaning. Laptops och andra mobila verktyg är sällan inkluderade i 
insamlingsprocessen. Informationen som de innehåller, och deras potentiella värde kommer att 
bli relaterade till osynliga intranätet (Feldman och Sherman, 2001).  
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IDC´s Global IT undersökning 1999 visade att 24 procent av organisationer runt om i världen 
hade implementerat intranät. Medan över 70 procent av Nordamerikanska organisationer med 
mer än 500 anställda hade intranät vid denna tidpunkt (Feldman och Sherman, 2001). Även om 
intranätsteknologi finns i de flesta organisationer var adoptionen till dessa system något av en 
slump. Intranät använder i samma utsträckning samma applikation som webben och mjukvaran 
är användbar i den mån att den sammanför organisationers nätverk. Problemet som nämns 
angående det osynliga intranätet är akut, eftersom det uppskattas att 25 procent av tillgängliga 
dokument på organisationers intranät inte är indexerade, fastän de torde vara det (Feldman och 
Sherman, 2001). Laptops utgör ytterligare bekymmer för organisationen som inte nödvändigtvis 
är relaterat till det osynliga intranätet. Den största aspekten är säkerhet i den mån att Laptops 
cirkulerar utanför organisationen, därav är de utanför organisationens brandvägg. Dessutom är 
laptops relativt klena i jämförelse med vanliga desktops, detta medför att organisationen kan gå 
miste om arbete i den ringa form att en laptop tappas eller rent av kraschar (Feldman och 
Sherman, 2001).   
 
Även om informationsåldern är en förmån som ofta bidrar till välbefinnande, sker bidragandet 
endast om rätt val kan göras om vilken information som skall användas. Möjligheten att spara 
större mängder information på ett mer sofistikerat sätt är inte värdefullt om det inte medför att 
de anställda gör sitt arbete bättre. Gunderman (2006) menar att för att klara av den rådande 
informationslavinen bör den typ av information som finns tillgänglig uppmärksammas och det 
torde dessutom göras vissa informerande val om vilka källor som skall användas och hur ofta 
dessa skall användas. Kostnaden att distribuera information har minskat, vilket förklarar 
uppkomsten av information overload, dock har kostnaden av att mottaga information blivit 
dyrare. Gunderman (2006) anser att en kunnig person inte längre kännetecknas av att inneha 
information och återge information utan att kunna urskilja vad som är irrelevant eller åtminstone 
vad som är minst viktigt att veta. Således är det mindre viktigt att personer kan svara på frågor 
utan att istället veta vilka frågor som skall ställas. 
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Empiriskt resultat 
Intervjuerna som har utförts presenteras i det här kapitlet och vi har valt att presentera de 
erhållna svaren individuellt för varje respondent. Respondenterna är inriktade mot olika områden 
och det har även genomsyrat erhållna svar. Intervjuer har tagit olika inriktning beroende av 
respondentens kunskaper. Vi har emellertid under intervjuns gång försökt styra in 
respondenterna mot våra områden i intervjuguiden, trots det har områdena belysts olika mycket 
och intervjuerna har i hög utsträckning präglas av heterogenitet. Av den anledningen presenteras 
de erhållna svaren från respondenterna individuellt. Då respondenterna är experter inom olika 
områden har inte alla respondenter tillhandahållit lika mycket information inom varje område och 
därav presenteras inte alla respondenters svar inom varje område. Vidare presenteras erhållna 
svar i en sammanfattad och bearbetad form.  

Värdering av information 
Respondent 1 
Respondenten anser att drivmotorn i företag är information, följaktligen allt arbete som utförs, 
strategier som utvecklas och artiklar som skrivs ut. Sedan går det att sätta olika värde då viss typ 
av information är viktigare än andra. Vidare ger viss typ av information ett tydligare resultat, och 
kan enligt respondenten delas in i två olika grupper, ”need to know” och ”nice to know”. Fakta om 
produkterna är exempelvis need to know, och informationen är väsentlig eftersom kunder vill 
veta lagerantal, produktens urval vad gäller färger, pris och kombinationsmöjligheter. Nice to 
know är information som motiverar anställda till att stanna kvar på företaget, men är inte 
nödvändig för att anställda skall kunna utföra sitt arbete. Respondent 1 anser att det är önskvärt 
att information skall kunna mätas i parametrar som effektivitet eller pengar och att det mäts 
regelbundet. Det är det enda sättet för att kunna arbeta mer effektivt med information. Om ett 
företag investerar i ett verktyg för att till exempel förbättra informationsflödet och det resulterar i 
en förbättring saknas det en koppling mellan investering och det förbättrade i informationsflödet 
som påvisar att effektiviteten har ökat. Ett sådant mätverktyg som påvisar koppling är ett steg i 
rätt riktning, då information är en del av vardagen som driver organisationen framåt, menar 
respondenten. 
 
Respondent 2 
Respondenten anser att information är en del av kommunikationen med bakomliggande behov 
och syftet. Överlag tror respondenten att informationen kan uttryckas som data som är 
sammanställt. Respondenten tror att information värderas för lite där det istället fokuseras på hur 
informationen kan hanteras effektivt. Respondenten menar att det existerar ett behov för att 
värdera information. Oftast kopplas information till effektivitet, hur tiden spenderas till att hitta 
och strukturera information. Respondent 2 ser en klar koppling mellan likvida medel och 
effektivitet för att sedan mynna ut i kvalité där information kan ses som ett förädlingsvärde.  
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Respondent 3 
När en organisation förvärvar en annan organisation brukar en post adderas, vilket är goodwill på 
balansräkningen, i det ingår bland annat de kunskaper som anställda innehar i företaget som blir 
uppköpt. Dessutom finns det välkända begreppet såsom Return On Investment (ROI), 
respondenten vill emellertid byta ut ett ord och uttrycka det som Return On Information. Ett 
exempel är att om det finns tio fabriker inom hela organisationen och en fabrik producerar bättre 
än andra i något avseende. Information om tillvägagångssättet på fabriken då sprids till de andra 
fabrikerna och dessa fabriker kopierar tillvägagångssättet har informationen påvisat ett värde. Det 
påvisar en form utav benchmarking på både kostnad och intäktssidan. Vidare menar 
respondenten att organisationer är svaga på att mäta nyttoeffekten som erhålls, både värde i 
valuta samt i termer av effektivitet och produktivitet. Respondent 3 menar att det då blir väldigt 
lätt att motivera investeringar om exemplet angående fabrikens tillvägagångssätt följs. För att dra 
denna slutsats fordras det ett business case som innehåller ett sådant tydligt exempel. En tydlig 
modell som alla enkelt kan ta till sig för att kunna tillföra kritik eller positiva tankar om den, 
därigenom accepteras modellen lättare tror respondent 3. Det sker dock inte regelmässigt då det 
inte återfinns som inbyggda automatiserade processer i olika system. Respondenten menar att en 
enkel metod för att kvalitetssäkra dokument är första steget för att erhålla en form av positiv 
nytta. De andra dokumenten torde få en negativ nytta då de är farliga ur det perspektivet att 
individer kan fatta felaktiga beslut som grundats på den informationen.  
 
Respondent 4 
Organisationer är väldigt måna om att lagra information enligt respondenten, men inte att nyttja 
den fullt ut. Anledningen till att den inte nyttjas fullt är att organisationens anställda inte klarar av 
att hitta relevant information alla gånger. Respondenten tror att enda sättet att värdera 
information är hur enkel den är att använda. Det går bara att värdera information i hur det går att 
nyttja den, och inte i mängden som kan lagras. Det är svårt att ha den rätta leverantören av 
information vid rätt tillfälle. Ju mer det stora kaoset av information reduceras desto mer värde 
erhåller slutanvändaren och kan således använda informationen i rätt sammanhang. I framtiden 
tror respondenten att informationen blir mer personifierat och att den blir mer målinriktad på att 
tjäna pengar. Trenden lutar mer och mer mot att informationen kommer att vara skräddarsydd 
för varje enskild individ.   
 
Respondent 5 
Respondenten anser att information är data som i ett visst sammanhang och tidsaspekt inger 
mening. Det går att dra paralleller från information till kunskap och kunskap är det sista steget. 
Utifrån information kan ett problem lösas eller bli användbar i en viss situation. Värdet av 
information är att det främst skall sänka kostnader och minimera risker. Ytterligare en 
värdeparameter är vad information kan bringa i form av kvalité där beslut kan tas på rätt 
information, säger respondent 5. Respondent 5 anser att det är väldigt svårt att kunna värdera 
information och då det är en immateriell tillgång. Värdering av immateriella tillgångar kräver ett 
nytt tankesätt, dock har det blivit mer och mer viktigt. Ju mer värde information medför till en 
viss grupp av människor, desto mer tid sparas genom informationen vi har nytta av. Information 
blir således väldigt värdefull på grund av att många kan använda den. Det måste emellertid vara 
väldigt lätt att förstå och lätt att hitta, menar respondent 5. Vidare anser respondent 5 att kvalité 
som en viktig parameter, i en ideell värld är all information av högsta kvalité vilket skulle hjälpa 
vid strategiska beslut, dock är det i en rent teoretisk värld. Det finns ett behov av validering, dock 
är det tidskrävande och på grund av bristen i form av validering förlitar sig individer i hög 
utsträckning på information de har skapat själva. Då ett viktigt beslut skall tas i ett visst 
sammanhang, och informationen är skapad av en individ ingen känner till, innebär det att källan 
inte känns pålitlig och beslutet kan skjutas upp. Att validera information anser respondenten vara 
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väldigt tidsödande och därav är ett nätverk av individer en kritisk faktor för att just validera 
informationen.  
 
Respondent 6 
Information för respondent 6 är alla presentationer, offerter och rapporter som denne skriver, 
det är även där informations värde återfinns för respondenten. Återanvändning av data innebär 
också ett värde för respondent 6 eftersom det finns ett värde i det skapade materialet och att 
slippa återskapa det för en ny kund. Respondent 6 menar att även om materialet i en offert till en 
ny kund inte återskapas utan att det endast sker vissa ändringar minskar inte arvodet som kunden 
betalar. Det gäller enligt respondent 6 både egenproducerad data och data som kan erhållas 
genom andra källor såsom rapporter andra har producerat. Vidare vill respondenten referera till 
den information som befinner sig på den egna hårddisken. En värdering sker här utav 
respondenten som uppskattar värdet av informationen ifrån en och en halv till två miljoner 
svenska kronor. Respondenten grundar sin utsaga i att rapporter kan produceras av denna 
information för att sedan faktureras till kunder. Det respondenten anser vara information är det 
som kan inbringa valuta på grund utav sin konsultroll. Det tydligaste som framkommer här är hur 
mycket det kostar organisationer att återskapa information gång på gång för att istället göra 
information tillgänglig för återanvändning. Ett sätt att mäta information i form av relevans menar 
respondent 6 är att informationen är strukturerad, även om den återfinns i en ostrukturerad källa 
så som e-posten. Det är då mer värdefullt än om informationen inhämtas ifrån strukturerad källa 
men själva informationen är ostrukturerad. I sammanhanget om att informationen inte ligger i en 
ostrukturerad databas utan att själva dokumenten innehar en struktur som är förnuftig. Denna 
struktur kan sedan kopieras och återanvändas för att göra liknelsen med ett ostrukturerat e-post 
som raderas direkt, menar respondenten.  
 
I värdering av information ser respondenten att ett intäktsbortfall går att bevisa i form av valuta 
då ett system går ner, och den kritiska informationen för beslutsfattande ligger på detta system. 
Genom att värdera information i olika mätvärden tror inte respondenten på då intäktsbortfallet 
kommer på tal igen. Respondent 6 fortsätter med synvinkeln på att producera information i form 
av rapporter. Faktureras en rapport för tvåhundra tusen svenska kronor till en kund, och ett 
halvår senare uppkommer ett liknande fall där rapporten bara skrivs om marginellt och samma 
summa faktureras. Respondent 6 hävdar att denna information just då är värd tvåhundra tusen 
svenska kronor. Vidare menar respondenten att informationsvärdering kan ses på två olika sett. 
Då det hårda kan mätas i värden medan det kvalitetsmässiga kan inneha några parametrar i sig för 
att just påvisa kvalitén. De parametrar respondenten nämner är strukturen på informationen samt 
den språkliga kvalitén.  
 
Respondent 7 
Enligt respondent 7 återfinns den traditionella relationen mellan data – information – kunskap då 
det är en ganska vettig distinktion att göra i sammanhanget information och dess värde. Vidare 
kan det som ligger i databaser plockas fram för att erhålla information. Respondent 7 fortsätter 
med att informationen i sig inte är kunskap utan kunskap finns egentligen bara existerar i 
individers förstånd. Respondent 7 fortsätter med att i slutändan är data aggregat utav datapunkter 
som kan tolkas. Om det skall dras till ett nyttoperspektiv, är det inte informationen i sig som är 
viktig utan den kunskap som den ger upphov till, och det är egentligen denna som borde värderas 
menar respondent 7. Samtidigt är kunskap något subjektivt som har andra parametrar i sig vilket 
gör att en objektiv bedömning aldrig kan erhållas i form av värdet. Respondenten menar att 
information i sig bara kan vara en tillgång om den är unik, där allmän, tillgänglig information inte 
innehar något värde. Vidare resonerar respondenten att en leverantör av information inte kan 
inneha denna insikt. När det kommer till olika sätt att prissätta en tillgång återfinns den vanliga 
påläggskalkylen, dock anser inte respondenten att det är en lösning utan vad värderingen måste 
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göra är att uppnå en värdebaserad prissättning. Respondenten diskuterar sedan en 
konkurrensprissättning där det handlar om att se vad konkurrenterna tar för pris för tjänsten. 
Respondenten ser till att det är värdebaserad prissättning som skall uppnås men med en vanlig 
produkt som är rätt lätt att uppskatta. Respondenten menar att inhandlas en tjänst kan en 
beräkning ske på det som inköps men när det kommer till information så vet inte konsumenten 
vad denne kommer att få för användning utav informationen. Den är väldigt beroende av hur 
den kompletteras utav andra tillgångar, och speciellt som leverantör har denne inte insikt vad 
kunden behöver. Därmed menar respondenten att konsumenten inte vet vad de får ut för slags 
nytta ifrån den. En konsument är fullständig oförmögen att förstå det här då är det förmodligen 
omöjligt att få ut en vetskap utav vad den ska tillföra i förtid. Om konsumenten sitter inne med 
affärsnyttig information men detta bör ses över i form av struktur, för är det i en hög grad 
ostrukturerat tillför det mindre nytta.  
 
Respondent 8 
I den form av informationens värde ser respondent 8 att denne vill känna tillförsikt till 
informationens källa eller de som tillhandahåller informationen. Det säkerställer en sorts kvalité, 
enligt respondent 8, vilket kan uppnås genom att standardisera processer eller procedurer. Det 
skulle, enligt respondenten resultera i att denne kan lita på informationen fullt ut. I slutändan 
handlar det om auktoritet där det påvisas att informationen är sanningsenlig. Respondenten 
menar att information är en form av data som har en mening och vidare har det ett 
affärssammanhang. Respondent 8 anser att informationen måste kunna relatera till någonting. 
Där två faktorer nämns, dels att informationen finns tillgänglig när den är erfordras samt kan 
känna tillförlit till informationen. Respondenten vill precisera sig med att informationen är 
färdigraffinerad för att bli tydlig. Vidare menar respondenten att det viktiga med information är 
att den är applicerbar i det specifika sammanhang den är behövd i. Därav skapa kunskap eller att 
individer kan agera på ett korrekt sätt på tack vare informationen. Därför är det viktigt att 
informationen är tillförlitlig menar respondent 8. Det negativa respondenten ser här är att lägga 
information på hög, det är relativt meningslöst enligt respondenten. Vad olika individer som är 
konsumenter av information tycker är viktigt kan vara helt skilda åsikter. Därav behövs en minsta 
gemensam nämnare enligt respondenten. Respondenten menar att naturtillgångar, där just en 
naturtillgång innehas av mindre kvantitet och därigenom blir värdefullare går inte att jämföra med 
information där exklusiviteten skulle vara en parameter.  
 
En rak linje mellan information till valuta hade varit önskvärt, menar respondenten. Anledningen 
till komplexiteten är att en bit information omfattar inte helheten utan det är en rad faktorer som 
spelar in, såsom samspel och sammanhanget till information som kommer till användning. Hur 
människor interagerar och hur de beter sig just då, därav tror respondenten att många intuitivt 
förstår och håller med om att information måste ha relevans och infinna sig vid rätt tillfälle som 
sedan är enkel att använda i sammanhanget. Av den anledningen blir det svårt att säga att det 
exempelvis kostar exakt sjutton kronor om informationen inte erhålls, menar respondenten. Det 
finns en likhet mellan pengar och information, då de inte blir värdefulla förrän de spenderas. 
Pengar på hög gör varken en individ lycklig, mätt eller varm. Det är när individen gör någonting 
med valutan som en effekt erhålls. Vidare resonerar respondenten om att det viktigaste angående 
information är att någon står bakom den och tar ansvar för den. Då invaggas användaren till att 
den är kvalitetssäkrad om någon står bakom den och det innebär värde för respondenten.  
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Intern ostrukturerad digital data 
Respondent 1 
Enligt respondenten är intranätet bristfällig underhållet och anställda hittar inte den information 
som de vet finns i intranätet. Sökfunktionen fungerar inte, då intranätets sökmotorn inte söker på 
all information som existerar i systemet. Det har medfört irritation, när anställda inte direkt kan 
hitta den information som de söker och vet existerar i intranätet. Det finns situationer när en 
anställd vill utöka sin kunskapsbas på ett visst område då uppskattas erhållandet av en större 
mängd information. Vid dessa tillfällen har personen i fråga ofta mer tid och vill erhålla ny 
information inom området samt komma till kännedom med ny information. I andra fall har 
anställda höga krav på att informationen skall hittas direkt samt att den skall vara korrekt, vilket 
medför hårda krav på sökmotorn. Respondenten använder i sin dagliga informationshantering 
företagets e-postsystem, där denne kan ta del av all information från vad som skall göras till att 
hjälpa kollegor. Informationsflödet går kollegor emellan, men även mellan chef och anställd. 
Anledningen till att e-postsystemet används i hög utsträckning är problemet med det befintliga 
intranätet. Vidare resonerar respondenten om information overload där detta handlar om att inte 
hitta eftertraktad information. Det har även kommit nya sätt att producera information på, såsom 
bloggar, wiki´s, men dessa är enligt respondenten inte lösningen på problemet, utan mer en 
bekräftelse på att det finns problem.  
 
Respondent 2 
Det finns en mängd ostrukturerad data, utan information kan organisationer inte producera nya 
produkter eller svara på kunders efterfråga, information måste därför komma till rätt person som 
fattar besluten.  Det finns dessutom silotänkande i organisationer enligt respondenten och detta 
medför att det blir svårt att tydligt visualisera tillgänglig information och flytta denna över 
silogränser. Det krävs en kulturförändring, för att förstå var informationen skall och vem som är 
informationsägare. Det kan även göra att information ökar i värde, tror respondenten. Den 
dagliga informationshanteringen för respondenten styrs upp formellt och är välstrukturerat, på 
möten skrivs det upp en agenda som innefattar, vad, varför, vem, när. Kommunikationen sker i 
stor utsträckning genom personliga möten, men ibland sker de via e-post. De personliga mötena 
dokumenteras oftast dock kan mötesstrukturen bli bättre genom att ha ett tydligt syfte och 
förväntat resultat. Det finns tre huvudsakliga informationskällor, HR online, där kan den 
anställde hitta bas information för att kunna arbeta på företaget, det kan exempelvis vara 
information om föräldraledighet eller vem som skall kontaktas vid utebliven lön. En andra källa 
är intranätet som enligt respondenten inte har ett klart syfte i organisationen, den informerar 
bland annat om organisationsförändringar och dylikt. Där torde en förändring ske enligt 
respondenten. BMS är den tredje informationskällan som kan beskrivas med best practice, vilket 
innebär att det innehåller styrande dokument om hur man skall arbeta, vilka regler som gäller och 
processbeskrivningar.  
 
Respondent 3 
Respondenten anser att det fokuseras mer på information och det innebär att organisationer tar 
in ett oerhört brett register av information som brukar delas in mellan strukturerad och 
ostrukturerad information. Den ostrukturerade informationen finns överallt inom bolaget. Det är 
personliga dokument som återfinns på medarbetarens skrivbord eller PC, det är e-post, det är 
intranät sidor, det är konversation och interna dokument. Det här varierar från högst 
ospecificerat format där respondenten skriver ett e-post meddelande om vad som helst till sin 
kollega till att det finns vissa fastställda mallar och protokoll som skall beskriva en produkt, till 
exempel standard and best practices. Det som används mest i den dagliga 
informationshanteringen är e-postsystemet och dokument. Genom e-post utbytes information, 
och det finns även dokument databaser där det finns information om olika projekt och 
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aktiviteter. Sedan använder respondenten sina egna dokument, vilka är lagrade i den egna 
fileservern. Det viktigaste är respondentens egna dokument där denne har sina projektplaner och 
specifikationer som innehåller krav från användaren. Följaktligen, menar respondent 3 att det är 
där beslutsunderlagen finns. Sedan kommer e-posten, som är viktig för den personlig 
produktivitet dock inte avgörande för att företaget skulle existera.  Ett företag utan e-post skulle 
tappa i konkurrenskraft, menar respondent 3. 
 
Respondent 4  
Respondenten menar att 80 procent av informationen i organisationer är ostrukturerad och av 
den anledningen är sökfunktionen viktigt för att kunna hitta information. Vidare menar 
respondenten att då den ostrukturerade informationen i organisationen är omfattande att 
individer i organisationen inte orkar gå igenom det utan håller sig till den strukturerade 
informationen. Vidare fordras det att information i organisationer blir åtkomliga och att silos 
försvinner då det ibland kan finnas ett behov av tre olika källor för att fatta ett beslut. 
Klassificering av information är inte helt förkastat men problemet är att det är mängden 
information och att det inte finns en människa som hinner med den takt en stor organisation har. 
Det tar i genomsnitt sju minuter att klassificera ett dokument och ofta görs den på ett felaktigt 
sätt. Anledningen är att det inte går att lita på manuell klassificering av information. Respondent 4 
använder sig i hög utsträckning e-post och på det sättet förser individer med information som 
baseras på de frågor som de har skickat till respondenten. Vidare skapar respondenten flertalet 
power points och koordinerar power points, den skapta informationen används i analytiska 
sammandrag, konferenser och försäljning. Vanligtvis lagras informationen på intranätet dock 
finns det en problematik med att anställda inte finner det de söker på intranätet. Organisationens 
e-postsystem och intranät är respondentens viktigaste informationskälla. Vidare anser 
respondenten att anställda torde använda sig mer av wikis eller bloggar. Det grundas i att det 
finns ett historiskt spår i de då fleråriga diskussioner kan återfinnas. Respondent 4 menar 
dessutom att människor konstant lämnar digitala spår efter sig. En viktig aspekt i sammanhanget 
är att information växer i rask takt och att det behövs nya sätt att hantera information genom 
sökfunktionen på och flera organisationer har lika mycket information som Google har indexerat 
totalt på hela Internet.  
 
Respondent 5 
Respondenten menar att informationen finns lokaliserad i tre olika miljöer, e-post, intranätet och 
sökmotorer. Det finns information som producerar för ett visst syfte exempelvis ett e-post 
meddelande eller ett dokument där användaren vet exakt vad innehållet består av. Den andra är 
till exempel intranätet och sådana miljöer där information kan skapas som fyller sitt syfte och 
även en miljö som tillåter användaren att navigera genom strukturerad information. Den tredje 
kan exempelvis vara en sökmotor. I den miljön kan båda de nämnda funktionerna ske, men även 
möjligheten för användaren att upptäcka information som denne inte visste existerade. Det kan i 
sin tur bringa innovation och nytänkande. I ordinära fall skapas endast information för speciella 
mål som är till för en speciell grupp eller till en enskild individ. Respondent 5 anser att det är 
viktigt att ha i åtanke att informationen av annan användare skall kunna bli förstådd och vara 
tillgänglig även i efterhand. Respondenten använder i störst utsträckning e-post och office i sin 
dagliga informationshantering.  
 
Respondent 6 
Respondenten anser att e-post tvingar en individ till att läsa för det kommer automatiskt till 
mottagaren. Information som endast är riktad gentemot mottagaren. Vidare tror inte 
respondenten att e-post skulle kunna bli ersatt utav bloggar och wikis. Anledningen är att bloggar 
och wikis är passiva i den mening att en individ själv måste ta initiativ till att läsa, och det fungerar 
inte, menar respondenten. Individer läser när det ”pushas” ut till denne och respondenten själv är 
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av högsta grad sådan. Respondenten använder sig i stor utsträckning av e-post och skapar en del 
offerter för kund. Vidare anser respondenten att e-post överlag är ett bra kommunikationsverktyg 
och att det inte i dagsläget finns något som kan ersätta det. Ändock menar respondenten att 
sökfunktionen kan förbättras och därigenom att det blir lättare att hitta information.  
 
Respondent 7 
Respondenten anser att det används för mycket e-post i den dagliga informationshanteringen och 
att det därigenom finns en osäkerhet i att viktiga e-post sorteras bort vid bortsortering av skräpe-
post. Vidare menar respondenten att det går att ursäkta sig genom att säga att e-post har kommit 
bort och att det är en fullt acceptabel ursäkt, vilket påvisar att det inte fungerar fullt ut i dagsläget. 
Vidare använder sig respondenten av databaser, vilka anses vara väldigt bra. Problemet är dock 
att journaler ökar och därigenom påverkas kvaliteten negativt. Respondenten beskriver det som 
ett ”brus” som har ökat, men även stabiliserats av kvalitetskraven på datakällorna. Bakgrunden till 
problemet är emellertid att kvantitetskravet har blivit viktigare än kvalitetskravet.  
 
Respondent 8 
Respondenten menar att det finns en önskan om att den ostrukturerade informationen skall 
sparas. Organisationen torde vara mer strukturerad och anteckna mer för att spara information 
för framtida arbeten. En strategi kan vara att spara den ostrukturerade informationen till 
nästkommande person för den tjänsten, det vill säga en form av expertis. Respondenten menar 
att det skulle kunna kallas för corporate ägarskap.  
 
Respondenten beskriver e-post som hjärtat i organisationen där kommunikation sker och 
impulser inhämtas från. I dagsläget finns inte organisationens affärskritiska information på 
intranätet, och den är inte så skarpt som respondenten skulle vilja ha informationen. Om 
organisationen skulle låta intranätet ligga nere, skulle organisationen fortfarande inneha 
funktionalitet. Vidare menar respondenten att det är ett högt brus och tempo i alla 
informationskällor och att individer inte tar till sig kritisk information på grund av mängden brus. 
Enligt respondenten kan det gå till den grad denne stänger av och skyller på att tiden inte räcker 
till och boven i dramat är e-posten. Vidare resonerar respondenten om att alla tycker om att 
publicera vad de har gjort och därav torde bloggar fungera. Slutligen nämner respondenten att ur 
ett ekonomiskt perspektiv är återvinning viktigt.  
 

Tabell 3. Tabellen ger en överskådlig blick över vilka faktorer respondenterna resonerade kring. 

Respondent  Kvalité Relevans Åtkomlighet Sökbarhet
Informations 
originalkälla Detaljnivå Överblickbarhet

1    X  X  
2 X  X X    
3 X       
4   X X X   
5 X   X X   
6 X X  X    
7 X       
8 X X X  X  X 
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Enkätresultat 
Tre organisationer har undersökts i enkäten, organisation 1 och 2 verkar i den privata sektorn 
medan organisation 3 verkar inom den offentliga sektorn. 
 
Organisationen 1 anser att kvalité (1,80) är den viktigaste parametern vid användning av 
informationskällor, därefter kommer sökbarhet (1,29), följt av åtkomlighet (1,24) och på fjärde 
plats relevans (1,10).   

 
Figur 6. Diagrammet visar vilka faktorer som anställda på organisation 1 anser är de viktigaste för informationskällor. 
Respondenterna fick rangordna det från tre till ett de viktigaste attributen och kunde välja mellan relevans, kvalité, 
informationens originalkälla, åtkomlighet, sökbarhet, överblickbarhet och detaljnivå. Det som visas i stapeldiagrammet är 
det viktade medelvärdet.  
 
 
Organisation 2 anser att kvalité (1,75) är den viktigaste parametern vid användning av 
informationskällorna, följt av relevans (1,34), därefter åtkomlighet (0,97) och på fjärde plats 
sökbarhet (0,94).  

 
Figur 7. Diagrammet visar vilka faktorer som anställda på organisation 2 anser är de viktigaste för informationskällor. 
Respondenterna fick rangordna det från tre till ett de viktigaste attributen och kunde välja mellan relevans, kvalité, 
informationens originalkälla, åtkomlighet, sökbarhet, överblickbarhet och detaljnivå. Det som visas i stapeldiagrammet  är 
det viktade medelvärdet.  
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Organisation 3 anser att kvalité (1,76) är den viktigaste parametern vid användningen av 
informationskällorna, därefter kommer relevans (1,40) och sedan åtkomlighet (0,99) och på fjärde 
plats sökbarhet (0,84).  

 
Figur 8. Diagrammet visar vilka faktorer som anställda på organisation 3 anser är de viktigaste för informationskällor. 
Respondenterna fick rangordna det från tre till ett de viktigaste attributen och kunde välja mellan relevans, kvalité, 
informationens originalkälla, åtkomlighet, sökbarhet, överblickbarhet och detaljnivå. Det som visas i stapeldiagrammet  är 
det viktade medelvärdet.  
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Organisation 1 använder i störst uträckning av e-post (98%) som informationskälla, vilket följs åt 
av egen hårddisk (81%). Därefter används både delad filserver och intranät på av 75 procent. 
Allra minst används Instant Messenger (60%).    
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Figur 9. Diagrammet visar i vilken utsträckning olika informationskällor används i organisation 1. Respondenterna kunde 
välja intranätet, e-post, instant messenger, delad filserver och egen hårddisk. 
 
 
Organisation 2 använder i störst utsträckning e-post (94%) som informationskälla, som följs av 
delade filservrar (84%). Sedan kommer Instant Messenger (78%), därefter kommer intranätet 
(75%) och sist kommer den egna hårddisken (56%). 
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Figur 10. Diagrammet visar i vilken utsträckning olika informationskällor används i organisation 2. Respondenterna 
kunde välja intranätet, e-post, instant messenger, delad filserver och egen hårddisk.  
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Organisation 3 använder i störst utsträckning e-post (97%) som informationskällan, sedan 
kommer intranätet (94%). Därefter kommer den egna hårddisken (73%), följt av delad (49%)  
och sist kommer instant messenger (6%). 
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Figur 11. Diagrammet visar i vilken utsträckning olika informationskällor används i organisation 3. Respondenterna 
kunde välja intranätet, e-post, instant messenger, delad filserver och egen hårddisk.  
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Stapeldiagrammets exakta siffror erhålls i tabellen 4 nedan, som även ger en god översikt av 
informationskällorna och dess erhållna attribut i överensstämmelse med respektive 
informationskälla.  
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Figur 12. Diagrammet visar vilka informationskällor, e-post, instant messenger, egen hårddisk, delad filserver och 
intranätet, som anställda i organisation 1 anser stämmer överens med faktorerna kvalité, relevans, åtkomlighet, sökbarhet, 
detaljnivå, överblickbarhet och informationens originalkälla. Respondenterna kunde välja alla attribut till alla 
informationskällor.  
 
 

Tabell 4. Överensstämmande attribut i procentform för respektive informationskälla. 
Informationskälla        

 Relevans Kvalité 
Informationens 
Orignalkälla Åtkomlighet Sökbar Överblickbar Detaljnivå 

Intranätet 65% 65% 51% 59% 39% 41% 33% 
Instant Messenger 41% 29% 31% 49% 18% 10% 16% 
Delad fileserver 67% 47% 35% 37% 35% 27% 41% 
E-post 94% 63% 63% 78% 65% 27% 39% 
Egen hårddisk 75% 65% 51% 69% 65% 41% 55% 
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Stapeldiagrammets exakta siffror erhålls i tabell 5 nedan, som även ger en god översikt av 
informationskällorna och dess erhållna attribut i överensstämmelse med respektive 
informationskälla.  
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Figur 13. Diagrammet visar vilka informationskällor, e-post, instant messenger, egen hårddisk, delad filserver och 
intranätet, som anställda i organisation 2 anser stämmer överens med faktorerna kvalité, relevans, åtkomlighet, sökbarhet, 
detaljnivå, överblickbarhet och informationens originalkälla. Respondenterna kunde välja alla attribut till alla 
informationskällor.  
 
 

Tabell 5. Överensstämmande attribut i procentform för respektive informationskälla. 
Informationskälla        

 Relevans Kvalité 
Informationens 
Orignalkälla Åtkomlighet Sökbar Överblickbar Detaljnivå

Intranätet 50% 38% 44% 31% 38% 38% 38% 
Instant Messenger 56% 16% 31% 50% 28% 3% 9% 
Delad fileserver 81% 41% 47% 44% 22% 38% 53% 
E-post 88% 41% 66% 56% 41% 25% 25% 
Egen hårddisk 56% 56% 28% 59% 47% 25% 41% 
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Stapeldiagrammets exakta siffror erhålls i tabell 6 nedan, som även ger en god översikt av 
informationskällorna och dess erhållna attribut i överensstämmelse med respektive 
informationskälla.  
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Figur 14. Diagrammet visar vilka informationskällor, e-post, instant messenger, egen hårddisk, delad filserver och 
intranätet, som anställda i organisation 3 anser stämmer överens med faktorerna kvalité, relevans, åtkomlighet, sökbarhet, 
detaljnivå, överblickbarhet och informationens originalkälla. Respondenterna kunde välja alla attribut till alla 
informationskällor.  
 
 

Tabell 6. Överensstämmande attribut i procentform för respektive informationskälla. 
Informationskälla        

 Relevans Kvalité 
Informationens 
Orignalkälla Åtkomlighet Sökbar Överblickbar Detaljnivå

Intranätet 81% 64% 64% 61% 51% 32% 36% 
Delad fileserver 55% 36% 34% 45% 24% 26% 27% 
Egen hårddisk 74% 64% 54% 68% 66% 54% 57% 
E-post 89% 50% 64% 66% 41% 35% 39% 
Instant Messenger 7% 1% 7% 8% 1% 0% 4% 
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Diskussion  
Det beskrivs i metodkapitlet att vi har en explorativ ansats då problemformuleringen är av 
undersökande art. För att få en djupgående helhetsbild har intervjuer genomförts och för att 
erhålla tydlig jämförbar information har enkäter genomförts. Både intervjuerna och enkäterna 
analyseras kvalitativt och detta kapitlet har delats upp i tre huvudavdelningar. Den första delen 
består av en diskussion utifrån den teorietiska referensramen och presenterat empiriskt resultat. 
Därefter följer en diskussion om vår analys av de erhållna enkätsvaren från de tre fallföretagen. 
Det följs åt av en presentation av vårt utvecklade verktyg kallat DIV-index för att värdera 
information i form av nytta, vilket är studiens viktigaste resultat.  

Intervjuresultat 

Värdering av information  
Tydligt är att information kan definieras på olika sätt och att olika människor lyfter fram olika 
värden som information har. Det har visats genom intervjuer och tidigare relaterade arbeten. 
Därigenom går det att uppvisa vissa mönster respondenter emellan och tidigare relaterade 
arbeten.  
 
Tre respondenter är mer lika i sina utsagor om informations värde, de anser att informations 
värde varierar efter hur det kan användas och det stämmer överens med Stephens, (1989), Glazer, 
(1993) och Gould (1974) forskning. Det innebär att viss information är viktig i ett visst 
sammanhang. En respondent skiljer sig åt när det gäller informations värde. Respondenten menar 
att information är egenproducerad information bland annat rapporter och offerter och värdet är 
att inte behöva återskapa informationen utan att återanvända informationen för flera kunder. 
Således har det ett pengamässigt värde som är överensstämmande med Glazer, (1993). Ur 
respondenten och Glazers (1993) perspektiv sker det en efterkalkylering av informations värde i 
form av generat resultat. En annan respondent delar liknade tankebanor, dock menar 
respondenten att information ger upphov till kunskap som kan omsättas till valuta. Likheten är 
att båda respondenterna anser att värdet uppstår efter att information har använts. Den 
förstnämnda respondenten sätter ett pengamässigt värde på information och ser det som en 
produkt. Glazer (1993), menar att det går att behandla information som en handelsvara och 
därigenom har de samma utgångspunkt för informations värdering. Det innebär att informations 
värde aktualiseras till störst del efter att det har använts. Två respondenter lyfter fram 
nyttoperspektivet som det värdefulla när det gäller information, dock ur olika perspektiv. En av 
respondenterna menar att nyttan uppstår efter att informationen har använts såsom 
efterkalkylering. Den andra respondenten menar att informationens värde speglas i att den har en 
originalkälla eller att en person med auktoritet tillhandahåller informationen. Det är en upplevd 
känsla som informationen ger och baseras på bedömning som erhålls av dokuments värde. 
(Lopatovska och Mokros, 2007).  
 
Denna uppsats är mest lik Lopatovska och Mokros (2007) tankesätt i jämförelse med andra 
resonemang i uppsatsens teoretiska referensram gällandes värdering av information. Likheten 
ligger i att Lopatovska och Mokros lyfter fram parametrar som deras enkätdeltagare får värdera. 
Distinktionen är att Lopatovska och Mokros låter deltagarna sätta antingen ett positivt eller 
negativt monetärt värde på ett webbdokument och deltagarna i vår enkät får rangordna faktorer. 
Lopatovska och Mokros (2007) är inriktade på att utvärdera digitala enskilda webbdokument och 
har inte värderat digital ostrukturerad information i digitala källor. Även om de nämner att det är 
möjligt har de inga belägg i artikeln för påståendet att värdera information och därmed skiljer sig 
vår studie från Lopatovska och Mokros (2007) studie.  
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Respondenterna resonerar inte kring intellektuellt kapital i någon större utsträckning, en 
respondent nämner Goodwill som innefattas av området. Närvarande i respondenternas 
resonemang är dock mjuka värden som innefattas i diskursen för intellektuellt kapital. 
Intellektuellt kapital tar upp värdet av kompetens, denna uppsats behandlar värdet av information 
i mjuka faktorer och innefattar diskursen IC därigenom.  
 
Information fyller som respondenternas utsagor visar flera olika roller i organisationer. De 
relaterade arbetena från olika epoker sammanstrålar då till ett gemensamt synsätt i dagens 
kunskapssamhälle. Då det finns likheter mellan respondenternas utsagor och de frambringade 
relaterade studierna, innebär det att dessa studier i uppsatsen fortfarande är aktuella och att 
människor definierar informationen utifrån dessa, troligtvis omedvetet. En tendens är att 
information har värderats och fortfarande önskas värderas efter vad informationen tillfört eller 
vad det har generat för resultat. Problematiken som uppstår är att respondenterna i första hand 
tänker på värde som ”value for money” som Cronk och Fitzgerald (1999) behandlar. Det är 
troligtvis det konventionella tankesätt för att värdera en tillgång. Det betyder i det här 
sammanhanget att det inte är själva informationen som är viktig utan vad den tillför. Det är 
därför viktigt att förstå utifrån vilken form värdering skall ske då det även kan vara i form av 
nytta (Cronk och Fitzgerald, 1999). Det är emellertid möjligt att information kan värderas utifrån 
andra faktorer som respondenterna till en början inte har resonerat kring.  

Faktorer för värdering av information 
Det har börjat aktualiseras att kvalitén på information har en inverkan på beslut som fattas 
(Wright et al, 2006). Alla respondenter förutom två, se tabell 3, tar upp kvalité som en viktig 
faktor, de talar dock om kvalité ur olika perspektiv. En respondent anser att alltför mycket kretsar 
kring termen effektivitet och vill istället centrera termen kvalité. Respondenten menar att det 
finns en klar koppling mellan likvida medel och effektivitet som sedan kan mynna ut i kvalité. En 
annan respondent menar istället att kvalitetssäkring är det första steget och inte det sista steget 
för att värdera information. I analogi med Wright et al (2006) menar en respondent att kvalité 
tillför information värde och därigenom även värde till beslut som fattas med den informationen 
som grund. Enligt en annan respondent är även strukturen och den språkliga kvalitén av 
betydelse. Det är en upplevd känsla som information ger och baseras på en omedelbar 
bedömning av nyttan som erhålls av information (Lopatovska och Mokros, 2007). Vidare anser 
en respondent att antalet ökad publicerad information påverkar kvalitén negativt. Det ökade 
antalet beror på att kvantitetskravet har blivit högre än kvalitetskravet. Det innebär att individer 
konfronteras med större mängder information. Mer information innebär nödvändigtvis inte 
bättre information och det kan leda till ineffektivitet (Gunderman, 2006). Även om 
respondenterna belyser kvalité ur olika perspektiv är en tydlig tendens att kvalitetsfaktorn är 
viktig för att informationen skall vara användbar och tillföra nytta.  
 
Då informationsmängden ökar i rask takt verkar sökbarhet kommit att bli en alltmer viktig 
verktyg för organisationer. Flertalet av respondenterna tar upp sökbarhet, se tabell 3, och menar 
att det är ett nödvändigt verktyg. Enligt en respondent har irritation uppstått när anställda i 
organisationen inte har hittat dokument i intranätet de vet existerar. Den problematiken med 
frustration har även Feldman och Sherman (2001) framhållit. Vidare menar samma respondent 
att anställda har höga krav på att korrekt information skall hittas direkt. Feldman och Sherman 
(2001) menar att bristerna i sökfunktion medför en hög kostnad till organisationer då det tar tid 
att hitta viktig information för beslutsfattande. Risken finns också att anställda baserar sitt beslut 
på felaktig information (Feldman och Sherman, 2001). En respondent menar att information ofta 
sammankopplas med effektivitet och hur tid spenderas för att hitta information. Det får medhåll 
av en annan respondent som menar att sökfunktion är viktigt då informationsmängden i 



© Afsarinejad & Willberg 46

organisationer ökar, den tesen stöds även av Gunderman (2006) som benämner det som en 
informationslavin. Gemensamt för respondenterna är att det finns ett värde i att hitta rätt 
information vid rätt tillfälle. Evengiou (2002) menar att det är en konkurrensfördel för 
organisationer att information tillhandahålls vid rätt tillfälle.  
Flertalet respondenter framhåller även att sökfunktionen i organisationen kan förbättras. En 
respondent som skiljer sig från de övriga och menar att en sökmotor ger användaren möjlighet att 
upptäcka information som denne inte visste existerade, vilket i sin tur kan bringa innovation och 
nytänkande till organisationen. Det finns ett mönster i vad respondenterna uttalar sig om, 
sökbarhet är ett viktigt begrepp. Det visar att det i organisationer finns ett behov av att finna 
eftersökt information smidigare och snabbare.  
 
Åtkomlighet beskrivs som alltmer viktigt för individer i organisationer, då de vill ha åtkomlig 
information, menar Olstad och Seres (2006). Två respondenter, se tabell 3, nämner att det finns ett 
silotänkande i organisationer, vilket medför att information inte är åtkomlig. Problemet är, för att 
fatta ett beslut behövs i vissa fall information som kan sträcka sig över tre olika 
informationskällor. Åtkomlighet understyrks av en tredje respondent att det är en viktig aspekt, 
då information måste vara åtkomlig när den behövs. Åtkomlighet till information beskrivs som 
en strategi för organisationer i dagsläget (Olstad & Seres, 2006). Respondenterna nämner inte 
åtkomlighet i någon större utsträckning, det är möjligt att de anser att det är en självklarhet och 
tar därför inte upp det under intervjun. Det baseras på att respondenterna under intervjun 
uttryckte sig som att åtkomlighet var mer självklart, däremot var andra faktorer som kvalité och 
sökbarhet inte fullt lika självklara.    
 
I och med att gatekeepers försvann i samband med att industrisamhället utvecklades till 
kunskapssamhälle (Feldman och Sherman, 2001) är det möjligt att även kontrollen av 
information försvann. När gatekeepers tillhandahöll individer i organisationen med 
informationen, är det möjligt att informationen uppfattades som pålitlig då en grupp personer 
med auktoritet stod bakom informationen. Dagens kunskapssamhälle medförde nya teknologier 
och nya sökverktyg vilket ger anställda tillträde till en ökad mängd information, men antalet 
personer som kan gå i godo för informationen verkar ha minskat. Det baseras på tre 
respondenters utsagor, se tabell 3, om att det finns ett behov av att någon står bakom 
informationen och säger att den är korrekt. Vidare framhåller de tre respondenter att 
informationens originalkälla är av betydelse i beslutssammanhang. Om informationen är skapad 
av en person ingen känner till, upplevs inte källan pålitlig och beslutet kan då skjutas upp. Det är 
därför viktigt att en person med auktoritet står bakom informationen och konstaterar att den är 
användbar, menar respondenterna. Det innebär att vår tids kunskapssamhälle medfört att 
informationens originalkälla har en betydelse för användning av informationen. Den tesen 
grundas i att Wright et al (2006) anser att information är användbar när den verifieras och har sitt 
ursprung från en pålitlig källa. 
  
Två respondenter, se tabell 3, anser att relevans är av betydelse, dock ur olika perspektiv. En 
respondent menar att relevans går att mäta i hur strukturerad informationen är, även om den 
skulle återfinnas i en ostrukturerad källa. Den andra respondenten anser att relevans är att erhålla 
rätt information. Vidare tror den sistnämnda respondent att relevans är något som alla anser vara 
viktigt. Det var få respondenter som nämnde relevans under intervjuerna, det är möjligt att det 
grundar sig i att det anses vara en självklarhet att information som söks efter skall vara relevant.  
 
Överblickbarhet och detaljninvå nämns vardera endast av en respondent, se tabell 3. En 
respondent menar att då bruset och tempot är högt blir det svårt att ta till sig information och få 
en form av överblickbarhet. Gunderman (2006) tar upp problematiken med att 
informationsmängden ökar och att individer i organisationer inte har möjlighet att ta till sig all 



© Afsarinejad & Willberg 47

information. Det ger upphov till en avtrubbning hos individer i organisationen. En problematik 
som kan uppstå av det ovan nämnda är att anställda inte har en klar överblick av nödvändig 
information vid beslutsfattande. En respondent anser att vid vissa tillfällen kan en anställd önska 
utöka sin kunskapsbas inom ett visst område eller komma till kännedom med ny information.  
Då värdesätts erhållandet av en större mängd och detaljerad information och denne har dessutom 
ofta mer tid att tillhandagå. Det är möjligt att respondenterna anser att dessa två faktorer är 
situationsbundna och att det är svårt att avgöra hur viktiga de egentligen är, förrän en aktuell 
situation. Kvalité och åtkomlighet kan vara de mer grundläggande faktorerna som fordras för att 
information överhuvudtaget skall tillföra någon nytta.    

Enkätresultat    
 
  Organisation 1    Organisation 2 

 

 
 
Figur 15. Tårtmodell över de sju faktorerna i organisation 1.                 Figur 16. Tårtmodell över de sju faktorerna i organisation 2. 
 
 
   Organisation 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17. Tårtmodell över de sju faktorerna i organisation 3.  
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Gemensamt för alla tre organisationerna som visas i figur 15,16 och 17 ovan är att kvalité är den 
faktor som rankas som den viktigaste. Organisation 2 och 3 anser att relevans är den näst 
viktigaste faktorn medan organisation 1 anser att sökbarhet är det. Vidare anser alla tre 
organisationer att åtkomlighet kommer på tredje plats. Organisation 1 anser att relevans kommer 
på fjärde plats medan organisation 2 och 3 anser att sökbarhet gör det. Av intresse är att kvalité, 
relevans, åtkomlighet och sökbarhet är de viktigaste parametrarna vid användning av 
informationskällorna i enkäten. Kvalité, relevans, åtkomlighet och sök kommer i fortsättningen 
att benämnas de fyra faktorerna. Det råder vidare en markant skillnad mellan de andra parametrar 
som knappt fått hälften så många ”poäng” som de fyra tidigare nämnda. Viktigt är dessutom att i 
enkäten slumpades alla parametrar i frågan och kom inte i samma ordning för alla respondenter, 
exempelvis stod inte relevans alltid som första ruta, utan kunde befinna sig på fjärde plats i 
frågan. Det motverkar att respondenterna bara har klickat i de fyra första parametrarna listade i 
frågan, utan de har varit tvungna att tänka till. Utifrån intervjuerna har även kvalité, relevans och 
sökbarhet varit de faktorer som har kommit på tal och benämnts som väsentliga. Åtkomlighet har 
inte framkommit i samma utsträckning som de andra faktorerna under intervjutillfällen dock är 
det möjligt att respondenterna ser det som en självklarhet och av den anledning glömmer bort att 
nämna den. Vidare har informationens originalkälla nämnts under intervjuer som viktigt, men det 
är endast en organisation som anser att det är relativt viktigt med den faktorn. Vi vill även påpeka 
att intervjuerna genomfördes före enkäterna och att vi har dragit nytta av de parametrar 
respondenterna ansåg vara viktiga och använt dem i enkäterna. En likhet organisationerna 
emellan är att de använder e-post i högsta utsträckning som informationskälla. En distinktion vad 
det gäller informationskällor är att organisation 3 använder sitt intranät i 94 procent till skillnad 
från 75% för de övriga två. En annan skillnad är att organisation 3 som verkar inom den 
offentliga sektorn använder instant messenger i en ytterst låg utsträckning (6%) i jämförelse med 
organisation 1 (60%) och 2 (78%). En anledning till dessa svar är att två av de organisationer som 
deltog i enkäten verkar inom den privata sektorn och en organisation verkar inom den offentliga. 
De två organisationerna inom den privata verkar inom IT-braschen och följaktligen försöker de 
ligga i framkanten av den. Det är möjligt att det kan ha påverkat enkätsvaren då IT kan vara en 
mer naturlig och större del för anställda inom den privata sektorn än den offentliga sektorn. Det 
antagandet grundas i att erhållandet av frågor som berörde instant messenger och vad det är, trots 
att det i enkäten exemplifierades med deras egna inbyggda version av verktyget.  
  
Intranätet används av 75 procent i organisation 1, och tre av de fyra faktorerna har erhållit värden 
kring 60 procent. Sökbarhet rangordnades av respondenterna på enkäten som den näst viktigaste 
faktorn, dock fick den faktorn i intranätet ett lägre värde som överensstämmande attribut. 
Anställda i organisationen, närmare bestämt 60 procent använder sig av Instant Messenger, 
verktyget har emellertid låga värden genomgående förutom åtkomlighet (49%) samt relevans 
(41%). Instant messenger används i mindre utsträckning än intranätet, vilket påvisar om att det 
finns en koppling mellan just de fyra faktorerna och användning av en informationskälla. 
Intranätet har högre värden och därigenom även fler som använder informationskällan. 75 
procent använder sig av delade filservrar och anledningen kan vara att den har ett högt värde på 
relevans och relativt högt värde på kvalité. Vad som också är relevant att nämna är att delade 
filservrar erhöll 41 procent på detaljnivå, en faktor som inte ansågs vara viktigt i enkäten. Det är 
möjligt att en faktor som detaljnivå kan vara situationsbunden och att i vissa sammanhang önskas 
det detaljer, men genomgående är det inte bland de viktigaste faktorerna. För e-post är värden på 
de fyra faktorerna höga och det visar att dessa faktorer spelar en betydande roll för att individer 
skall använda informationskällan. För den egna hårddisken är de fyra faktorerna höga och det 
påvisar ett samband mellan de fyra faktorerna och användning av informationskälla.  
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75 procent använder sig av intranätet i organisation 2, den faktor inom informationskällan som är 
högst är relevans som uppgår till 50 procent. Det tyder på att det finns samband med ett högre 
erhållet värde av de fyra faktorerna och användning av en informationskälla. Instant messenger 
används av 78 procent och respondenterna anser att både relevans och åtkomligheten är högre än 
i intranätet. Vidare används delad filserver av 84 procent där det är en märkbar skillnad med de 
fyra faktorerna som är mycket högre än de i intranätet och instant messenger. En anledning till 
att fler använder informationskällan kan vara att detaljnivå är den högsta i delad filserver av alla 
informationskällorna i organisationen. Vidare använder sig 94 procent av e-post i organisation 2, 
relevans är särskilt högt, men även åtkomlig samt informations originalkälla. Det tyder på ett 
samband mellan de fyra faktorerna och användning av informationskälla. De fyra faktorerna är 
betydlig högre än i delad filserver. Egen hårddisk är det 56 procent av respondenterna som 
använder sig av. Drygt hälften av respondenterna anser att relevans och kvalité överensstämmer 
som attribut för informationskällan. De fyra faktorerna är högre i den egna hårddisken än i 
instant messenger, trots detta används instant messenger i en märkbar större utsträckning.  
 
94 procent i organisation 3 använder sig av intranätet och 81 procent anser att attributet relevans 
stämmer överens med informationskällan. Även de resterande tre viktiga faktorerna finns det hög 
överensstämmighet med, vilket kan vara en anledning till att informationskällan används i mycket 
hög utsträckning. Värt att notera är att informationens originalkälla har fått ett högt värde (64%). 
Endast sex procent använder instant messenger, vi exemplifierade instant messenger med den 
typen som används i organisationen, ändå var det fler som inte visste vad instant messenger var. 
Delad filserver använder sig 49 procent av i organisation 3, som inte har fått särskilt högt på 
någon faktor. E-post används i störst utsträckning i organisation och de fyra faktorerna har fått 
höga värden. 73 procent använder sig av den egna hårddisken och de fyra faktorerna har fått 
höga värden, vilket tyder på att de spelar en avgörande roll. 

DIV-index 
DIV-index är studiens viktigaste resultat då det beräknar informations värde i form av nytta. 
Inom en och samma organisation kan DIV-index användas på två olika sätt; (i) som ett 
verktyg som beräknar värdet av informationen före och efter en implementering av ett IT-
verktyg i en informationskälla och (ii) som ett verktyg för underhåll där det regelbundet sker 
mätningar.  Till en börja kommer utvecklingen av DIV-index beskrivas, som följs av 
diskussion kring DIV-index delar mer ingående, därefter visas ett exempel på hur det skall 
beräknas och sist vad DIV-index skall användas till.  
 
DIV-indexs utveckling påbörjades genom att enkätresultaten visade att relevans, kvalité, 
åtkomlighet och sökbarhet genomgående i samtliga organisationer var de fyra viktigaste 
faktorerna. Anlednigen till att de resterande tre faktorerna, detaljnivå, överblickbarhet och 
informationens originalkälla, inte innefattas i DIV-index är att de rangordnades av 
respondenterna som mindre viktiga. Dessa tre resterande faktorer som visas i figur 15,16 och 17 är 
inte ens hälften så viktiga som de fyra största faktorerna. Av de fyra faktorerna beräknades ett 
viktat medelvärde, efter respondenternas rangordning se figur 15, 16 och 17. Detta viktade 
medelvärde är den första biten i DIV-index och visar vad respondenterna anser är dem viktigaste 
av de sju faktorerna. Efter denna fas började DIV-index erhålla sin form, då det innehöll 
statisktiskt underlag för en formel. Vidare fick respondenterna fylla i de överensstämmande 
faktorernas informationsvärde i utvalda informationskällor se bilga 2 fråga 7. Respondenterna 
kunde välja mellan sju olika faktorer som överensstämmande attribut vilka är detsamma  
faktorerna som respodenterna fick rangordna. Det innebär att respondenterna gav ett värde på 
exempelvis informations kvalité i en informationskälla. Det är den andra delen på DIV-index. 
Därigenom utvecklades DIV-index som innefattar de fyra viktigaste faktorerna och värdet på 
informationen i den aktuella informationskällan.   
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Det är påvisbart att de fyra faktorerna är korrelerade då just dessa fyra faktorer har fått ett högt 
värde i samtliga tre organisationer. Enkäterna tenderar visa att de fyra faktorerna är viktiga då de 
erhåller höga värden för en informationskälla då värdet i form av nytta skall erhållas. Ett 
undantag är dock instant messenger som används i hög utsträckning fastän de fyra faktorerna är 
lägre i organisation 2. Åtkomlighetsfaktor hade emellertid ett högre värde för instant messenger 
och är en av de fyra faktorerna som rankats fram bland de viktigaste och det kan vara därför den 
används i hög utsträckningen. Värdena i den egna hårddisken är relativt höga, ändå används 
informationskällan i mindre utsträckning.  Det är således det omvända med instant messenger. 
Informationens originalkälla och detaljnivå är även två faktorer som genomgående har fått ett 
högre värde som överensstämmande attribut i informationskällor, ändock har de inte fått ett högt 
värde vid rankningen. Både genom intervjuer och enkäter har det visat sig att kvalité är den 
viktigaste faktorn för att information skall tillföra nytta. Därefter följer relevans, åtkomlighet och 
sökbarhet. Dessa faktorer är dessutom de som återkommer mest i den teoretiska referensramen 
och i det empiriska resultatet. De fyra faktorer utmärker sig i samtliga enkäter tydligt, det är även 
samma faktorer som intervjupersonerna framhåller som betydelsefulla gällande information. Vi 
kan dessutom dra paralleller mellan informationskällornas grad av användning och de fyra 
faktorerna. När de fyra faktorerna överensstämde som attribut används informationskällan i 
större utsträckning. Därav menar vi att de viktigaste faktorerna för att värdera information i form 
av nytta är kvalité, relevans, åtkomlighet och sökbarhet. Summan av de fyra faktorerna har viktas 
och därigenom erhålls β-värdena, därefter har DIV (Digital Information Value) index utvecklats, 
som följer nedan;   
 

 

DIV= β1Re + β2Qu + β3Ac + β4Fi    

 
 

DIV-index är ett verktyg som bidrar till att beräkna informations värde i form av nytta vid en viss 
tidpunkt. Det ger inget absolut värde för organisationer utan DIV-index ger ett internt värde för 
organisationer. Det innebär att DIV-index inte är jämförbart organisationer emellan och det är 
inte heller vad verktyget ämnar tillföra. Anledningen är att de olika β- värdena och värdet för de 
fyra faktorerna ifrån informationskällorna erhåller olika värden beroende på användarna i 
organisationen där undersökningen genomförs.  Det verktyget däremot ämnar tillföra är ett index 
före och efter en implementering eller kontinuerliga mätningar på halvårsbasis som en måttstock 
på organisationens uppföljning för underhåll. Det betyder att med hjälp av DIV-index kan 
interna förändringar studeras.  
 
En undersökning skall först och främst innefatta en fråga där respondenterna får rangordna de 
fyra faktorerna genom att ge dem ett värde från tre till ett på kvalité, relevans, åtkomlighet och 
sökbarhet. Tre får den faktor som anses vara viktigast, två får den faktor som anses vara 
nästviktigast och ett får den faktor som anses vara tredje viktigast. Därefter skall dessa erhållna 
värden viktas som visas i tabell 2, därigenom erhålls β- värdena. Samma undersökning måste även 
innefatta att deltagarna får fylla i de fyra attribut som överensstämmer med informationskällan 
som ämnas undersökas. Re, Qu, Ac och Fi representerar värdet de fyra faktorerna får i en 
informationskälla exempelvis före implementering. Dessa värden är rörliga då en förändring i 
informationskällan kan påverka värdet. Därför skall värdet i informationskällan undersökas igen 
när DIV-index skall beräknas, exempelvis efter en implementering. β- värdena är däremot 
varaktiga och skall inte beräknas igen, utan samma β- värde skall användas vid undersökningen. 
Efter implementeringen måste det sedan gå en tid exempelvis ett år, där implementeringen tar 
cirka sex månader och användarna får sex månader på sig att bli bekväma med verktyget. Sedan 
görs samma mätning igen och genom DIV-index går det då att få ut ett värde i form av nytta. Det 
värdet är antingen högre eller lägre därigenom kan organisationer avgöra om informationens 
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värde i form utav nytta har ökat eller minskat. För att tydliggöra processen har vi genomfört 
beräkningen i organisation 2 för värdet av information i form av nytta för intranätet. Till en 
början måste β- värdena beräknas som följer i tabell 7 nedan: 
   

Tabell 7. Beräkning av β- värdet i organisation 2. 
Relevans  Kvalité Åtkomlighet Sökbarhet 

3*10st = 30 3*7st = 21 3*3st = 9 3*4st = 12 
2*4st = 8 2*16st = 32 2*6st = 12 2*6st = 12 
1*5st = 5 1*3st =3 1*10st = 10 1*6st = 6 
∑ = 43 ∑ = 56 ∑ = 31 ∑ = 30 

    
43/32 = 1,34 56/32 = 1,75 31/32 = 0,97 30/32 = 0,94 
Β1= 1,34 β2= 1,75 β3= 0,97 β4= 0,94 

 
Då procentsatsen av de fyra faktorerna i informationskällan används, se nedan tabell 8, blir värdena 
kontinuerliga. Det maximala värdet som en faktor i informationskällan kan erhålla är således 1 
och värdet av faktorerna i informationskällan återfinns i tabell 5. Värdet av de fyra faktorerna i 
informationskällorna är kontextberoende och därför måste en undersökning av den 
informationskälla som önskas förändras genomföras både före och efter. För att visa vilka av de 
fyra faktorerna som stämmer överens med informationskällan, som i fråga 7, se bilaga 2. 
Därigenom erhålls värden för Re (relevans), Qu (kvalité), Ac (åtkomlighet) och Fi (sökbarhet).  
 

Tabell 8. Erhållna värden från en informationskälla. 
 Relevans Kvalité Åtkomlighet Sökbar 
Intranätet 50% 38% 31% 38% 

 
Uträkningen blir som följer: 

 
DIV = β1 Re + β2 Qu + β3 Ac + β4 Fi 

 
=> DIV = 1,34*0,5 + 1,75*0,38 +0,97*0,31 + 0,94*0,38 

 
DIV-index för intranätet i organisation 2 blir då: 

 
=> DIV ≈ 2,0 

 
Exempel på DIV-index för e-post i organisation 2:  

 
DIV ≈ 2,8  

 
 
 

DIV-indexet kan användas för att jämföra två informationskällor inom en och samma 
organisation. DIV-index erhöll ett högre värde för e-post än för intranätet i beräkningarna ovan. 
Det innebär att informations värde i form av nytta den tillför organisationen är då högre i e-post 
än i intranätet. Det värdet DIV-index erhåller genom en undersökning kan endast jämföras med 
det ursprungliga värdet för DIV-index. Det viktiga att ha i åtanke är att det inte finns en generell 
skala för DIV-index som talar om huruvida det erhållna värdet är bra eller dåligt. DIV-indexet 
kan jämföras genom de värden som erhållits före och efter implementationen. Då värdet som 
erhölls efter implementationen skall vara högre än det värdet före för att påvisa en lyckad 
implementation. Det visar att informationens nytta har ökat. Vidare kan även DIV-index 
användas som ett mått för underhåll, genom kontinuerliga mätningar. Det är emellertid viktigt att 
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ha i åtanke att det kan vara flera aspekter som påverkar resultatet då det sträcker sig över en 
längre tidsperiod och andra förändringar kan ha skett. Det är viktigt att ha i åtanke att exempelvis 
stora organisationsförändringar kan ha en påverkan och DIV inte torde undersökas i de 
sammanhangen. Det går att genomföra en undersökning med DIV i hela organisationen eller i en 
avdelning, det är emellertid viktigt att ha samma målgrupp vid alla tillfällen.  
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Slutsats 
Utifrån diskussionen har vissa tendenser och mönster skönjts bland fallföretagen vilka i slutsatsen 
skall få bidra till att svara på studiens frågeställning. I slutsatsen presenteras egna reflektioner och 
tankar kring både tendenser, mönster och observerade situationer. Frågeställningen, nedan, 
besvaras i enlighet med syftet.  
 

 Hur kan intern digital ostrukturerad information värderas i form av nytta? 
 

Intervjuerna har visat att information och dess värde uppfattas på olika sätt. Det har dessutom 
påvisas att individer ofta vill koppla monetära medel till information. Det är inte förvånande då 
forskare har gjort likadant även om det varit från olika läror och epoker. Det är möjligt att det är 
det konventionella tankesättet. Uppsatsen visar att information kan värderas ur ett annat 
perspektiv, nämligen nytta. Både genomförda enkäter och intervjuer har centrerat samma faktorer 
som viktiga för informations värde, vilka är kvalité, relevans, åtkomlighet och sökbarhet. Om 
informationen inte är åtkomlig för rätt personer vid rätt tillfälle är det inte av någon betydelse om 
den existerar. Om informationen är åtkomlig men inte kan hittas vet ingen om att den existerar. 
Om kvalitén inte är god, används inte informationen i samma utsträckning och då spelar det 
ingen roll om den hittas eller är åtkomlig. Om information inte är relevant så har varken 
sökbarhet, åtkomlighet eller kvalité någon betydelse. De fyra faktorerna definieras som nytta och 
utifrån det har DIV-indexet utvecklats, som följer nedan: 

     
 DIV= β1Re + β2Qu + β3Ac + β4Fi 

 
DIV-indexet ger ett värde innan och efter implementering av ett nytt IT-verktyg, exempelvis en 
ny sökmotor.  Därigenom erhålls det ett mått som visar vad en förändring eller implementation 
har medfört, och det kan motivera investeringar som påverkar värdet av informationen i form 
utav nytta. Genom användning av DIV-index kan även ett mått erhållas för förvaltning utav 
befintliga IT-verktyg om det kontinuerligt utförs en mätning och jämförs med tidigare erhållna 
värden. 
 
Egna reflektioner gällande uppsatsen är dels svagheter och dels styrkor med den. Svagheten är 
den teoretiska referensramen då den består av relaterat arbete och inte färdiga teorier. Det 
relaterade arbetet består delvis av forskningsartiklar och delvis av konsultrapporter. Nackdelen 
med konsultrapporter är att de inte är baserade på forskning och ofta är säljande. Artiklarna har 
trots detta visat sig vara användbara och för en explorativ studie kan det vara nödvändigt att söka 
sig till alternativa informationskällor för att erhålla den dagsaktuella informationen. Det finns 
dock ingen enhetlig syn eller färdig teori som kan appliceras till vår studie. En annan reflektion är 
tidens inverkan på uppsatsen, och hur den har påverkat resultatet. Det är omöjligt att säga hur 
länge de fyra faktorerna kommer vara de dominerande, utan faktorerna kan komma förändras 
över tid. Dock har både respondenter och enkäter påvisat ett entydigt resultat. Styrkan i 
uppsatsen är att både enkäter och intervjuer har använts för att insamla primärdata. Intervjuer ger 
en djupgående helhetsbild och enkäter bistår med möjligheten att jämföra data. Därigenom har vi 
haft möjlighet att få en ingående bild genom intervjuerna och en jämförbar insyn genom 
enkäterna.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Bakgrund 

 Utbildning  
 Tidigare befattning 
 Nuvarande befattning 

 
Värdering  

 Vad är information utifrån ditt perspektiv? 
 Hur skulle du vilja att information värderades? 
 Hur skulle du värdera information i form av nytta? 

 
Hantering 

 Hur ser din dagliga informationshantering(innefattar sök, km & black holes) ut? 
 Kan du värdera din dagliga informationshantering – vad är det viktigaste och minst 

viktiga? 
 Skulle du vilja ändra infrastrukturen i informationshanteringen? Förslag? 
 Vad tror du kan förbättra informationshantering? 

 
Fallgropar 

 Vart hämtar du din information, känner du att du går miste om någon typ av 
information?  

 Finns det några faktorer som oroar dig om du skulle dela med dig av information/egen 
kunskap? 

 Kan information enligt dig värderas genom hårda värden? 
 
Vision 

 Utopi enligt dig, hur skulle den ultimata hanteringen/värderingen se ut?  
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Bilaga 2 
Enkätfrågor - Organisation 1 
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Enkätfrågor - Organisation 2 
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Enkätfrågor - Organisation 3 
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