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Abstract
This report is about the best way for the city of Skövde to install an intranet in their
organization and what kind of information they should put on their intranets.

I start by introducing the concept intranet and explaning a few of the most inportant
concepts that it involves. Then I go through what kind of methods I could use and
which I actually used.

In my work I intervjued 12 department chefs and they gave their opinion about what
they knew about intranets and what kind of information they thought would be
appropriate to put on an intranet. Then I made a list of the information I thought was
most important from the intervjus.

Then I recommend that the city starts it's intranet installing by organizing a
pilotproject with an IT-specialist as project leader. And then begin putting up
webbpages for the personnel- and economy department because they where the
departments most often mentioned.
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1

Sammanfattning
I denna rapport har jag försökt göra en studie om hur Skövde kommun skall gå till
väga för att implementera ett intranät. Kommunen har över 3000 anställda och jag
intervjuade 12 förvaltningschefer för att få fram deras önskningar och åsikter.

I början av rapporten introducerar jag vad konceptet intranät betyder i stort och hur
det har kommit till. I kapitel tre kommer mina frågeställningar.

Slutsatsen i arbetet är i stort sätt att jag rekommenderar att kommunen sätter igång ett
pilotprojekt där en IT-specialist är projektledare. Projektet kan ta hänsyn till den
önskelista som jag tog fram från intervjuerna med cheferna.

Rapporten avslutas med en diskussion om arbetets gång.



1 Introduktion

2

1 Introduktion
Datortekniken har utvecklas och ändrats mycket de senaste åren. Vad som för några år
sedan var en nyhet och nästan otänkbart att inte skaffa sig (t.ex. skrivmaskin) är i dag
föråldrad teknik.

Företag utvecklar sina informationssystem med den senaste tekniken som finns vid
den tidpunkten. Nyheter som skrivmaskiner, fax, kopiator m.fl. var alla nya tekniker
som företag behövde anpassa sig till. Nu har det dykt upp ett nytt begrepp som är
väldigt hett i databranchen och som allt fler börjar använda, nämligen intranät
[Erik97a].

För att förklara vad ett intranät är och hur det fungerar kan man titta på det globala
Internet. En grov definition av intranät är att det är ett lokalt Internet, alltså att ett
företag eller organisation har ett lokalt datornätverk som använder samma teknik som
Internet.

Möjligheterna som intranät har att bjuda på är väldigt intressanta för ledare i företag
och organisationer. Den största fördelen är att söktider och sökmetoder efter
information blir enklare och snabbare [Stur96].

”Within the next five years it will be unthinkable for the world’s top
1000 companies to be doing business without an intranet in place.” [Sita]

Detta uttalande kommer från Kevin Formby, vice VD, på företaget Sita. Han försöker
sälja sina produkter och tjänster så han kanske överdriver lite, men ändå säger detta
ganska mycket om hur viktigt intranät kan bli för företag. Alla företag, myndigheter
och organisationer tjänar på att ha ett bra informationsflöde. Ledarna får då sin
information snabbt och kan sprida sina idéer lika fort på samma sätt [Stur96].

Skövde kommun har för avsikt att införa ett intranät. Kommunen har i dag ett internt
nätverk som innehåller e-mail och Internet koppling som använder TCP/IP tekniken.
Det behöver inte var dyrt att sätta igång med intranät.

”En hel värld är på väg att byta infrastruktur och att inte vara med, är
som att isolera sig från resten av världen.” [Erik97c]

Detta argument räcker troligen som grund för att införa ett intranät och speglar ganska
bra varför Skövde kommun skall göra det. Kommunen har inte gjort någon analys
som visar att de har något problem inom organisationen eller att det verkligen behövs
intranät. Varför skall man ändra något som fungerar? Det är en bra fråga, men jag
tänker inte ta upp den frågeställningen i rapporten utan fokusera på stegen som
kommer efter att man har bestämt sig för att införa intranät.

Kommunen har ungefär 3000 anställda placerade på olika ställen i länet och en hel del
av personalen sitter i stadshuset. Man kan lätt se att det inte går att sätta upp ett
intranät på en gång. Man måste ha kontroll över vem som får vilken information och
vem som är ansvarig för att uppdatera den informationen. Om användaren inte kan lita
på informationen som finns på nätet så kommer han inte att använda det [Stur96].

Hur ett intranät skall införas är inte så självklart. Hittills har många företag var för sig
satt i gång projekt med målet att införa intranät. Det finns några leverantörer i dag,
t.ex. Lotus som har programvara som stödjer den tekniska delen av
intranätinstallering. Men även när programvaran är installerad återstår flera åtgärder
innan ett väl fungerande intranät är uppsatt. Frågor som vilken information som skall
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publiceras på nätet, vem skall sätta dit den, vem som ansvarar för uppdatering och
vem som skall få tillstånd att se den måste bestämmas i förväg.

Rapporten är inriktad på hur kommunen skall bära sig åt vid införandet av intranät.
Skall man gå runt hela organisationen och kartlägga informationsbehovet och
bestämma vem som är ansvarig för vad och sätta igång hela projektet? Eller är det
bättre att börja med ett mindre projekt och sedan utöka projektet så det täcker hela
organisationen.

Arbetet skall utmynna i ett förslag till ett lämpligt startprojekt för kommunen, dvs. det
är viktigt att hitta en lämplig startnivå.



2 Bakgrund

4

2 Bakgrund

2.1 Förklaringar av några begrepp

För att undvika missförstånd och tydliggöra skillnaden mellan orden Internet och
intranät kommer här förklaring av hur begreppen används i rapporten. Här följer även
ett resonemang om varför jag använder mig av ordet intranät i stället för intranet, som
ses i många svenska rapporter inom intranät området.

2.1.1 Tydlig skillnad på Internet och intranät

Det är många som tror att intranät bara är en felsägelse av ordet Internet [Stur96].
Orden har skilda meningar även om de ser ganska lika ut. Jag tycker att det är enkelt
att läsa fel. Svenska datatermgruppen föreslår att man skall skriva Internet med stor
begynnelsebokstav även i sammansättningar. Internet uppfattar gruppen som
egennamn på ett speciellt datornät och därför kan det behålla den engelska formen
[Sdg97]. Jag tycker också att det ger en distinkt skillnad från intranät när Internet
skrivs med stor begynnelsebokstav.

2.1.2 Skall man skriva intranät eller intranet?

Angående intranät så resonerar svenska datatermgruppen att det är en svensk
översättning från engelska termen intranet och att det finns flera intranät så det blir
inte ett egennamn [Sdg97]. Jag kommer att hålla mig till detta i rapporten och skriva
intranät.

2.2 Intranät

Begreppet intranät saknar en klar och tydligt definition eftersom det inte är så
gammalt begrepp. Den definition som ges i den här rapporten är den som verkar vara
den mest generella definitionen i böcker och tidningar som jag har läst.

Den bästa definitionen som jag har hittat kommer från en bok om Lotus Notes och
följer här:

”Basically, an intranet is the use of Internet technologies on a company’s
local area or wide area network. The technologies used include
components such as TCP/IP, HTTP servers, HTML pages, Web
browsers, and applications to share internal data.” [FMRB97]

Intranät är med andra ord ett internt nätverk som använder samma teknik som Internet
för att sprida information. Det ger att med webbgränssnittet får användaren ett enda
gränssnitt som ser likadant ut oavsett varifrån han hämtar information [Erik97a]. Med
den tekniken kan företag och organisationer förenkla åtkomsten till diverse
information.

Det finns andra definitioner av begreppet och olika människor har olika uppfattningar
om vad begreppet innebär.

”To some people, an intranet is basically the physical medium used to
transport data. To other people, an intranet is a set of web pages with
content. To others, it is a virtual place where a number of applications can
be combined to provide improvements in organizational communication,
work flow, and transaction processing.” [Gonz98]
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Alla dessa definitioner är riktiga och ger en syn på några av de användningsområden
som intranät kan medföra. I grunden är det ett avgränsat nätverk som använder samma
teknik som Internet.

M a c P C UNIX

Webb se rve r Global  network

Ekonomisys tem Lönesys tem

Webb se rve r

Intranät

Figur 1: Informationen är åtkomlig oavsett vilken plattform man använder. Dessutom
kan man hämta information från befintliga databaser och övriga världen.

En av fördelarna med intranät är att det är plattformsoberoende. Genom att köra en
enkel webbläsare kan man komma åt information oavsett om man kör Windows, NT,
UNIX eller Machintosh [Erik97c]. Dessutom behöver man inte känna någon skillnad
om man söker information på det lokala intranätet eller om man går ut på Internet och
söker där.

2.3 Vad är Internet?

Kort kan man säga att Internet är ett nätverk av datorer spridda över hela världen.
Internet består av många nätverk som är ihopkopplade med varandra [Butl96]. Detta
säger kanske inte mycket, men det är grunden.

2.3.1 Bakgrund om Internet

Internet började på 1960-talet när amerikanerna var rädda för att vara för sårbara ifall
krig skulle utbryta. De bestämde sig för att sprida ut sina datorer över landet för att
kunna kommunicera även om några av deras datorer skulle förstöras. Detta nätverk
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kallade de ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) och detta blev
Internets förebild [Butl96].

ARPANet-systemet var gjort så att information skickades över nätverk i ett speciellt
format, Internet Protocol (IP) paket, som innehåller information om varifrån den
kommer, vart den skall gå och innehållet självt [Butl96].

I början av 90-talet utvecklades så av Tim Berners-Lee grunden för webben. Han fick
tillstånd av sitt företag, GERN, att utveckla teknik för att kunna länka ihop
information över nätverk genom att använda hypertextsystem. Fördelen med
hypertextlänkar ansågs vara att man kunde sätta länk till andra dokument som fanns
på nätverket och därmed koppla ihop dem. Det resulterade i att han gjorde ett program
som kallades ViolaWWW som gjorde det möjligt för användare att bläddra igenom
webben och titta på webbdokument oavsett var de fanns i nätverket [Gonz98].
Därmed hade han lagt grunden för World Wide Web.

2.4 Komponenter i Internet

2.4.1 TCP/IP (Transmission Controll Protocol/Internet Protocol)

När två människor skall kommunicera hjälper det om båda talar samma språk. Det är
lika med datorer, de måste tala samma språk för att kunna kommunicera. Deras språk
kallas protokoll [Gunn96].

Figur 2: TCP/IP protokoll gör att datorerna kan kommunicera med varandra.

TCP/IP är ett protokoll som datorer använder för att kommunicera med varandra.
Protokollet skickar över information från en dator till en annan. Den tar hand om
trafiken på nätet och eventuella fel som kan uppstå, t.ex. om informationen inte
kommer fram [Gunn96]. Det finns flera protokoll som man kan använda, t.ex. IPX
men TCP/IP har blivit den standard som används mest på Internet.

TCP/IP tar hand om kommunikationen på lägsta nivån. På högre nivå kommer
protokoll som FTP(File Transfer Protocol), HTTP(HypterText Transfer Protocol) och
SMTP(Simpel Mail Transfer Protocol) [Gunn96]. Dessa protokoll utnyttjar TCP/IP
protokollet men är inte nödvändigtvis bundna till det. De kan använda andra
nätverksprotokoll.

2.4.2 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP kodar information från web-servrar till web-klienter. Den kodar informationen
på ett speciellt sätt och så tar TCP/IP hand om själva överföringen. Skillnaden mellan
HTTP och HTML är att HTTP används vid kodningen av information, medan HTML
används för att utrycka information. HTTP är inte begränsat till att koda enbart

PC PC

TCP/IP protkol l



2 Bakgrund

7

dokument på HTML format utan kan också koda andra typer av dokument som bilder
på gif- och jpg-format [Gunn96].

2.4.3 HTML (HyperText Markup Language)

HTML är ett sätt att formulera informationen. I stället för att tala om att typsnittet
skall vara storlek 16 Times New Roman talar man om att det skall vara en rubrik.
Huvudidéen bakom HTML är att man inte talar om hur texten skall se ut på
användarens dator utan bara anger textens logiska struktur. Sedan används någon
applikation, webbläsare, som visar den informationen [Gunn96].

En möjlighet med ett HTML-kodat dokument är hyperlänkarna, som gör att man
snabbt kan klicka sig fram till relaterad information. Den relaterade informationen kan
finnas lokalt eller någon annanstans i världen. Användaren behöver inte oroa sig över
var den finns.

Alla dokument behöver inte vara lagrade i HTML-format. En server kan generera
HTML-dokument. De producerar så kallade dynamiska sidor. Det finns med andra
ord två sätt för webbservern att skicka över information till användarens webbläsare:

1. Att skicka färdigkodat HTML-dokument från en filkatalog

2. Att dynamiskt HTML-koda information ur en databas

Det första alternativet är enklare och tar mindre tid, men det ger inte samma
flexibilitet som det andra [Erik97a].

2.4.4 Webbläsare

En webbläsare eller så kallad bläddrare är det program som användaren använder för
att söka upp och läsa dokument på Internet eller i ett intranät [Erik97a]. Bläddraren är
användarens gränssnitt mot webben. Det globala informationsnätverket WWW(World
Wide Web) är en mycket viktig faktor för Internets snabba tillväxt. Det beror på det
faktum att hyperlänkar och sökmotorer har gjort det enkelt att surfa och söka efter
relevant information på Internet [Gunn96].

2.4.5 FTP(File Transfer Protocol)

FTP är ett protokoll som används för att föra över filer från en dator till en annan.
Filer som innehåller olika typer av dokument, t.ex. Word dokument kan hanteras med
FTP [Gunn96]. Med hjälp av FTP slipper man problemet med att transportera
dokument med hjälp av disketter.

2.5 Vilka användningsmöjligheter har Internet?

E-post har blivit en av de mest använda nyheterna som används i företag idag. Det ger
ett snabbt kommunikationsätt både till medarbetare och omvärlden [Erik97a]. En
nackdel som jag upplever med e-post i dag är att ofta vet man inte hur vederbörande
hanterar sin e-post, dvs. vilka arbetsrutiner hon/han har. Kommer han/hon att läsa sin
post en gång varje dag, en gång i veckan eller en gång i månaden? Detta problem
kommer dock inte att försvinna även om man installerar intranät.

På ett enkelt sätt kan man publicera mycket information på webbsidor som vem som
helst kan läsa och ha nytta av. Det blir också lättare att hitta den informationen man
söker genom att använda olika sökmotorer, t. ex. Yahoo eller Lycos.
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På enklare sätt kan man överföra dokument från en dator till en annan. Detta hjälper
dock inte till med problemet som uppstår angående format på dokument, dvs. man
behöver samma typ av applikation för att läsa dokumentet och den typen av
applikation som skapade dokumentet [Stat95].

Genom att använda Internet kan man kommunicera över hela världen.
Videokonferenser, nyhetsgrupper, mailing listor och IRC(Internet Relay Chat) är
olika sätt att kommunicera enkelt och bekvämt [Butl96].

2.6 Skövde kommun

Den information som jag har fått om Skövde kommun kommer från Tomas
Fellbrandt, som är IT-ansvarig hos kommunen.

Huvudanledningen till att kommunen vill ha ett intranät är behovet av att sprida
information. De har inte något problem med det i dag men tror att det kan göras på
effektivare sätt. De vill att intranät skall bidraga till:

• Ökad tillgång till aktuell information för de anställda

• Enklare för de anställda att få ta på informationen

• Mindre tidsåtgång för att leta efter informationen för de anställda

 Informationen kan delas in i olika delar. För det första har kommunen mycket
information som skall spridas till anställda som har ett ansvar, t.ex. arbetsledare och
chefer. De skall ha tillgång till hela deras reglemente och andra typer av dokument.
Dessa rör områden som personal-lön, arbetsmiljö, ekonomi, upphandling och IT-
riktlinjer. Idag finns detta i pärmar som är dåligt uppdaterade och sprida över hela
organisationen.

 Det som kommunen vill göra är att lägga denna information centralt så att alla kan få
tillgång till aktuell information. I och med att informationen då kommer att vara
digital är det också möjligt för kommunen att göra den sökbar med endast ett
gränssnitt. Kommunen kan också lättare bygga in funktioner för att få information
sammanhängande lättåtkomlig genom att utnyttja tekniken med hyperlänkar i
webbaserade system, dvs. snabbt hitta relaterade information.

 Kommunen ser också flera användningsmöjligheter t.ex. personaltidning och
matsedlar. Detta är information som vänder sig till alla anställda. Ett problem är dock
att max 25% idag har tillgång till dator på sin arbetsplats. Det kan vara värt att tänka
på detta även om detta inte är aktuellt i dagsläget.

 Tomas pratade också om att koppla informationsuttag från deras centrala
verksamhetssystem som  ekonomirapporter, personallistor och annan
personalinformation, dvs. göra det enklare att komma åt information i deras databaser.

 Med införandet av intranät vill kommunen komma ifrån alla sina olika gränssnitt och
standardisera gränssnittet med en webbläsare. NC (network computer) och Nät-PC ser
de som möjliga alternativ för att utföra detta.

 Kommunen har inte gjort någon direkt analys, utan Tomas har utgått från sina egna
tankegångar. Han har dock fått många signaler om att man i verksamheten skulle
uppskatta fördelarna med ett intranät.
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 2.6.1 Komponenter i Skövdes nätverk

 Kommunen har redan ett internt nätverk som kör både IPX och IP. Det blir därför
inga större kostnader vid införandet av den tekniska delen av ett intranät. IP används
för att få åtkomst till deras NT-servers, deras löneserver (AIX) och deras
ekonomiserver (VMS). Genom intranät hoppas de på att användaren får enkel åtkomst
till dessa system med ett enda gränssnitt.

 2.7 Tidigare arbete inom intranät-området

 Många företag och organisationer har börjat och kommit långt med införandet och
effektiviseringen av intranät. Som ett exempel så har Sun Microsystem räknat att de
sparar ungefär 25 millioner dollar varje år genom minskning av dokumentdistribution
[Gonz98]. Det blir nästan enklare att räkna upp alla storföretag som inte har börjat
med införandet av intranät än att räkna de som har börjat. Men ändå finns det inte så
många böcker om hur man skall gå tillväga vid införandet av den mjuka delen av
intranät. Det finns dock några företag som specialiserar sig på att hjälpa till med den
biten , t.ex. ElektroPost (http://www.ep.se) och Globalcom
(http://www.globalcom.se).

 Intranät har varit mycket populärt och under arbetets gång har det dykt upp böcker
som handlar om implementeringsfasen. Jag fick tag på några böcker vid slutet av mitt
arbete som handler direkt om detta som inte var tillgängliga för mig i början.
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 3 Problembeskrivning

 3.1 Frågeställningar

 Det finns ganska många frågor som företag och organisationer måste ställa sig innan
de sätter igång med intranätinstalleringen. Den tekniska biten är enbart en del av
intranät. Informationen som skall läggas på nätet är lika viktig. Även om
organisationer kan publicera oerhört mycket information på ett intranät måste de
också ta hänsyn till hur de presenterar den på nätet. Inte all information är lämplig att
läggas på ett intranät och den information som man lägger ut måste ha ett bra
utseende för det är inte det samma att läsa information från papper som att läsa det
från en bildskärm [Hopk97]. Min erfarenhet är att om jag hittar någon bra information
på Internet så skriver jag ut den för att lättare läsa igenom den och även göra
anteckningar på den.

 Intranätet kommer att ändra arbetssättet för många anställda. För att de skall ta till sig
det nya arbetssättet måste de vara nöjda med ändringarna. För att lyckas med det
måste man noggrant planera hur implementeringen skall gå till [Erik97b]. Men hur
planeringen skall ske är inte så självklart.

 Några av de frågeställningar som jag tycker är relevanta för att få ”rätt” information
på intranätet och för att få användaren engagerad följer här:

• Vilken information kan ses som relevant för olika användare?

• Varifrån kommer den informationen och vem skall vara ansvarig för att lägga ut
den på intranätet? Den information som läggs på nätet måste hela tiden
uppdateras.

• Hur skall informationen vara designad så att utseendet blir lika för olika
avdelningar och vem skall vara ansvarig för att sätta de standarder som skall
gälla?

• Finns det behov av att begränsa tillgången till någon viss information för en viss
grupp användare?

 Här har jag inte alls gått in på frågeställningar om den tekniska biten för jag anser att
även om frågor som på vilken server skall dokumentet ligga osv. är viktiga så måste
man först bestämma vilken information som är relevant. Tekniken skall styras av
behovet och inte tvärtom.

 Inte alla anställda har tillgång till datorer på sina arbetsplatser idag och genom
införandet av intranät kan det ställa till problem. Alla måste ha tillgång till den
information som de behöver oavsett om de har datorer eller inte. Informationen måste
på ett eller annat sätt göras tillgänglig för användaren.

 Det finns redan mycket information i befintliga databaser. Hur åtkomsten till den skall
vara kopplad till intranät är en ganska stor fråga och den är viktig för att man skall
kunna utnyttja fördelen med att endast ha ett gränssnitt mot användaren. Jag tror dock
att man kan sätta i gång med ett mindre intranät för att få användaren att börja
använda det, innan man har besvarat den frågan.

 Det går inte att implementera ett intranät på en gång och det blir en pågående process
över en längre period. Ändringar och utveckling av tekniken gör att man hela tiden
måste uppdatera sina planer.
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• Vilka tekniska programvaror skall vi köpa in för att installera vårt intranät?

• Hur skall vi utbilda vår personal så att de kan använda intranät?

• Hur kommer arbetssättet att ändras vid införandet?

• Vad kommer vi att tjäna på intranätsatsning?

 Jag anser att detta är relevanta frågeställningar vid införandet av ett intranät. Hur man
skall gå tillväga för att ta reda på det här och utföra en intranätstrategi är inte så
självklart.

 3.2 Problemavgränsning

 Avsikten med denna rapport är att belysa på vilket sätt första stegen vid införandet av
ett intranät skall gå till. Jag kommer att arbeta med Skövde kommun för att försöka
komma fram till en lämplig startnivå för dem och utifrån detta ta reda på vilken metod
man kan använda mer generellt vid införandet av ett intranät.

 Det kan vara ett alltför stort projekt att införa intranät i en sådan stor organisation på
en gång. Det blir lättare om man så fort som möjligt kommer ut med någon form av
pilotlansering [Stur96]. Att man börjar med någon liten bestämd grupp som kommer
att använda det intranät man har satt upp.

 Jag kommer att avgränsa mitt arbeta till en grupp av förvaltningschefer och deras
avdelningar. Jag tänker inte analysera eller kartlägga den information som kan vara
bra inom själva avdelningarna för att de är olika i storlek och geografisk spridning. I
stället tänkte jag fokusera på den information som kan vara gemensamt intressant för
de olika förvaltningarna. Frågeställningarna som jag skall försöka få svar på är:

• Vilken information kan ses som relevant för olika användare?

• Varifrån kommer informationen och vem skall vara ansvarig för att lägga ut den
på intranätet?

• Hur skall informationen vara designad så att utseendet blir lika för olika
avdelningar och vem skall vara ansvarig för att sätta de standarder som skall
gälla?

• Finns det behov av att begränsa tillgången till någon viss information för en viss
grupp användare?

 Det blir också relevant hur jag kommer fram till svaren på dessa frågor och utifrån det
kan jag mer generellt ge ett lämpligt tillvägagångssätt för att införa intranät.

 3.3 Förväntat resultat

 Jag förväntar mig att komma fram till vilken information som kan vara relevant för
kommunen att lägga ut på intranät och vem som kan vara ansvarig för att sätta dit den.
Det som kommer att vara intressant är hur jag kommer fram till mitt beslut för att
tillvägagångssättet är lika viktigt som resultatet. Jag kommer förhoppningsvis att
kunna presentera något bra tillvägagångssätt för att införa ett intranät för kommunen.

 För att få användaren intresserad av att använda intranät kommer det i början
förmodligen att vara information som kanske är mer av nöjeskaraktär i stället för ren
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information som de använder i sitt arbete. Personalen har olika intressen för den nya
tekniken och alla måste delta för att få ett väl lyckat intranät. Det finns alltid en viss
fara att de tekniskt intresserade springer iväg och installerar ett allt för komplicerat
intranät som resulterar i att de som inte är så tekniskt intresserade blir mer
oengagerade.

 Jag förväntar mig att bästa sättet att komma fram till detta kommer att bli någon form
av nulägesanalys och som en följd av det att sätta igång ett litet pilotprojekt. Jag kan
tänka mig att information som telefonkatalog, personliga hemsidor och avdelnings
beskrivningar kommer att vara lämpliga som startinformation.
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 4 Möjliga metoder
 Jag kommer nedan att redogöra för de metoder och tillvägagångssätt som jag anser att
jag kan använda i detta arbete, vad de går ut på och hur de skulle kunna användas. De
metoder som jag anser är möjliga att använda är:

• Enkät

• Intervju

• Litteraturgenomgång

 4.1 Enkät

 4.1.1 Vad är en enkätundersökning?

 Enkätundersökning innebär att man distribuerar frågor som har fasta svarsalternativ.
Detta frågeformulär fyller respondenten i själv. Man kan också ha mer lösa
svarsalternativ men då blir risken för missförstånd större [Ejle96].

 Man kan använda frågor som andra har konstruerat både för att slippa konstruera
frågorna, vilket kan vara besvärligt, och så kan man jämföra svaren med svaren som
någon annan fått [Ejle96]. Detta förutsätter att någon annan har använt denna metod
och har publicerat sina resultat.

 Det finns olika sätt att distribuera enkäterna och de två som jag tycker är möjliga att
använda i detta arbete beskrivs nedan:

• Postenkät: Man kan skicka formuläret via posten och ha med ett svarkuvär så att
respondenten inte behöver skaffa kuvert och därmed ökar man sannolikheten att få
svar [Ejle96].

• Gruppenkät: Man kan distribuera enkäterna till en grupp människor som träffas
på någon viss plats, t.ex. elever i skolan. Denna typ ger en hög grad av
återlämnande [Ejle96].

 En fördel som enkätundersökning har framför intervjuer är att kostnaden är lägre per
respondent. Intervjuare kan intervjua som mest 10 personer varje dag och ett mindre
antal om det är djupare intervjuer. Andra fördelar enligt [Ejle95] följer här:

• enkäten kan göras på ett större urval på kort tid

• den kan göras på ett större geografiskt område

• respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna och överväga svarsalternativen
i enkäten

• frågeformuleringen är standardiserad

 Vid en enkätundersökning eliminerar man intervjuareffekten. Det är väldokumenterat
att respondenten vid en intervju i större eller mindre utsträckning påverkas av
intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor [Ejle96].

 Nackdelar som enkätundersökningen har är enligt [Ejle96]:

• det blir större bortfall

• det kan inte innehålla så många frågor
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• respondented kan inte som vid intervju ställa frågor till intervjuaren kring det han
inte förstår, och därigenom korrigera uppenbara missuppfattningar

• respondentens indentiet kan styrkas vid en intervju, medan man aldrig kan vara
säker på vem som besvarat en (post)enkät

• intervjuundersökningen ger möjlighet till mer komplicerade frågor och att gå mer
på djupet, genom att följdfrågor kan ställas

 4.1.2 Varför skulle jag kunna använda mig av enkäter i detta arbete?

 Enkäter lämpar sig i detta arbete som ett sätt att ta reda på vilken information som
förvaltningscheferna tycker är relevant att lägga ut på intranät och ut från det kunna
avgöra vilken information som man kan börja med. Man måste få alla intresserade av
att använda intranätet och genom att skicka enkäter till alla inblandade får man dem
att känna sig viktiga i processen.

 En nackdel med detta är att man måste veta ungefär vilken information som är aktuell
att sätta på intranät. Man måste vara ganska väl insatt i hur hela kommunen fungerar.
Annars kommer det att bli alltför öppna frågor som det blir svårt att svara på. Det är
inte en bra metod för att ta reda på det som man inte vet i förväg.

 En annan nackdel med detta är att man inte kan vara säker på att få svar inom en viss
tid. Förvaltningschferna har kanske mycket att göra och enkäten kanske läggs  i någon
pappershög eller slängs direkt i papperskorgen.

 4.2 Intervju

 4.2.1 Vad är en intervju?

 En intervju innebär att man tar direkt kontakt med den person som man skall hämta
information ifrån. Detta kan göras genom ett möte med personen, genom
telefonkontakt och även genom att använda Internet (IRC, kan användas men tar
längre tid och blir svårare att utföra).

 Det finns några olika sätt att genomföra intervjuer oavsett vilken kontakt man tar med
den intervjuade och resultatet kan variera stort beroende på hur man lyckas.

 För det första gäller det frågorna. Man kan antingen använda sig av så kallade ”open-
ended” eller “closed-ended” frågor [Biag92]. Med “open-ended” frågor ger man den
intervjuade en viss frihet att tolka och beskriva sitt svar. Den typen av frågor ger
insikt i personens personlighet. Med “closed-ended” frågor tar det mindre tid därför
att dessa är mer specifika och ger kortare svar.

 Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Med enn strukturerad intervju
menar man att man har bestämt sig för vilka frågor som skall ställas och tar inte upp
några andra frågor. Det gör att man kan jämföra svaren med andra intervjuer som man
har gjort. En ostrukturerad intervju är mer som en dialog och gör att man kan gå
djupare in på svaret av någon fråga om man tycket att det är något intressant.

 En annan aspekt är hur man skall dokumentera svaren.

 “A normal conversation runs at a speed of more than 100 word a minute. A
nervous interviewee may talk faster, and a relaxed conversation may run a
little slower, but even a fast notetaker can write only 25 to 50 words a
minute.” [Biag92]
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 Det blir med andra ord inte lätt att sitta och skriva ord för ord vad den intervjuade
säger. Man behöver inte skriva allt. Man kan skriva det som man tycker är intressant
och därmed minska skrivtiden. Ett alternativ är att använda sig av diktafon och
renskriva intervjun efteråt. Detta har den fördelen att man kan koncentrera sig på att
få den informationen som man söker men kan också verka som ett hot för den
intervjuade och kan innebära att han inte säger allt som han annars skulle säga.

 Fördelar med att använda intervjuer enligt [Ejle96] är:

• kan ge mer detaljerade svar

• ger mer insikt i den intervjuades personlighet

• man blir säkrare om hur många kommer att svara

 Nackdelar med att använda intervjuer enligt [Ejle96] är:

• tar mer tid för större antal personer

• tar mer tid om personerna är spridda över ett stort geografiskt område

 4.2.2 Varför skulle jag kunna använda mig av intervjuer i detta arbete?

 Intervjuer lämpar sig i detta arbete av samma anledning som varför jag skulle kunna
använda enkäter, dvs för att ta reda på vilken information som förvaltningscheferna
tycker är relevant att sätta på deras intranät. Det kan också ge information för att
kartlägga informationsflödet i kommunen vilket blir grunden för att bestämma vem
som kan vara ansvarig för att någon bestämd information är hela tiden är aktuell.

 Nackdelen med intervjuer är den effekt som den som intervjuar kan ha på
respondenten [Ejle96].

 4.3 Litteraturgenomgång

 4.3.1 Vad är en litteraturgenomgång?

 Vid en litteraturgenomgång går man igenom en stor mängd litteratur och inhämtar
kunskap inom problemområdet som man sysslar med. Man läser även igenom och
granskar tidigare gjorda studier inom området [Davi94]. Enligt [Wint92] så använder
man litteraturgenomgång för att:

• skapa en teoretisk ram, som kan fungera som tolknings- eller förklaringsmodell

• definiera och avgränsa nyckelbegreppen

• bidra till preciseringen av problemställningen genom att klarlägga vad man redan
vet om problemet, för att därefter inringa vad man ännu inte vet

• komma fram till val av metod

 Fördelen med att använda en litteraturgenomgång är att man kan hitta tidigare gjorda
rapporter inom området som man jobbar med, vilket gör att det blir enklare att hitta
relevant information. Det är också väsentligt att få så bred kunskap som möjligt inom
området.

 Nackdelen med det är att om problemområdet inte är tillräckligt avgränsat riskerar
man att litteratursökningsfasen blir alltför tidskrävande och själva projektet blir
kraftigt försenat [Halv92].
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 4.3.2 Varför skulle jag kunna använda mig av en litteraturgenomgång i detta
arbete?

 En litteraturgenomgång ger kunskap inom problemområdet. Jag behöver bred
kunskap inom detta område för att få en god överblick över problemet. Det kan också
vara till  hjälp att undersöka rapporter som andra har gjort även om de inte handlar
direkt om mitt problem. Det kan ge idéer om intressanta synvinklar och även om
intressanta källor som kan vara relevanta för arbetet.
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 5 Val av metod

 5.1 Varför inte enkäter

 Jag bestämde mig för att inte använda enkäter för att jag tycker att den metoden inte
är så lämplig för den grupp som jag skall jobba med. Som jag har påpekat tidigare i
rapporten så har förvaltningscheferna mycket att göra och jag tror att de inte blir så
engagerade om man skickar enkäter till dem. Jag tror att de tycker bättre om att
besvara frågorna muntligt än att skriva svar på enkätfrågor. Majoriteten av
respondenterna sitter i samma hus, vilket gör det lätt att gå mellan dem och intervjua
dem.

 Det är också svårt att konstruera bra enkäter och jag har inte hittat några tidigare
gjorda enkäter som jag skulle kunna använda i mitt arbete.

 5.2 Varför intervjuer

 Jag måste veta vilken information som är relevant att använda. Med andra ord vad
vill/tror/tycker användaren att skulle vara lämpligt att sätta på ett intranät. Genom att
gå runt och intervjua var och en som kommer att använda intranätet så tror jag att man
för mer insyn in i hur användaren ser på intranätet samtidigt som jag får den
information som jag söker.

 Den geografiska spridningen är inte så stor så att jag kan lätt gå mellan de olika
förvaltningscheferna utan att någon större tid blir förlorad i resor.

 Så för att kunna sätta det på nätet så måste jag ta reda på vem som arbetar fram
informationen och vem kan vara ansvarig för uppdatering av den.

 Vid insamling av material som ligger som grund för detta tänker jag använda
ostrukturerade intervjuer och spela in de på en bandspelare. Fördelen med att spela in
intervjuerna blir att jag kan fokusera mer på att få fram den data som är relevant i
stället för att sitta och skriva hela tiden. Nackdelen med det här är att den intervjuade
kanske känner att de han säger kommer att bli använt mot honom någon gång senare,
men jag kommer enbart att intervjua förvaltningschefer och jag tror att de är ganska
vana vid intervjuer och orädda för att säga vad de tycker.

 Jag kommer att använda ostrukturerade intervjuer och en blandning av ”open-ended”
och ”closed-ended” frågor för att få intervjuarens åsikter såväl som fakta. Jag valde
ostrukturerad intervju för att kunna gå djupare in på svar som jag tycker behöver mer
förklaring.

 Genom att gå runt och intervjua får jag inte enbart den information som jag söker utan
det ger även en påminnelse till alla förvaltningschefer om att kommunen skall sätta
igång med ett intranät och vad ett intranät kan betyda för dem. Det är en stor fördel
för kommunen att någon går runt och informera eventuella användaren om intranät.

 5.3 Varför litteraturgenomgång

 Som nämnts ovan ger litteraturgenomgången en bra insikt i problemområdet och man
kan ta reda på erfarenheter som andra har fått genom sitt arbete. En stor svårighet är
att detta är ett ganska nytt område och det finns inte så mycket skrivet. Det finns dock
en del på Internet.
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 Jag har använt mig av en litteraturgenomgång tidigare i mitt arbete för att bredda min
kunskap inom området så att man är lite insatt i vad som har publicerats inom
området. Det blir naturligt att fortsätta att studera litteratur för att hålla kontakt med
det som händer inom området.
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 6 Genomförande
 I genomförandedelen av detta arbete har jag intervjuat ett antal förvaltningschefer
samt gjort en litteraturstudie för att komma fram till vad litteraturen säger om mina
frågeställningar.

 6.1 Intervjun

 De frågor som jag använde som grund för intervjuerna finns bifogade som bilaga 3.
Jag gjorde 12 intervjuer med olika förvaltningschefer.

 6.1.1 Intervjufrågorna

 När jag konstruerade frågorna försökte jag inledningsvis få fram fakta om
avdelningen för att den intervjuade på detta sätt skulle känna sig på hemmaplan.
Första frågan (frågorna finns som bilaga 3) var en ganska öppen fråga som gav
möjligheten för den intervjuade att prata ganska mycket. Det blev många olika svar på
den frågan även om den var ganska enkel.

 I fråga två och tre försökte jag få fram hur mycket de använde datorerna i dagsläget
och hur pass mycket de visste om vad ett intranät är. Jag tänkte att detta kunde ge en
insikt i hur avancerat intranätet kunde bli.

 Frågorna fyra-åtta var öppna och gav många olika svar. Där försökte jag att först få
fram fakta om vilken information sprids mellan avdelningarna och inom
organisationen som kunde vara relevant och sen få deras åsikter och idéer om vad de
tänkte sig att kunde sättas på intranät.

 I sista frågan tänkte jag ge den intervjuade chansen att ge kommentarer på vad som
helst angående intervjun och intranät. Den frågan ledde ofta till at de kom med
intressanta frågeställningar som jag inte hade tänkt på innan och som ofta följdes av
en dialog.

 Frågorna användes som grund för att kunna hålla en dialog med den intervjuade. Jag
ställde inte frågorna direkt efter varandra utan försökte göra intervjun mer som en
dialog.

 6.1.2 De personer som intervjuades

 I samråd med Tomas Fellbrant beslöt jag att intervjua nästan alla förvaltningschefer
som finns i Skövde kommun. Det finns ett antal olika förvaltningar som har mer eller
mindre kontakt med varandra och det blir intressant för kommunen att få veta deras
perspektiv till intranät.

 Gruppen som intervjuades var som följer:

• Jan-Olof Fager, kommundirektör

• Karin Hammerby, stadskanslichef

• Göran Hinderberg, räddningschef

• Carin Lundberg, lönechef

• Sven-Erik Söderlund, individ- och familjechef

• Peter Nyström, stadsingenjör

• Solveig Sundequist, fritidschef
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• Claes Götenmark, utbildningschef

• Jan Dickens, omvårdnadschef

• Inger Davidsson, kulturchef

• Lennart Karlsson, barn- och skolchef

• Rickard Lindefeldt, teknisk chef

 Bilaga ett visar övergripande hur kommunen är uppbyggt och bilaga två visar vilka
förvaltningar och förvaltningschefer som jag intervjuade. Dessa förvaltningschefer
var de som Tomas tyckte var intressanta att få engagerade i detta intranätprojekt och
som var tillgängliga vid den tidpunkten.

 Vi bestämde oss för att välja ut den här gruppen eftersom de är chefer för respektive
avdelning och vi resonerade så att om de är nöjda med den nya tekniken och använder
intranätet så blir det enklare att få deras anställda att använda det också.

 Personerna som intervjuades är mycket olika. De har olika bakgrundskunsakaper och
olika erfarenheter av att använda datorer i sitt arbete. Deras avdelningar är också olika
både avseende geografisk storlek och omsättningsstorlek. En sammanställning av
respektive intervju finns som bilaga 5. Från dessa intervjuer har jag grupperat
cheferna i två grupper, vana respektive ovana datoranvändare.

 Vana datoranvändare är de som vet ungefär vad ett intranät är och som har erfarenhet
av att surfa på Internet och använder datorn ganska mycket i sitt arbete. Ovana
datoranvändare är däremot de som har liten erfarenhet av Internet och som inte vet
vad ett intranät är. Grupperingen visas i tabell här nedan:

 

 Vana datoranvändare  Ovana datoranvändare

 Inger Davidsson  Solveig Sundequist

 Carin Lundberg  Karin Hammerby

 Sver-Erik Söderström  

 Richard Lidefeldt  

 Peter Nyström  

 Lennart Karlsson  

 Claes Götenmark  

 Jan-Olof Fager  

 Jan Dickens  

 Göran Hinderberg  

 tabell 1 gruppering av de intervjuade

 Det två som jag grupperar som ovana datoranvändare pratade om att de skulle gå en
kurs om Internet.

 6.1.3 Erfarenhet

 Det är inte så lätt att utföra en bra intervju. Det är många aspekter som spelar roll för
att få ett bra resultat. En viktig sak är att inte ta någonting för givet. När man har gjort
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10 intervjuer och svaren är ganska lika så kan man ta saker för givet och inte fråga om
det direkt. Så när intervjun är klar och man tänker efter så upptäcker man att den
intervjuade aldrig sade direkt vad man ville få svar på.

 Nästan alla mina intervjuer började med att vi pratade om intranät. Det visade sig att
alla var mycket nyfikna på att få veta vad ett intranät är för något även om de hade
skapat sig en egen bild av vad det var och hur det kunde användas. Det hade varit
bättre att skicka information om vad jag skulle göra och vad ett intranät är. Då hade
den intervjuade kunnat tänka över frågorna och kanske gett bättre svar.

 Jag använde mig av en diktafon i alla mina intervjuer och det var enbart en gång den
inte fungerade men jag upptäckte det direkt efter intervjun så informationen var
fortfarande i minnet och jag kunde sätta mig ner och skriva vad den intervjuade hade
sagt.

 Jag började alla mina intervjuer med att fråga om jag kunde spela in intervjun för att
kunna renskriva svaren senare. Alla var väldigt positiva och sade att det skulle inte
vara något problem. Det hände dock några gånger att när intervjun var klar och jag
hade stängt av diktafonen så började en dialog som gav ytterligare information. När
det hände så satte jag mig ner direkt efter och skrev det som den intervjuade hade
sagt.

 Några av mina frågor var för öppna och de gav annorlunda svar än jag hade tänkt mig.
Jag kunde dock styra svaren lite eftersom jag gjorde flera intervjuer och fick bättre
översyn över hur kommunen fungerar.

 Jag kom i efterhand på att frågorna inte direkt gav svar på alla mina frågeställningar.
De gav dock svar på det viktigaste och gav cheferna chans att prata om sina åsikter
om intranät.

 6.1.4 Värdering av intervjuerna

 Personerna i gruppen som intervjuades var ganska olika och resultatet från
intervjuerna var varierande. Några visste vad de pratade om och hade tänkt igenom
sakerna innan intervjun och hade mycket att säga. Andra visste inte direkt vad de
skulle säga och pratade inte mycket. Det visade sig också att i några av intervjuerna
tappade jag kontrollen och fick inte fram den informationen som jag hade tänkt mig.
Det var risken med att ha intervjun så öppen som den var.

 Trots allt fick jag fram en lista och idéer från cheferna över vilken information som
det är som kan vara relevant för de att se på ett intranät. Listan speglar vad dessa tolv
förvaltningschefer tycker och kan vara bra att ha som grund. I kommunen jobbar
emellertid över 3000 människor som förmodligen har lika många idéer och önskemål.
Jag tror dock att listan är en bra början för fortsatt arbete för kommunen.

 6.2 Litteraturgenomgång

 Litteraturen har jag använt för att göra min syn på problemområdet så bred som
möjligt. Betydelsen som ordet intranät har fått är enbart ca 3 år gammal och det märks
när man går på biblioteket för att försöka hitta några källor. Det finns inte många
böcker inom området som handlar om installeringen även om några handlar om vad
intranät är. Det faktum att intranät är väldigt populärt idag gjorde det mycket svårt att
få tag i några källor för att många var intresserade av det antal böcker som fanns på
biblioteket. Under arbetets gång har jag köpt hem några böcker och därmed de tre
böcker som jag använde mig mest av i litterturgenomgången.
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 På Internet finns också artiklar och tidskrifter inom området. Jag gjorde en hel del
sökningar där och hittade bland annat en hemsida som samlade tidskrifter och flera
om intranät (http://www.intranetjournal.com). Jag hittade en del andra länkar som är
intressanta och som finns som bilaga (bilaga 4).

 Nackdelen med dessa sökningar på Internet är att det kan bli svårt att veta om källan
är bra nog för att användas.

 6.2.1 Information om böckerna

 Jag hittade en hel del artiklar och en bok som Ingemar Eriksson hade skrivit om
intranät. Han arbetar idag med projektledning, processanalyser och förstudier inför
implementering av webserverbaserade informationssystem inom områdena Internet,
extranet och intranät. Hans bok Intranet, strategi, taktik och teknik och hans artiklar
som han publicerade i Windowstidningen var de källor som jag använde mest för att
sätta mig in i området.

 Dessa källor var de enda som jag hade i början av arbetet som handlade direkt om
intranät. Senare började jag köpa hem böcker och den första boken som jag köpte
heter The 21st –Century Intranet och är skriven av Jennifer Stone Gonzales publicerad
1998. Jag använde mig ganska mycket av den i början av arbetet. Den boken och
Ingemars bok använde jag för att sätta mig in i området. Den ger historiken väldigt
specifikt både för Internet och intranät och kommer därefter med exempel på intranät
och användningsmöjligheter för det. Den går också in på hur man skall göra när man
planerar ett intranäts implementering.

 Bok två heter Understanding Intranets och är skriven av Tyson Greer publicerad
1998. Boken ingår i bokserien som Microsoft Press publicerat så det är inte konstigt
att boken inte redogör mycket om Netscape eller om annan programvara som inte är
från Microsoft. Boken har tre ganska intressanta kapitel. Ett handlar om
pilotlansering, ett annat om planering och det tredje om implementering av intranät.
Boken går också igenom hur intranät har utvecklas men är inte lika specifik som
Gonzalez bok.

 Den tredje boken som jag köpte heter Corporate Intranet Development och är skriven
av Steve Griswold publicerad 1997. Denna bok är den mest tekniska av tre böcker
som jag använde mig av i literturgenomgången. Den är också den enda av dessa tre
böcker som är skriven av en man.

 6.2.2 Erfarenhet

 Första problemet för mig var att hitta titlar på böcker som var relevanta för mitt
arbete. Därefter var problemet att hitta dem fysiskt. Här gäller det att vara ute i god
tid.

 Som jag tidigare har påpekat i rapporten så finns det inte så mycket skrivet om det här
området för att det är så nytt. De böcker som finns på Höskolebiblioteket var också
mycket upptagna vilket gjorde att det var svårt att få tag på källor.

 Sökningarna som jag gjorde på Internet gav länkar till några white papers och artiklar
som har skrivits inom området. Det var dock svårt att värdera om dessa källor var
vetenskapligt accepterade och bra.

 I början av arbetet hittade jag ingen artikel eller bok som handlade direkt om
implementeringen av den mjuka delen av intranät eller tillvägagångssättet för
implementering. Senare hittade jag böcker på Amazon bokhandel på webben
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(http://www.amazon.com) och började köpa hem böcker därifrån som handlade direkt
om implementeringen.

 När man läser igenom litteraturen måste man också försöka att hålla distans till vad
litteraturen säger. Man kan ganska enkelt läsa och läsa utan att kritisera vad man läser.
Det är ingen absolut sanning. Man måste kritiskt granska vad man läser.

 Det kan ta lång tid att läsa igenom många böcker om man skall läsa dom kritiskt. Man
måste vara ute i god tid både för att få tag i böckerna och för att hinna läsa igenom
dem.

 6.2.3 Värdering av böckerna

 Angående de tre författarna till de största böckerna så har jag ingen information om
dem annat än den som står på baksidan av varje bok. Om jag skall lita på den (och jag
har ingen anledning att inte göra det) så verkar de alla vara väldigt insatta i intranät
området. Tyson Greer har från 1990´s fokuserat på utvecklingen av datorer och ny
teknik för media [Gree98]. Jennifer Stone Gonzales har Ph.D i kommunikation och
har föreläsningar om intranät i företaget Intranet Institute [Gonz98]. Steve Griswold
är teknikal analytiker för Vista United Telecommunications för Walt Disney World
[Gris97]. Alla dessa författare har god erfarenhet inom området.

 Böckerna har alla ganska bra struktur. De börjar med att presentera vad intranät är och
hur det har utvecklats och sedan går de igenom olika aspekter som intranät har. Boken
Understaning Intranets är skriven för Microsoft så att man kan ganska lätt se att Bill
Gates vill få våra intranät. De två andra böckerna är ganska neutrala och tar exempel
både med Netscape och Microsoft produkter. Boken som Griswold skriver är den
mest tekniska boken av dessa tre och tar också minsta tiden för att presentera
bakgrunden till intranät.
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 7 Resultat
 I detta kapitel skall jag sammanställa det resultat som jag har fått från mina intervjuer
och litteraturgenomgång. Jag avser jag försöker att relatera resultatet från intervjuerna
och litteraturen direkt till mina frågeställningar.

 7.1 Relevant information på intranät

 7.1.1 Intervjuerna

 I gruppen som intervjuades var 12 förvaltningschefer, 4 kvinnor och 8 män.

 Solveig Sundequist är chef över den minsta avdelningen och Lennart Karlsson och
Jan Dickens över de två största. Andra avdelningar ligger där i mellan i storlek.

 Här nedan följer en lista över vilken information respektive chef tyckte var relevant
att sätta på ett intranät. De räknas inte upp efter storlek direkt utan den minsta
kommer först och de två största kommer sist. Andra kommer i random ordning där i
mellan.

 Solveig Sundequist:

• taxer och avgifter
• övergripande planer
• löne avtal
• allmän central information
• reglemente
• mötesanteckningar och protokoll

 

 Karin Hammerby:

• massor av policydokument och visioner som gäller för hela kommunen
• sammanställningar
• protokoll från nämnder som skall gå vidare till styrelsen
• dokument som kommer via mail
• budgeten
• policy för e-post
• personaldokument som gäller alla
• mallar

 

 Inger Davidsson:

• organisationsplaner
• övergripande dokument
• IT-strategier

 

 Carin Lundberg:

• några listor från ekonomi
• allmänt om ekonomi
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 Sven-Erik Söderström:

• information som han skall åtgärda

 

 Richard Lindefeldt:

• rapporter av olika slag
• ritningar
• information från konsulter
• regler om hur arbetsmiljön skall vara

 

 Peter Nyström:

• en pärm som uppdateras 4ggr/år ang. kartor som delas ut till ca. 125 personer
• information från personalkontoret

 

 Jan-Olof Fager:

• personaltidning
• personalinformation
• strategier
• olika handlingsplaner
• personal policy
• information om arbetsmiljö
• olika former av lagstiftning
• lediga tjänster

 

 Göran Hinderberg:

• alla hans protokoll för NBL skall kunna sättas på nätet
• peronalinformation från personalkontoret

 

 Claes Götenmark:

• protokoll (vad skall tas upp på nästa möte)
• handlingar
• kallelser
• ett elevregister som andra kan läsa men inte ändra

 

 Jan Dickens:

• personalblanketter
• frågor ang. personalinformation t.ex. avtalsfrågor
• information från personalkontoret
• instruktioner av olika slag och riktlinjer och liknande regelsystem

 

 Lennart Karlsson:

• korta meddelanden
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• söka kontakt och boka möten
• information från personal och ekonomiavdelningarna
• mallar
• blanketter

 Utifrån den listan har jag sammanställt en lista med det som jag tycker är det
viktigaste och den listan presenterar jag i analyskapitlen (kapitel 7.1.3). Cheferna
försökte hitta på all den information som de kunde men det var en uppenbar skillnad
mellan de som hade funderat på saken innan och de som försökte hitta på saker under
intervjun.

 Inte alla deras önskningar är lämpliga att sätta på ett intranät från början.

 7.1.2 Litteraturen

 Ingen av böckerna redogör direkt för den information som Skövde kommun skulle
sätta på ett intranät eller om den information som skall användas. Griswolds bok
beskriver nästan inte alls vilken typ av information som skall användas medan de två
andra går in lite på vilken typ av information det är som skall finnas. På grund av
tidsbrist kan jag inte gå djupare in på det här.

 7.1.3 Analys

 Utifrån de kommentarer och önskemål som cheferna gav i intervjuerna har jag
konstruerat en lista som sammanfattar det mesta och kan ligga som grund för
intranätet i början.

• Det som många nämnde var den information som handlar om personalen och
ekonomin. Alla listor som kommer ifrån ekonomiavdelningen och
personalavdelningen.

• Strategier

• Policy som kommunen har

• Protokoll

• Kallelser

• Blanketter

• Mallar

 Jan-Olof Fager pratade om att en personaltidning skulle vara bra. Det tycker jag också
för att det är någonting som rör alla och därmed gör att alla blir intresserade av den
nya tekniken.

 De kommentarer som cheferna gav var ganska bra. Jag tror dock att de finns flera
användningsmöjligheter på ett intranät än cheferna vet om. Intervjuerna speglar dock
deras önskningar i dagsläget.

 7.2 Varifrån kommer informationen

 Varifrån den relevanta informationen kommer och vem är ansvarig för den är viktig
för ett intranät. Om man inte kan vara säker på att det som man läser på skärmen är
det senaste så slutar man använda det.
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 7.2.1 Intervjuerna

 Utifrån intervjuerna såg jag att dem mesta informationen kommer från personal- och
ekonomiavdelningen. Där verkade de var de mesta informationen som går i mellan
avdelningarna. En del av de önskemål som förvaltningscheferna hade kommer från
möten.

 7.2.2 Analys

 På grund av dåligt konstruerade frågor fick jag inte direkt svar på den här frågan hos
varje förvaltningschef, men några av dem talade ändå om att någon måste vara
ansvarig för  nätet för att de skulle fungera. Det verkade vara så att det mesta
informationsutbytet kommer från personal- och ekonomiavdelningarna. Andra
avdelningar har inte mycken kommunikation sins emellan.

 7.3 Informationens utseende

 7.3.1 Intervjuerna

 Under intervjuerna kom vi inte alls in på frågan informationens utseende. Jag fick
ändå reda på det att Göran Hinderberg, räddningschefen, sitter i en arbetsgrupp som
har med dokumenttutforming att göra. Kommunen har också en anställd som jobbar
som webbmaster men jag hann inte intervjua honom. Den personen heter Bitte
Börjesson.

 7.3.2 Litteraturen

 De tre huvudböckerna som jag använde i litteraturstudien går ganska djupt in på
informationens utformning. I boken som Bryan Hopkins (som inte är en av mina tre
huvudboker) publicerade så säger han att man kan inte publicera information på
samma sätt på datorskärmen som man gör på papper [Hopk97]. Mina tre böcker är
också eniga om detta.

 Griswold går ganska djupt in på hur man kan använda olika verktyg för att skapa både
enkla och komplicerade webbsidor. Han går vad mest och neutralt in på detta. De två
andra böckerna går lite in på det, men mest på ytan.

 7.3.3 Analys

 Informationens utseende är definitivt viktig för att ett intranät skall kunna fungera.
Det finns en grupp som arbetar med utseendet på dokument som skulle kunna gå lite
längre och jobba med utformningen av webbsidor.

 En aspekt som man måste ta hänsyn till är att sidorna inte kan vara för komplicerade
ty då blir hastigheten på nätet lägre. En chef kommenterade detta när intervjun var
färdig.

 7.4 Behörighetsbegränsningar

 7.4.1 Intervjuerna

 Mina frågor gav inte svar på den frågan om behörighetsbegränsningar. Det hade också
varit svårt för förvaltningscheferna att svara på den för att de visste ju inte vilken
information som skulle sättas på ett intranät.
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 7.4.2 Litteraturen

 Griswold talar inte om behörighetsbegränsnignar inom företaget men diskuterar
däremot om säkerhet för omvärlden. Greer och Gonzales går inte heller in på
behörighetsbegränsningar utan pratar endast om att man måste ta hänsyn till att
personalen kommer att använda datorn mer i arbetet vilket kan leda till att de mer och
mer börjar gå ut på nöjessidor för sina egna behov i stället för att arbeta. De är dock
eniga om att det är en fara som redan finns i företag idag, men som ändrar form med
den nya tekniken.

 7.4.3 Analys

 Alla skall inte ha tillgång till all information, men en av grunderna för intranät är att
alla skall ha tillgång till den informationen som de behöver i sitt arbete. Det kan vara
svårt att bestämma vem som behöver vilken information.

 I början tycker jag att ett intranät skall var öppet för alla så att ingen blir missnöjd
med att inte få samma information som någon annan. Senare när intranätet utvecklas
och mer komplicerade sidor och information börjar finnas där så kan man sätta
begränsningar på det. Tekniken finns så det utgör inte något problem.

 7.5 Övriga kommentarer från intervjuerna

 Hastigheten på nätet måste hålla en viss standard. De anställda kan inte sitta framför
sin dator och vänta hela dagen på att få se någon sida på webben för att hastigheten på
nätet är så dålig.

 Man måste kunna sätta sin signatur på ett dokument så att man vet att detta är
någonting som man har skapat och inte att någon annan kan publicera information i
mitt namn som jag inte har gjort.

 Intranät måste fungera snabbt. Direkt när någon förändring kommer måste den bli
aktuell på nätet. Det är ju nämligen så att om en sak inte fungerar så slutar man
använda den och det samma gäller för intranät.

 Personernas kompetens varierar kraftigt, både vad gäller förvaltningschefernas
Internet-användning och vad gäller för den övriga personalen. Viktigt om kommunen
skall gå vidare med intranät är att erbjuda på kurser i Internet användning.

 7.6 Övriga funderingar från litteraturen

 En sak som det rådde enighet om i litteraturen var att intranät är en pågående process.
Varje intranät kommer att bli större och större och utvecklas på ett unikt sätt. Det är
därför viktigt att man inte slutar utvecklingen på intranätet när installeringen är klar
utan fortsätter med utvecklingsarbetet. Intranätet kommer sedan förmodligen att
utvecklas som Webben har gjort i dag och ingen vet hur det kommer att sluta.
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 8 Slutsatser
 Vad jag har kommit fram till är en önskelista från förvaltningscheferna om vad de kan
tänka sig att sätta på ett intranät. Som jag har tidigare påpekat är den listan enbart vad
de tyckte när jag gjorde intervjuerna och deras önskningar kan mycket väl ha
förändrats när de börjat tänka efter. Sammanställningen som jag gjorde kan användas
som grund för ett pilotprojekt som jag tänker föreslå till kommunen.

 Angående mina andra frågeställningar lyckades jag inte direkt få svar på dem. Jag tror
dock att när man sätter i gång med ett pilotprojekt så kommer dessa saker att vara
högst relevanta för kommunen och betydelsefulla för den/dom som tar hand om
projektet att fastställa. Dessa frågeställningar var också ganska unika för varje företag
för sig. Jag tror att de är saker som kommunen själv måste bestämma och utreda vem
som har kunskap och tid för detta.

 8.1 Pilotprojekt

 Som jag påpekade här ovan tror jag att det bästa för kommunen är att sätta igång ett
litet pilotprjekt. Jag tror att detta kommer att var så stort i fortsättningen att det skulle
vara bäst för kommunen att göra så att en enda människa(eller flera) är ansvarig för
intranätet och endast det.

 Med ett pilotprojekt menar jag att innan kommunen sätter igång med intranät för hela
kommunen, bör man sätta igång med ett intranät för ett begränsat antal människor
under en begränsad tidsperiod.

 Innan man kan sätta igång med ett sådant projekt måste man svara på ett antal frågor
om själva projektet. Frågor som:

• Vilka personer ska ingå?

• Hur lång skall tidsperioden vara?

• Vilka resurser skall användas?

• Vilken information skall ingå?

 Varför skall jag sätta igång med ett intranät pilotprojekt? Som jag tidigare har påpekat
så går det inte att införa intranät på en gång. För att få kunskap om hur användarna
kommer att använda intranät, vilka problem som kommer att uppstå m.m., kan man
sätta igång med ett litet intranät innan man inför det för hela organisationen. Då lär
man sig av sina misstag och kan åtgärda dem innan de blir för stora.

 Skälet till ett pilotprojekt är att så fort som möjligt komma igång med någon form av
intranät. Projektet ger erfarenheter om vilken information man kan använda och ger
användaren  insikt i att använda intranät.

 Min rekommendation för kommunen är att sätta igång ett pilotprojekt med en ledare
som är kunnig inom intranätområdet. Jag skulle börja inom personal- och
ekonomiavdelningen med att göra några hemsidor som alla i kommunen kan ha nytta
och nöje av.

 För att öka datamognaden i hela kommunen skulle jag fortsätta genom att erbjuda
kurser om hur man använder Internet och som en följd av det hur man använder
intranät.
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 9 Diskussion

 9.1 Om mitt eget arbete

 Detta arbete har varit ganska komplicerat och det har varit ganska svårt att begränsa
mig. Intranät begreppet är ganska nytt och omfattande och nya böcker inom området
publiceras ständigt.

 Jag hoppas att detta arbete kommer att hjälpa Skövde kommun med sin intranät
installering och ge nya idéer om hur de skall gå tillväga.

 Om man skall granska detta arbete kritiskt så har jag inte lyckats med det som jag
tänkte göra från början. Jag fick endast svar vid en frågeställning av fyra i mina
intervjuer. Jag fick en ganska bra och omfattande lista om vad förvaltningscheferna
tycker. Jag och mina intervjuer fungerade också som en presentation för kommunen, i
stället för att skicka ut skriftlig information som säger att nu skall kommunen dra
igång med intranät så skickade de mig. Att kommunen skickade en person för att
fånga deras åsikter kommer att vara positivt för kommunen i fortsättningen.

 9.2 Erfarenheter

 Varken att utföra intervjuer eller att utföra en litterturstudie är så enkelt som det låter.
Jag fick stora problem i båda fallen.

 Att göra en intervju är ganska komplicerat. Grejen är att för att kunna ta ett bra
intervju så har jag kommit på det hjälper om man vet svaren i förväg. På det sättet blir
det enklare att kontrollera intervjun. Misstagen som jag gjorde med mina intervjuer
var att jag inte tänkte igenom mina frågor tillräckligt och de var alldeles för öppna och
indirekta. Ett annat misstag var att inte skicka ut en kort presentation om mig och mitt
arbete innan jag tog intervjun. Jag tror att om jag hade gjort det så hade de intervjuade
varit bättre färberedda i intervjuerna.

 9.3 Förslag till fortsatt arbete

 Nu har jag kommit fram till att det skulle vara bäst för kommunen att sätta igång ett
pilotprojekt som har en IT-specialist som projektledare. Det som skulle vara intressant
att veta är hur ett sånt projekt skulle lyckas, dvs att monitera projektet från början till
slut.

 På vägen kan man fundera på saker som:

• vilka skulle delta i ett sådant projekt

• varför skulle just de deltaga

• var det rätt val eller skulle någon annan ha deltagit också

• vad kostar ett sådant projekt

• var det värt pengarna och andra resurser

 En aspekt som jag inte har kommit in på i min rapport är hur kommer den slutliga
användaren att se på de förändringar som ett införande av intranät kan innebära. Det
blir ju han som påverkas mest av ett intranät och om han har en dålig inställning till
den nya tekniken är hela projektet misslyckat från början.
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 Bilaga1, Skövde kommuns organisation
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KULTURNÄMND NIO KOMMUNDELSRÅD
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TEKNISK NÄMND

OMVÅRDNADSNÄMNDINDIVID- OCH FAMILJENÄMND

BYGGNADSNÄMND

BARN- OCH SKOLNÄMNDFRITIDSNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

KULTURNÄMND

KOMMUNSTYRELSE

Skövde kommuns förva l tn ingar  som in terv juades

Barn- och skolkontoret
Barn- och skolchef
Lennart Karlsson

Tekniska kontoret
Teknisk chef

Rickard Lindefeldt

Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
Räddningschef  

Göran Anderberg 

Stadskansliet
Stadskansli  chef:

Karin Hammerby

Omvårdnaskontoret
Omvårdnadschef  

Jan Dickens 

Utbildningskontoret
Utbildningschef 

Claes Götenmark 

Kommundirektör
Jan-Olof Fager

Personalkontoret
Lönechef 

Carina Lundberg

Individ- och familjekontoret
 Individ- och familjechef 

Sven-Erik Söderlund 

Stadsingenjörskontoret
Stadsingenjör
Peter Nyström

Fritidskontoret
Fritidschef 

Solveig Sundequist

Kulturkontoret
Kulturchef

Inger Davidsson
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 Bilaga 3, Intervju
 

 Intervju med förvaltningschefer:

 Datum:

 Namn:

 Avdelning:

 1. Storlek på avdelningen:

 

 2. Hur mycket används datorn i dagsläget (van vid Internet)?

 

 3. Hur mycket vet du om intranät?

 

 4. Vilken information har du som kan sättas på nätet?

 

 5. Har du mycken information som du skickar till avdelningen/andra avdelningar som
skulle kunna sättas på nätet(vilken)?

 

 6. Får du mycken information från andra avdelningar/din avdelning som kunde sättas
på nätet(vilken)?

 

 7. Är det många på avdelningen som inte har datorer på arbetsplatsen eller har tillgång
till en?

 

 8. Stöter du på några problem i dag angående informationshantering eller något
liknande?(kallelser, e-mail)

 

 9. Några övriga kommentarer eller funderingar?
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 Bilaga 4, Intressanta länkar
 Intressanta länkar:

 Datortidningar:

 Computerworld:

 http://www.computerworld.com/

 

 IDG hemsida:

 http://www.idg.se/

 

 Intranet journal hemsida:

 http://www.intranetjournal.com/

 

 Företag:

 RadNet hemsida var man kan köra online demo om intranät:

 http://www.radnet.com/

 

 Sitas hemsida:

 http://www.sita.int/

 

 Lotus Notes hemsida:

 http://www.lotus.com

 

 IntraMark hemsida:

 http://www.intramark.com/

 

 Kommuner:

 Stockholms hemsida:

 http://www.stockholm.se/

 

 Helsingborgs hemsida:

 http://www.helsingborg.se
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 Bilaga 5, Sammanställning av respektive intervju
 

 Intervju 1

 Solveig Sundequist är förvaltningschef över fritidskontoret som är ett av de minsta
kontoren i kommunen. Hon använder inte datorn mycket i sitt arbete i dagsläget och
vet inte mycket om intranät. Hon hade inte många idéer om hur man skulle kunna
använda intranät. Hon hade dock några önskemål om dokument som skulle läggas på
ett sådant nät. Önskemålen var:

• taxer och avgifter

• övergripande planer

• avtal löner

• allmän central information

• reglement

• mötes anteckningar och protokoll

 

 Intervju 2

 Karin Hammerby är stadskanslichef. Hon använder datorn för ordbehandling, excel
och mailen internt. Hon är inte van vid att surfa men har ändå lite kunskap om datorer.
Hon visste inte direkt vad intranät var.

 Information som skulle kunna läggas på nätet :

• massor av policy dokument och visioner som gäller för hela kommunen och även
reglemente och liknande

• sammanställningar

• protokoll från nämnder som skall gå vidare till styrelsen

• dokument som kommer via mail

• budgeten

• policy för e-post

• personaldokument som gäller alla

• mallar

 Övriga kommentarer: Annan information som hon ville se på nätet var information
om lediga lokaler och mötestider för medarbetare.

 Hon poängterade att man hela tiden måste vara säker på att man har den senaste
versionen av dokumentet.

 

 Intervju 3

 Inger Davidsson är förvaltningschef över kulturkontoret. Hon och hennes avdelning är
van vid att använda datorer i sitt arbete. Hon har hört talas om intranät.
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 Information som skulle kunna läggas på nätet:

• organisationsplaner

• övergripande dokument

• IT-strategier

 Övriga kommentarer: Information som kallelser till sammanträde och protokoll från
sammanträde och verksamhetsberättelser är information som idag skickas på papper
men skulle kunna sättas på ett intranät.

 

 Intervju 4

 Carina Lundberg är lönechef. Hon jobbar ca hälften av sin arbetstid med datorn och
vet vad Internet är. Går inte mycket ut på Internet i sitt arbete men kan surfa. Hon har
hört talas om intranät i ca 1 år.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:

• några listor från ekonomi

• allmänt om ekonomi

 Övriga kommentarer: Hon ser behov av att skapa en personalhandbok som skulle
kunna läggas på nätet.

 

 Intervju 5

 Sven-Erik Söderström är chef på individ- och familjekontoret. Sitter ca 2 timmar av 8
varje dag vid datorn med ordbehandling och att surfa på Internet. Går in på andra
kommuners hemmsidor för att kontrollera vad de har på gång i form av
undersökningar, utredningar och sådant.

 Information som han kan tänka sig läggas på nätet:

• information som han skall åtgärda

 Övriga kommentarer: Andra kommentarer var att små kommuner har ingen
tradition för att underhålla (sköta tekniken) eller använda tekniken så man kan inte lita
på att de hanterar sina e-mail

 Önskemål:
• man kan hämta viss grundinformation om kommunen och förvaltningarna centralt

från informationsenheten, t ex statistik över invånarna i olika delar av kommunen,
grundläggande fakta om kommunen och om företagen som finns i kommunen.

• internt inom förvaltningarna en databank utav ytterligare information, såsom
fastigheter, fastighetsytor.

• underlag, mallar för att göra snyggt informationsmaterial i form av overheads m m
• bokningssystem för att boka lokaler, finns nu i en pappersalmanacka.
• tidsbokningssystem för anställda.
• telefonlistan till länsstyrelsen (ligger förmodligen på växelns dator)
 
 Teknikerna vet vad som finns, men inte vad som behövs.
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 Intervju 6

 Richard Lindefeldt är förvaltningschef på tekniska kontoret. Han använder Internet
för att söka information. Han använder också ordbehandling och kalkyler,
Powerpoint, word och excel. Han vet vad ett intranät är.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:
• rapporter av olika slag
• ritningar
• information från konsulter

• regler om hur arbetsmiljön skall vara
 
 Övriga kommentarer: intranät kan bli en bra rationalisering, de skickar runt alltför
mycket papper. Datakunskapen är begränsad. Det gäller att få upp datamognaden i
organisationen. Att utveckla tillräcklig datorkunskap kan ta en generation. Det finns
alltid några som är väldigt intresserade av det här men man måste få med hela
personalen för att intranät skall fungera.
 

 Intervju 7
 Peter Nyström är förvaltningschef på stadsingenjörskontoret. Han använder datorer
under ungefär halva arbetstiden och använder ordbehandling, kalkyl och e-mail. Han
har god kunskap om vad intranät är.
 Information som skulle kunna läggas på nätet:
• en pärm som uppdateras 4ggr/år ang. kartor som delas ut till ca. 125 personer
• information från personalkontoret
 
 Övriga kommentarer: Kommenterade att det skulle vara bra med en anslagstavla på
nätet.
 

 Intervju 8
 Lennart Karlsson är förvaltningschef över barn- och skolkontoret. Den är en av de
större i kommunen och har 1400 anställda, alla i skolor och förskolor. Han skriver inte
så mycket själv men det som han skriver försöker han skriva direkt på datorn och så
lämna ifrån sig. Han använder inte e-mail så mycket som han skulle vilja, för att
cheferna som han behöver informera inte har e-post. Det är 35 st. chefer som är direkt
under honom som han vill nå med samma meddelande, men det är svårt när inte alla
har e-mail. De som har e-mail använder det till honom och han svarar. Han använder
också e-mail externt. Han surfar ibland på Internet och har vissa ställen(bookmarks)
som han går och tittar på, t.ex. om han skall ha föreläsare så kan han gå på hans
hemsida och ta reda på information om honom. Går in på skolverkets hemsida. Han
vet ungefär vad ett intranät är.
 
 Information som skulle kunna läggas på nätet:
• korta meddelanden
• kontaktsökning och mötesbokning
• information från personal och ekonomiavdelningarna
• mallar
• blanketter
 



Bilaga 5, Sammanställning av respektive intervju

40

 Övriga kommentarer: han tyckte det vara lite osäkert att använda e-mail för att ofta
vet man inte om det har kommit fram eller inte. För att nå skolcheferna behövs bra
kommunikationsnät, det är förutsättningen. Det traditionella sättet tar 2-3 dagar.
 

 Intervju 9
 Jan-Olof  Fager är kommundirektör. Han får ca 20 e-post varje dag och skriver lika
många. Skriver brev i Word som mest skickas i pappersform. Han surfar på Internet.

 Är upp kopplad mot kommunförbundets intressorganisation både  regionalt och
centralt.

 Han vet ungefär vad intranät är. Upplever det som att det är ett material som är
tillgängligt för alla. Men ändå kan det finnas information på det som inte skall vara
tillgängligt för alla, t.ex. personalregister.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:

• personaltidning

• personalinformation

• strategier

• olika handlingsplaner

• personal policy

• information om arbetsmiljö

• olika former av lagstiftning

• lediga tjänster

 

 Övriga kommentarer: Intranät kan ersätta pärmar som finns. Olika förvaltningar kan
ha sina egna intranät där kan finnas information som han är intresserad av. Han sitter
centralt och kan vara intresserad av den informationen.(hans intresseområde är hela
kommunen så att säga). Vilka regler och bestämmelser gäller t.ex. för tjänsteresa, för
kollektivavtal överhuvud taget och vad gäller för anställdas förmåner.

 

 Intervju 10

 Jan Dickens är omvårdnadschef. Avdelningen har 1400 anställda varav 6-7% är
administrativa. Omsätter 463 milj. om året. Hälften av personalen jobbar hemma hos
andra människor. 17-18 personer jobbar i stadshuset. 3 geografiska områdeskontor
varav ett i statshuset, ett i Ryd och ett i Käpplunda. Mellan 6-10 på varje kontor. Det
är ett av de större i kommunen.

 Han använder e-mail varje dag och i viss mån utanför kommunen. Han använder
ordbehandling men använder inte datorn så mycket för ekonomiska beräkningar. Han
har ganska god kunskap om vad ett intranät är.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:

• personalblanketter

• frågor ang. personalinformation t.ex. avtalsfrågor, lokala avtal som har betydelse
för arbete
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• information från personalkontoret

• instruktioner av olika slag, riktlinjer och liknande regelsystem

 

 Övriga kommentarer: Använder Internet mer och mer för att hämta information som
lagförslag samt information från riksdagen, regeringen, socialstyrelsen och
kommunalförbundet. Det tar ofta lång tid innan den informationen kommer fram på
pappersformat så att det går att kontrollera, om inte annat så sammanfattningar.

 För att ett intranät skal kunna fungera måste man skriva in alla ändringar direkt på
nätet i stället för att ta ett beslut och vid något senare tillfälle sätta in det.

 Inte sätta verksamhetsfrågor på nätet.

 Vi kan inte ha informationen enbart på ett intranät för att huvuddelen av våra anställda
har inte tillgång till PC på arbetsplatsen.

 

 Intervju 11

 Göran Hinderberg är räddningschef. Han använder datorn i ca hälften av sitt arbete.
Han har surfat lite på Internet. Det finns bra länkar till räddningsverket. Använder
datorn till ordbehandling, kalkylering och databashanteringar. Vet ungefär vad ett
intranät är.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:

• alla hans protokoll för NBL skulle kunna läggas på nätet, frågan om säkerhet. Det
blir lätt att söka dem på nätet, få upp det i den format att man kan hitta dem, läsa
dem men inte ändra eller ladda ner filen. Detta presenteras i pappersform, trycks
upp i ett antal exemplar som skickas ut till en viss grupp oavsett om gruppen
behöver det eller inte

• får med jämna mellanrum från personalkontoret peronalinformation

 Övriga kommentarer: Finns kontaktnät via mail, var han skickar kallelser m m och
utbyter information. Han sitter med i liten arbetsgrupp som har med
dokumentutformning att göra. Kunskapsnivån är för låg för att använda datorer, även
om man använder datorer i dagsläget vet man inte vad man skall göra om något går
fel. För mycket pappersflöde.

 Stationen har kommit med på nätet och har bra kommunikation med kansliet, men den
har också ett antal arbetsplatser som inte är anslutna till nätet.

 Säkerhetsfråga angående att någon laddar ner information och ändrar den. Datorn
skall underlätta arbetet för den anställda inte ställa till problem.

 Intervju 12

 Claes Götenmark är förvaltningschef över utbildningskontoret. Han använder datorer
ganska mycket, är inte dålig på att använda datorn och har erfarenhet av att surfa på
Internet.

 Använder MS-mail i dag internt och även externt. Tycker att det inte är det nyaste
programmet i dag. Han har hört talas om intranät och i och med att han har surfat på
Internet så vet han ungefär hur det fungerar.

 Information som skulle kunna läggas på nätet:
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• protokoll (vad skall tas upp på nästa möte)

• handlingar

• kallelser

• ett elevregister som andra kan läsa men inte ändra.

Övriga kommentarer: Hur kommer hastigheten på det interna nätet att vara?

Spelar det någon roll om någon annan går ut på Internet och jag skall använda
intranätet (ang. hastighet)? Man måste kunna sätta sin namnteckning på dokument för
att säkerställa att de kommer från mig (attestera med sin egen kod).

Hur är det med lagstiftningen, kan man sätta vad som helst på nätet om vem som helst
(personregister m m)?


